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Запальні захворювання пародонту є найбільш розповсюдженими 

серед стоматологічних захворювань. На сьогодення найбільш складною 

проблемою в стоматології залишається лікування і профілактика 

запальних захворювань пародонта. Хронічний, рецидивуючий перебіг 

генералізованого пародонтиту супроводжується інтоксикацією, розвит- 

ком тяжких ускладнень, тому важливо вже на початковому етапі 

захворювання запобігти розвитку запалення і не допустити деструкції 

тканин пародонту. 

Основною причиною розвитку запалення в тканинах пародонту є 

зубний наліт з присутніми в ньому мікроорганізмами і продуктами їх 

життєдіяльності, які викликають місцеве запалення [1; 2]. У практичній 

стоматології застосовують антибактеріальні засоби, до яких часто 

виникає резистентність багатьох штамів мікроорганізмів, дисбактеріоз 

ротової порожнини, що значно погіршує ефект лікування. Тому 

розробка нових лікувально-профілактичних засобів місцевого застосу- 

вання на основі біологічно активних речовин природного походження з 

антимікробними, протизапальними, знеболюючими властивостями та 

вивчення можливостей їх використання в лікуванні запальних 

захворювань пародонта є актуальним напрямом досліджень. 

На теперішній час доведено, що лікування запальних захворювань 

пародонту повинно носити комплексний характер. У зв’язку з цим, 

вважаємо перспективним місцеве сполучне застосування розробленого 

нами засобу для догляду за порожниною рота гелю «Апіор» на основі 

апіпродуктів та інших біологічно-активних речовин та магнітотерапії 

обертовим пульсуючим низькочастотним електромагнітним полем, яке 

впливаючи на основні ланки етіопатогенетичного ланцюгу 
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захворювання, сприятиме підвищенню ефективності лікування запаль- 

них захворювань пародонта. 

Мета дослідження – оцінка клінічної ефективності місцевого 

сполучного застосування розробленого засобу для догляду за порож- 

ниною рота гелю «Апіор» і магнітотерапії низькочастотним електро- 

магнітним полем при лікуванні запальних захворювань пародонта. 

Проведені клініко-лабораторні і функціональні дослідження  

у 46 пацієнтів без виразної соматичної патології у віці від 18 

до 35 років. У процесі обстежень у 22 пацієнтів було діагностовано 

хронічний генералізований катаральний гінгівіт (ХГКГ), у 24 пацієнтів 

хронічний генералізований пародонтит легкого ступеню (ХГП). 

В залежності від виду лікування всі пацієнти були розподілені на  

2 групи: основну і контрольну. До контрольної групи увійшли  

23 людини, у тому числі 11 пацієнтів з ХГКГ і 12 чоловік з ХГП. 

Пацієнтам даної групи було проведено: санація порожнини рота, 

професійна гігієна, місцево використовували гель «Камістад».  

В основну групу входили також 23 пацієнта, з яких 11 чоловік з ХГКГ 

і 12 – з ХГП. Пацієнтам основної групи, крім гігієнічних заходів в 

комплексному лікуванні застосовували місцево гель «Апіор» на основі 

біологічно-активних речовин з визначеними протизапальним, анти- 

оксидантним, протимікробним ефектами [3] (Дозвіл на використання за 

призначенням згідно висновку Державної Санітарно-епідеміологічної 

служби МОЗ України № 05.03.02-04/32530 від 22.07.2015 р.) і 

магнітотерапію. Гель використовували у вигляді аплікацій експозицією 

10–15 хвилин і відразу після цього проводили сеанс магнітотерапії 

обертовим пульсуючим низькочастотним електромагнітним полем, 

використовуючи апарат «Полюс-3» із величиною індукції 30 мТл, 

лікувальною частотою 12,5 Гц, протягом 10–15 хв. Процедури 

виконували упродовж 7–10 днів, щоденно. 

Ефективність терапевтичних заходів оцінювали за даними 

клінічних, лабораторних і функціональних (ультразвукової допплеро- 

графії) методів досліджень. 

