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За даними О.І.Грудянова [1], пош иреність хвороб паро- 
донта серед дорослого населення становить 85-90 %, причо
му гінгівіт і пародонтит складаю ть 92-95 %.

На сьогодні відомо безліч способів лікування пародонти
ту [2,3,4]. В комплексному лікуванні запальних захворю 
вань пародонта м ісцево застосовую ть різном анітн і 
лікарські засоби - метилурацил, мефенаміну натрієву сіль, 
каротин [5,6,7]. Але вони не завжди достатньо ефективні. У 
зв'язку із збільш енням алергічних реакцій після застосуван
ня синтетичних лікарських засобів останнім часом більшу 
перевагу надаю ть препаратам  рослин н ого  походж ення 
[8,9]. До останніх належить альтанова мазь, яка  містить 
комплекс елаготанінів із вільхи клейко ї та сірої. Альтанова 
мазь проявляє антимікробну і протизапальну активність 
[10], а також сприяє проліферації сполучнотканинних еле
ментів [11]. Вона не має алергізуючої, імунотоксичної, 
місцевоподразнюю чої дії і практично не токсична [12]. У 
стоматології до цього часу альтанову мазь не використову
вали.

Мета роботи - провести клінічне дослідж ення альтанової 
мазі в комплексному лікуванні хронічного пародонтиту у 
ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС.

Матеріали та методи
Під спостереженням знаходились 45 чоловіків (від 30 до 

49 років) - учасників ліквідації наслідків аварії на Ч орн о
бильській АЕС, що працювали в зоні зруйнованого реакто
ра у 1986-1987 p.p., хворих на хронічний генералізований 
пародонтит першого та другого ступенів тяжкості. Д іагноз 
захворювання був вериф ікований на основі класифікації 
хвороб пародонта М .Ф . Д анилевського [13]. Клінічне об
стеження хворих проводили за загальноприйнятою  схе
мою. Також визначали гігієнічний індекс (ГІ) за Гріном- 
В ермільоном , пробу Ш и л л ера-П и сарєва , пап ілярн о- 
м аргінально-альвеолярний  (РМ А) індекс, ком плексний  
періодонтальний індекс (К П І), проводили панорамну рент
генографію щ елеп, реопародонтографію  (РП Г), клінічний 
аналіз крові. Усі хворі були розподілені на 2 групи і ран- 
домізовані за віком та ступенем тяжкості» пародонтиту. 
Хворі перш ої групи (21 чоловік, середній вік - 43± 1,0 років) 
служили контролем. У складі комплексного лікування їм 
місцево на ясна накладали пасту, до складу якої входила 5% 
м етилурацилова мазь, біла глина і водяний  дентин  у 
співвіднош енні 1:1 у вигляді твердіючої пов'язки. Хворим 
другої групи (24 чоловіки, середній вік - 41 ±  1,2 років) для 
місцевого лікування використовували пасту, до складу якої 
входила 2 % мазь альтанова, біла глина та водяний дентин у

співвіднош енні 1:1 також  у вигляді твердіючої пов'язки. 
Комплексне лікування пародонтиту у хворих обох груп 
включало усунення місцевих подразнюю чих факторів; ро 
тові ванночки, інстиляції пародонтальних киш ень ротока- 
ном: накладання на ясна вище зазначених твердіючих ліку
вальних пов'язок; за показанням и - хірургічне та ортопе
дичне лікування. На заклю чному етапі призначали вакуум
ний масаж ясен кожної щ елепи (по 3-5 хв. 12-15 сеансів). У 
якості загальної терапії хворі отримували полівітамінний 
препарат "Ундевіт" (по 1 драже 3 рази за добу протягом 10 
днів). Для всіх хворих обов'язковим и були рекомендації 
щодо раціонального реж иму дня, повноцінної дієти, пра
вильного догляду за порож н ин ою  рота, аутотренінгу, 
пальцьового масажу ясен та лікування загальносоматичної 
патології у відповідних фахівців.

О цінка ефективності дії альтанової мазі у хворих на па
родонтит проводилась після закінчення лікування, через 6 
та 12 місяців.

