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привело к существенному снижению степени 
дисбактериоза, уровня провоспалительных 
маркеров (малоновый диальдегид, протеазы, 
кислая фосфатаза) и устранению клиниче
ских проявлений стоматитов и рецидивов 
пародонтита.

Предполагается, что в механизме норма
лизующего действия биофлаваноидов на 
микрофлору полости рта лежит как прямое 
воздействие этих соединений на патогенную 
и условно-патогенную микрофлору, так и их 
способность стимулировать иммунитет.
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ОБГРУНТУВАННЯ ПОЄДНАНОГО ЗА
СТОСУВАННЯ ПРО- ТА ПРЕБІОТИКІВ 

ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО
ГО ГІНГІВІТУ

Шляхом до підтримання біоценозу рото
вої порожнини у біологічній рівновазі є за
стосування пробіотиків, які сприяють розви
тку і життєдіяльності нормофлори порожни
ни рота. Окрім пробіотиків доцільно засто
совувати пребіотики -  речовини, які стиму
люють ріст і активність пробіотичних бакте
рій. Одним з найактиніших серед яких є іну
лін, що є субстратом для біфідумбактерій та 
лактобацил, які здатні, на відміну від пато
генних штамів мікроорганізмів, засвоювати 
його як джерело енергії і пластичний матері
ал для свого росту та розвитку. Окрім цього, 
інулін захищає слизову оболонку від інвазії в 
тканини патогенних мікроорганізмів і є клі- 
тинопротекторним засобом.

Мета роботи -  підвищення ефективності 
лікування гінгівіту шляхом поєднаного за
стосування про- та пребіотичних препаратів.

В експерименті на 60 щурах відтворюва
ли експериментальний гінгівіт шляхом мо
делювання дисбіозу в результаті введення 
лінкоміцину і аплікацій розчину бджолиної 
отрути.

Вивчали вплив пробіотиків біфідумбак- 
терину і лактобактерину, а також синбіотика

Бактулін, який містить біфідумбактерії, лак- 
тобацили та пребіотик інулін. Усі ці препа
рати застосовували у вигляді суспензії шля
хом аплікації на ясна. Проведені біохімічні 
дослідження показали, що пробіотичні пре
парати знижують активність маркерів пато
логічних процесів (рівень малонового діаль- 
дегіду, активність фосфоліпази А2, протеаз і 
кіслої фосфатази). Однак, найбільш ефекти
вно діяла композиція з пробіотичних бакте
рій та інулуну (препарат Бактулін).

И. С. Мащенко, К.В.Скидан, Е. П. Ступак,
А. К. Николишин

Днепропетровская государственная медицинская 
академия

Харьковский национальный медицинский университет
Украинская медицинская стоматологическая 

Академия

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБИОТИКОВ 
В ТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА 

И СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК ПОЛОСТИ 
РТА

Пробиотики -  это индигенные бактерии, 
формирующие физиологическую микробную 
систему и вводимые в организм в составе ле
карственных средств или пищевых продуктов.

Главная функция пробиотиков -  это 
обеспечение должного уровня физиологиче
ской микробной системы полости рта, что 
создает условия повышенной резистентности 
по отношению к патогенной и условно- 
патогенной микрофлоре (Левицкий, 2007).

Предложено большое число препаратов 
пробиотиков (бифидумбактерин, лактобак- 
терин, ацилакт и др.), которые содержат би- 
фидумбактерии или лактобациллы.

В последние годы появились препараты, 
содержащие пробиотики и пребиотики, что 
значительно усиливает их пробиотические 
свойства (синбиотики). Одним из таких син- 
биотиков является препарат «Бактулин», со
держащий пробиотические бактерии и пре- 
биотик инулин (разработан ГУ «Институт 
стоматологии AMНУ» совместно с НПА
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«Одесская биотехнология» по заданию фир
мы «Лекхим»).

Включение в комплекс традиционных 
лечебных мероприятий, проводимых при па
родонтите и стоматите препаратов пробио
тиков или синбиотиков, существенно улуч
шает эффективность лечения (сокращаются 
сроки воспалительного процесса, снижается 
тяжесть клинических проявлений, резко со
кращается число осложнений и значительно 
удлиняется продолжительность периода ре
миссии).

Из испытанных препаратов наиболее 
эффективным оказался препарат синбиотика 
«Бактулин».
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ДИСБІОТИЧНІ ЗМІНИ В ПОРОЖНИНІ 
РОТА У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ

ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ 
І СПОСІБ ЇХ КОРЕКЦІЇ

Дисбіотичні зміни у хворих на хронічний 
генералізований пародонтит (ХГП), за дани
ми наукових досліджень, є результатом по
рушення взаємодії антимікробних систем 
макроорганізму з мікроорганізмами порож
нини рота, що зумовлює необхідність їх ко
рекції. У зв’язку з цим для комплексного лі
кування 59 хворих на ХГП І і II ступеня за
стосовувався пробіотик „Ацилакт” — біомаса 
ліофільно висушених представників трьох 
штамів Lactobacillus acidophilus.

На етапі початкового лікування призна
чали полоскання 0,002 % розчином хлоргек- 
сидину біглюконату по 2-3 хвилини тричі на 
день упродовж 5 днів, здійснювали профе
сійну гігієну і за необхідності — кюретаж па
ро донтальних кишень (ПК). Курс місцевої 
терапії ацилактом складав 8-10 процедур: по 
2-3 біодози порошку препарату в вигляді су
спензії в ізотонічному розчині NaCl, вводили 
в ПК на 15-20 хвилин з інтервалом в 2-3 дні. 
Per os призначали “Ацилакт” по 5 біодоз на

добу на протязі 10 днів за дві години до або 
після вживання їжі. Результати лікування 
оцінювали за клінічними та мікробіологіч
ними (бактеріальні посіви, бактеріоскопія ) 
показниками до та через 5 днів, 6 та 12 міся
ців після терапії.

Мікробіологічні дослідження, проведені 
в динаміці лікування, засвідчили, що у хво
рих на ХГП зменшувалася загальна кіль
кість анаеробів в ПК, відбувалася елімінація 
представників пародонтопатогенних видів 
мікроорганізмів. У разі ХГП І ступеня із ПК, 
починаючи з 5 дня після лікування і до 12 
місяців спостереження, практично не висіва
лися Str. ß, Staph, aureus, Enterobacteriaceae 
та значно зменшувалася кількість звивистих 
форм мікроорганізмів (з 14,33±3,2 до 
1,75±0,35). Одночасно відмічалося збіль
шення висівання аутохтонної кокової флори 
( Str. у, Str. salivarius ) та лактобактерій, що 
свідчить про нормалізацію мікробного пей
зажу порожнини рота і є добрим прогнозом 
щодо стабілізації захворювання. За ХГП II 
ступеня через 6 місяців після лікування мікро
біологічні показники дещо відрізнялися від фі
зіологічного біоценозу, що дало нам підставу 
рекомендувати цим хворим курс підтримуючої 
терапії з призначенням препарату „Ацилакт” 
протягом 1-1,5 місяців по 1 біодозі на добу.

Отже, використання у комплексному лі
куванні ХГП мікробних біопрепаратів на ос
нові штамів представників нормальної мік
рофлори з високими антагоністичними, фер
ментними та імуностимулюючими властиво
стями, зокрема пробіотик „Ацилакт”, є перс
пективним напрямком в лікуванні захворю
вань тканин пародонта. Препарат може ши
роко рекомендуватися до застосування як 
такий, що має високу терапевтичну дію і ус
пішно усуває дисбіотичні зміни в порожнині 
рота та не має побічних ефектів.
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