Стоматологічне обстеження включало збір анамнезу і огляд 

порожнини рота. Для оцінки пародонтального статусу використовували 

індекс кровоточивості ясен за Muhlemann – SBI [4], індекс РМА 

(Парма), пародонтальний індекс (Рі) за Russel [5]. Гігієнічний стан 

порожнини рота визначали за спрощеним індексом по Greene-

Vermillion [5]. 

Зміни показників кровотоку в тканинах ясен досліджували за допо- 

могою ультразвукової допплерографії на ультразвуковому комп’юте- 

ризованому приладі «Мінімакс-Допплер-К» фірми «СП Мінімакс» [6], 

який дозволяє вивчати кровоток як у великих кровоносних судинах 
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(артеріальних і венозних 1–7 мм) так і в мікросудинах (діаметром 

менш 1 мм). Метод засновується на ефекті змін частоти відображеного 

сигналу, що рухається величиною, пропорційною швидкості руху 

відображувача. Наявність відображеного сигналу свідчить про 

кровоток у зоні ультразвукової локації. Кількісний аналіз допплерів- 

ських кривих заснований на оцінці максимальної величини швидкості 

кровотоку у систолу, величини діастолічної швидкості кровотоку [7]. 

Аналіз результатів клінічного стану тканин ясен у пацієнтів з ХГКГ 

в основній групі після проведеного місцевого застосування гелю 

«Апіор» і магнітотерапії у всіх пацієнтів виявив відсутність клінічних 

симптомів запалення, що підтверджували показники клінічних індексів 

ОНI-S, РМА і SBI, які знижувалися на 48%, 75,7% і 75,5% відповідно і 

досягали значень здорового пародонту. Через 6 місяців після лікування 

показники клінічних індексів залишалися на тому ж рівні (Табл. 1). 

При обстеженні пацієнтів контрольної групи з ХГКГ після 

закінчення курсу лікування індекси ОНI-S, РМА і SBI знизилися у 

середньому на 45,4%, 59,2% і 39% відповідно від ісходних показників, 

але не досягали значень в основній групі. Через 6 місяців після 

закінчення лікування у контрольній групі спостерігалося погіршення 

стану пародонту: індекси РМА та кровоточивості підвищувалися 

на 34,6% і 39,5% відповідно у порівнянні з даними після лікування. 

У 6% випадків виявлено загострення запалення в пародонті. 

Таким чином, у пацієнтів основної групи як після проведеного 

лікування, так і у віддалений термін, спостереження мали місце стійка 

позитивна динаміка клінічного стану у порівнянні з пацієнтами 

контрольної групи, де проводилася традиційна терапія з місцевим 

використанням гелю «Камістад». 

У пацієнтів основної групи з ХГП легкого ступеню після 

проведення комплексного лікування з використанням місцевої терапії 

новим розробленим методом при клінічному обстеженні спостерігали 

значне зменшення ознак запалення в тканинах пародонту. Після 

лікування у пацієнтів повністю зникли клінічні симптоми запалення. 

В контрольній групі з ХГП легкого ступеню після курсу лікування 

відсутні скарги та визначалася нормалізація клінічного стану 

пародонта: індекси OHI-S, Рі і SBI знизилися в середньому на 59–66% 

від ісходних значень, але не досягали значень в основній групі. Через  

6 місяців в контрольній групі виявлялося підвищення індексів OHI-S та 

SBI на 86% і 61% відповідно у порівнянні з їх рівнем після лікування. 

Таким чином, при катаральному гінгівіті і пародонтиті легкого 

ступеню проведення комплексного лікування з місцевим викорис- 

танням гелю «Апіор» і магнітотерапії дозволяє купирувати клінічні 

прояви запалення у більшості пацієнтів, що клінічно супроводжується 
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нормалізацією стану тканин пародонту і підтверджується показниками 

клінічних індексів. Аналіз результатів лікування показав збереження 

отриманих результатів у пацієнтів основної групи через 6 місяців у 

порівнянні з пацієнтами контрольної групи, у яких проводилися 

гігієнічні заходи з використанням гелю «Камістад». 