Результати дослідж ень опрацьовані за методом 
варіац ійної статистики  з викори стан н ям  критерію  д о 
стовірності відмінностей [t] за С т’юдентом.

Результати дослідження та їх  обговорення.
При обстеженні хворих на хронічний генералізований 

пародонтит І та II ступенів тяжкості, яким у комплексі ліку
вальних заходів застосовували метилурапилову (І група) і 
альтанову (II група) мазь у вигляді твердіючих пов'язок на 
ясна, було відмічено, що у хворих обох груп зникли скарги 
на кровоточивість ясен, вони стали блідо-рожевого кольо
ру, щ ільно охоплю вали ш ийки зубів. О днак, кількість 
відвідувань у хворих перш ої групи була в 1,4 рази більшою, 
ніж у другій, де місцево використовували 2 % альтанову 
мазь (5,4 ±  0,14 і 4,0 ±  0,14 відвідувань відповідно).

Стан гігієни порож нини рота, який  оцінювали за ГІ 
Гріна-Вермільона, значно покращ ився після проведеного 
лікування в усіх хворих. Так, у хворих І групи ГІ зменш ився 
у 5 разів, у хворих II групи - у 6 разів (Р<0,001) (табл. 1).

П апілярно-м аргінально-альвеолярний індекс за Parma, 
за допомогою  якого оціню вали ступінь запального процесу 
в яснах, після лікування у хворих обох груп був рівним 0 
(Р<0,001). Через 6 м ісяців індекс РМ А почав зростати 
(Р<0,001) (табл.1).

Таким чином, у хворих на пародонтит, яких лікували аль- 
тановою  маззю, у віддалені терміни спостерігалась більш 
виражена протизапальна дія альтанової мазі у порівнянні з 
метилурациловою  маззю (через 6 міс. - майже у 5 разів, че
рез 12 міс. - у 2,4 рази). Д ослідж ення ступеня запально-дес
труктивних процесів у тканинах пародонта за значенням 
К П І свідчать про те, що безпосередньо після застосування 
альтанової мазі (група II) цей показник зменш ився у 1,5 р а 
зи у порівнянні з вихідними даними (Р<0,001) і залиш ався
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на такому ж рівні через 6 і через 12 місяців після лікування 
(Р<0,001) (табл.1). Використання метилурацилової мазі та
кож зменшувало запально-деструктивні процеси у ткани
нах пародонта хворих (І група) після лікування в 1,2 рази, 
але різниця була недостовірною у порівнянні з показника
ми до лікування (табл.1).

Для підтвердження ефективності лікування, а також з 
метою вивчення функціонального стану кровоносних су
дин тканин пародонта до лікування та після нього була про-

групі різниця не була статистично достовірною (табл. 2).
Аналіз реопародонтограми у хворих, яким місцево засто

совували альтанову мазь, свідчить про те, що показники 
РПГ через 6 та 12 місяців після лікування практично не 
змінювались (Р<0,05), проте у хворих, яких лікували мети- 
лурациловою маззю, через 12 місяців спостерігалась тен
денція до зниження реографічного індексу і почав збільшу
ватись індекс периферійного опору судинної стінки.

Показники клінічного аналізу крові у хворих обох груп
Таблиця 1

Вплив альтанової мазі на стан гігієни порожнини рота та тканин пародонта (М ± m)

