
 

Метою наших досліджень було вивчити ефективність вищевказаних препаратів в 

комплексному лікуванні хворих генералізованим пародонтитом початкового - І, І-ІІ ступеня тяжкості 

на підставі клінічних та лабораторних показників. 
Під нашим наглядом перебувало 56 пацієнтів з хронічним перебігом захворювання, що були 

обстежені за стандартною схемою. Після усунення місцевих подразників, проведення професійної 

гігієни всі пацієнти отримували базову терапію для лікування основного захворювання. Крім цього 

пацієнтам основної групи (35 осіб) застосовували Стоматофіт: полоскання та ротові ванночки в 

концентрації 1:5 протягом 3-5 хв. 3-4 рази на день. Стоматофіт А - для інсталяцій у пародонтальні 

кишені на 10-15 хв., а також після кюретажу під пов’язку. За один сеанс обробляли не більше 4-6 

кишень, 5-6 інсталяцій на курс. 
Отримані позитивні клінічні результати були підтверджені даними індексного дослідження : 

зниження індексу РМА в основній групі відбувалося скоріше на 3-5 днів, що вказує на виражений 

протизапальний ефект препаратів. Поліпшення показників гігієни відбувалося паралельно з 

покращенням клінічних показників стану пародонта, з темпами в основній групі на 10-15% вище, 

ніж в контрольній. 
Результат лабораторних досліджень (вищий рівень позитивної РАМ, зниження кількості 

зруйнованих лейкоцитів при цитологічному дослідженні) при застосуванні фітопрепаратів свідчить 

про підвищення рівня неспецифічної резистентності організму під впливом застосованої терапії та 

гігієни порожнини рота, що дозволяє прогнозувати подовження ремісії генералізрваного 

пародонтиту. 
Проведені клініко-лабораторні дослідження ефективності препаратів Стоматофіт та 

Стоматофіт А в комплексному лікуванні пацієнтів з генералізованим пародонтитом дозволяють 

рекомендувати їх застосування в широкій практиці лікаря-пародонтолога, що значно розширить 

арсенал фітопрепаратів. 

189. ЗАСТОСУВАННЯ ГОМЕОПАТИЧНИХ СПОЛУК КАЛЬЦІЮ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ 
КАРІЄСРЕЗИСТЕНТНОСТІ ПОСТІЙНИХ ЗУБІВ У ПЕРІОД ЇХ МІНЕРАЛІЗАЦІЇ  
Дубовая Л.І., Качуровська В.О. 

м. Полтава, Україна, Українська медична стоматологічна академія 

Розповсюдженість та інтенсивність карієсу у дітей України продовжують залишатися 
високими (Хоменко Л.О., 2004). Це може бути пов’язано як зі складною соціально-економічною 
ситуацією в країні, так і з недостатньою кількістю інтегральних засобів профілактики карієсу, які 
діють на усі ланки його патогенезу. 

Гомеопатичні ліки мають широкий спектр дії. Їх відносять до регулюючої терапії, яка 
стимулює природні механізми саногенезу. 

Нами апробовано застосування гомеопатичних сполук кальцію у 198 дітей 11-12 років, 
мешканців Черкаської області, які мали високу інтенсивність карієсу. Для підвищення 
карієсрезистентності застосовували Calcarea carbonica 100 СН, Calcarea phosphorica 100 СН два рази 
на тиждень, Calcarea fluorica 100 СН один раз на тиждень по 6 крупинок за 30 хвилин до їжі, 
протягом місяця, два рази на рік . Вартість курсу - 30 копійок на рік на одну дитину. За два роки 
приріст інтенсивності карієсу у дітей дослідної групи зменшився в 4,2 рази в порівнянні з 

контрольною групою. Протягом наступного року після припинення прийому гомеопатичних сполук 
кальцію приріст інтенсивності у дітей дослідної групи був в 3 рази меншим, ніж у дітей контрольної 
групи. Ускладнень не спостерігалося. 

190. ОЦІНКА МІСЦЕВОПОДРАЗНЮЮЧОЇ ДІЇ ЛІОФІЛІЗАТУ СТРУЧКОВОГО  
ПЕРЦЮ НА СЛИЗОВУ ОБОЛОНКУ ПОРОЖНИНИ РОТА 
Дубровна Л.В.. Бензель Л.В. 

м. Львів, Україна, Львівський національний медичний університет імені Данила  

Галицького, кафедра хірургічної та ортопедичної стоматології ФПО, кафедра  

фармакогнозії і ботаніки 

З метою використання в хірургічній стоматологічній практиці нами був розроблений спосіб 

отримання комплексу біологічно активних речовин із плодів стручкового перцю (Capsicum annum), 

умовно позначений К-15. В експерименті вивчено можливу 
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