 Група 

хворих
Кількість
хворих

Показники Періоди спостереження

до лікування після лікування через 6 місяців через 12 місяців

І 21
ГІ за Гріном- 
Вермільоном

1,59 ±0,128 0,32 ±0,032 

р<0,001

0,58 ± 0,053 

р<0,001
0,77 ±0,089 

р<0,001
II 24 1,84 ±0,107 0,31 ±0,037 

р<0,001
0,31 ±0,031 

р<0,001

0,37 ±0,073 
р<0,001

І 21
Індекс 

РМА, %

61,98 ±4,887 0
р0,001

8,76 ± 4,314 

р<0,001
13,56 ±4,855 

р<0,001
II 24 54,76 ±4,915 0

р<0,001
1,85 ±1,307 

р<0,001

5,68 ± 3,032 

р<0,001
І 21 КПІ 

за Леусом
2,89 ±0,158 2,48 ± 0,162 

р>0,05

2,45 ±0,17 

р>0,05

2,68 ±0,182 

р>0,05

І І 24 2,49 ±0,156 1,71 ±0,129 

р<0,001

1,55 ±0,129 

р<0,001

1,52 ±0,131 

р<0,001

ведена реопародонтографія. Візуально оцінюючи реопаро- 
лонтограми у хворих на пародонтит обох груп до лікування, 
нами відмічено, що висхідна та низхідна частини кривих 
пологі, вершини їхні плоскі, дикротичні хвилі слабо вира
жені та розміщені у верхній третині низхідної частини. Така 
конфігурація реопародонтограми характерна для хворих із 
склеротичними змінами кровоносних судин. При 
кількісному аналізі РПГ відмічалось зниження рео
графічного індексу (РІ), індексу еластичності (IE), підви
щення показника тонусу судин (ПТС) та індексу пери
ферійного опору (ІПО) крові у порівнянні з нормою.

Після лікування запальні явища в яснах були відсутні. 
Висхідна частина кривої РПГ стала більш крутою, вершина 
- більш гострою, дикротична хвиля спустилася нижче, ста
ла ближчою до середини низхідної частини кривої РПГ та 
більш вираженою. Такі зміни конфігурації РПГ відмічались 
більше у хворих на пародонтит, яким застосовували альта
нову мазь. У хворих, яких лікували метилурациловою маз
зю, конфігурація РПГ змінювалась не так помітно і майже 
не відрізнялась від РПГ до лікування хворих.

Після лікування відмічалось підвищення РІ у хворих II 
групи - в 1,3 рази (Р<0,05). Підвищився IE, хоча у хворих І 
групи різниця не була істотною. Спостерігалось зниження 
ІПО, що свідчить про покращення стану судинних стінок, 
але цей показник не досягав значень норми. Це вказує на 
необоротність структурних змін у судинах пародонта. Після 
лікування зменшувався і ПТС у хворих обох груп, але у І

після лікування майже не змінювались.
Таким чином, застосування 2 % альтанової мазі у ком

плексному лікуванні хворих на хронічний генералізований 
пародонтит І і II ступенів тяжкості покращує стан гігієни 
порожнини рота, ліквідує запальні явища в яснах, зменшує 
запально-деструктивні процеси у тканинах пародонта, по
кращує функціональний стан пародонта, скорочує строки 
терапії в 1.4 рази у порівнянні із використанням метилура
цилової мазі. Альтанова мазь у складі запропонованої пасти 
має високу лікувальну дію і тривалий терапевтичний ефект: 
через 6 міс. після лікування хворих на пародонтит спос
терігалась стійка ремісія у 92 %, через 12 міс - у 88 %, у хво
рих, яким застосовували метилурацилову мазь, - у 81 % і 
71 % випадків відповідно. 

Усебічні клінічні дослідження 2 % альтанової мазі у 
складі стоматологічної пасти і її ефективність при лікуванні 
захворювань пародонта є підставою для впровадження аль
танової мазі у стоматологічну практику.
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Таблиця 2
Вплив альтанової мазі на показники реопародонтограми у процесі лікування (М ± m)

Груп» Показники Періоди спостереженні
хворих до лікування після лікування через 6 місяців через 12 місяців

І РІ 0,175 ±0,020 
(n=13)

0,194 ±0,029 
(n=10) 
р>0,05

0,192 + 0,019 
(n=9) 

р>0,05

0,186 ±0,024 
(n=9)

р>0,05
II 0,16 ±0,012 

(n=12)
0,203 ±0,014 

(п=12) 
Р<0,05

0,219 ±0,021 
(n=10) 
р<0,05

0,213 ±0,019 
(n=9) 

р<0,05
І

IE
64,7 ± 8,02 

(п=13)
74,3 ±4,82 

(n=10) 
р>0,05

79,5 ±6,09 
(n=9) 

р>0,05

73,9 ±5,79 
(n=9) 

р>0,05
% 53,9 ±4,26 

(n=12)
88,6 ± 9,26 

(n=12) 
р<0,01

87,1 ±3,32 
(n=10) 

р<0,001

82,9 ±6,02 
(n=9) 

р<0,001
І

ІПО
206,1 ±22,63 

(n=13)
157,0 ±24,01 

(n=10) 
р>0,05

132,9 ±1139 
(n=9) 

р<0,01

146,4 ±15,33 
(n=9) 

р<0,05
II % 226,0 ±11,68 

(n=12)
141,8 ±15,47 

(n=12) 
р<0,001

121,3 ± 13,53 
(n=10) 

р<0,001

123,6 ±9,99 
(n=9) 

р<0,001
І

ПТС
16,8 ±1,32 

(n= ІЗ)
14,5 ±0,67 

(n=10) 
р>0,05

14,1 ±0,52 
(n=9) 

р>0,05

14,4 ±0,34 
(n=9) 
р>0,05

II % 18,7 ±0,95 
(n=12)

14,2 ± 0,44 
(n=12) 

р<0,001

14,0 ±0,52 
(n=10) 

р<0,001

14,5 ± 0,39 
(n=9) 

р<0,001
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Резюме
Проведено клиническое исследование эф ф екти вн ости  альта- 

новой мази в ком плексном  лечении хронического генерализован
ного пародонтита I и І І степени тяжести у 45 человек (мужчины в 
возрасте от 30 до 49 лет), которые подверглись радиационном у воз
действию  в результате аварии на Ч ернобы льской  АЭС. В качестве 
средства сравнения использовали 5 % м етилурапиловую  мазь. С о
стояние тканей  пародонта оценивали  при пом ощ и клинических 
тестов, реопародонтограф ии и панорам ной рентгенограф ии челю 
стей непосредственно после лечения, а также через 6 и 12 м есяцев 
после его окончания . Установлено, что прим енение 2 % альтановой 
мази в качестве твердею щ ей лечебной повязки  на десна в ком 
плексном лечении пародонтита проявляет вы раж енны й терап ев
тический эф ф ект: улучшает состояние гигиены  полости рта, л и к 
видирует воспалительны е явления в деснах, уменьш ает деструк
тивные процессы  в тканях пародонта и улучшает их ф ункциональ
ное состояние. А льтановая мазь имеет длительное терапевтическое 
действие и сокращ ает сроки лечения по сравнению  с м етилураци- 
ловой мазью  в 1,4 раза. О боснована целесообразность внедрения 
атьтановой мази в стоматологическую  практику, а им енно, для л е 
чения заболеваний тканей  пародонта.

Summary
There was conducted  clinical investigation o f  the effectiveness o f  the 

altanum  o intm ent in com plex therapy o f  chronic generalized parodonti- 
tis o f  the I and II degree o f gravity in 45 patients (males aged from 30 to 
49) w ho were exposed to  radiative influence in the result o f  the 
C hernobyl APS catastrophy. As a m eans o f  com parison there was used 5 
% m ethyluracil o intm ent. T he condition  o f  parodontium  tissues were 
valuedw ith the help o f  clinical tests, rheoparodontography and panoram 
ic roentgenography o f  the jaws just after trea tm ent as well as in 6 and 12 
m onths after its.end. It was determ ined that the application o f  2 % 
altanum  o intm ent as a hardening curative bandage on the gums reveals 
the expressed therapeutic effect in com plex parodontitis treatm ent: 
improves the hygienic condition o f the oral cavity, elim inates inflam m a
tory sym ptom s in the gums, decreases destractive processes in parodon
tium  tissues and improves its functional condition . The altanum  ointm ent 
has the prolonged therapeutic action and shortens the terms o f  treatm ent 
in com parison with the m ethyluracil o in tm ent in 1.4. times. It was given 
p roo f o f expediency o f  inculcation o f the  altanum  ointm ent into dental 
practice just for the diseases o f  parodontium  tissues.
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