Аналіз цифрових даних ультразвукової доплерографії у пацієнтів до 

проведення лікування визначив відсутність ознак атеросклерозу судин 

порожнини рота, про що свідчило одночасне підвищення лінійної 

максимальної та об’ємної швидкостей кровообігу в тканинах 

пародонту, без вірогідної різниці між досліджуваними групами. 

Нами була вивчена динаміка зміни кровопостачання порожнини 

рота після проведення однієї лікувальної процедури магнітотерапії на 

тлі аплікації гелю «Апіор». Зразу ж після закінчення лікувального 

заходу визначено вплив застосування обертового пульсуючого 

низькочастотного електромагнітного поля і гелю на основі прополісу, 

амарантової олії і інших біологічно активних речовин на досліджувані 

показники кровотоку тканин пародонту, на які традиційні методи 

терапії не впливали. 

Під впливом магнітотерапії і апігелю відбувається підвищення 

об’ємної і лінійної швидкостей кровотоку, що, певно, пов’язано із 

спроможністю стимулювати мікроциркуляцію пародонту [6; 7]. При 

цьому вплив цей має зворотний характер. Після проведеного обсте- 

ження у 12 пацієнтів основної групи через 2 години після закінчення 

першої лікувальної процедури було встановлено повернення показ- 

ників, які характеризують кровопостачання тканин пародонту до 

початкових значень. 

Таким чином, визначено, що проведення однієї лікувальної про- 

цедури магнітотерапії у сполученні з гелем «Апіор» робить виразний 

вплив на кровопостачання тканин пародонта, але такі процедури 

необхідно повторювати для усунення запалення. 

Динаміка змін кровопостачання тканин пародонта через 10 днів 

спостереження після закінчення лікування визначила у всіх пацієнтів 

основної групи нормалізацію показників, що характеризують 

мікроциркуляцію, тоді як у пацієнтів контрольної групи ці величини 

відрізнялися від нормальних. У всіх пацієнтів контрольної групи з ХГП 

легкого ступеню після закінчення лікування зберігалися знижені 

показники лінійної та об’ємної швидкостей кровотоку. Так, об’ємна і 

максимальна лінійна систолічна швидкість кровотоку після 

проведеного лікування магнітотерапією і апігелем складала у хворих з 

ХГП легкого ступеню в середньому 0,184±0,001 мм/хв і  

2,638±0,134 мм/хв відповідно у порівнянні з показниками 

0,016±0,001 мм/хв і 2,208±0,122 мм/хв у пацієнтів контрольної групи. 
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При цьому динаміка індексів пульсації (Рі) і резистентності (Ri) 

залишалася в межах норми, як при здоровому пародонті, що можна 

пов’язати із зберіганням компенсаторно-пристосовувальних механізмів 

регуляції тканинного кровотоку за рахунок артеріоло-венулярних 

анастомозів. Сполучне місцеве застосування аплікацій гелю «Апіор» і 

магнітотерапії виявляє виразний вплив на один із головних механізмів 

реалізації терапевтичного ефекту – відновлення мікроциркуляторного 

русла, що є визначальним при запальних та дистрофічних патологічних 

процесах. 

Застосування нового місцевого методу сполучного використання 

аплікацій розробленого гелю «Апіор» і обертового пульсуючого 

низькочастотного електромагнітного поля в комплексному лікуванні 

початкових запальних захворювань пародонту купірує запальні прояви 

в тканинах пародонту, що при об’єктивному обстеженні супрово- 

джується нормалізацією їх стану та підтверджується показниками 

пародонтальних індексів після курсу лікування і у віддалений термін. 

Включення нової місцевої процедури у схему лікування хворих на 

ХГКГ та ХГП легкого ступеню призводить до швидкої нормалізації 

знижених показників кровотоку тканин пародонту про що свідчить 

підвищення об’ємної і лінійної систолічної швидкостей кровотоку. 

Під впливом розробленого місцевого заходу при запальних 

захворюваннях пародонту створюються оптимальні умови для 

усунення порушень мікробіоценозу ясеневої борозни, для відновлення 

структурно-функціонального стану пародонта, що обумовлює 

перспективу його застосування при стоматологічній патології. 
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Глобалізація світового господарства, поширення концепції вільної 

торгівлі (часткове або повне звільнення від сплати мит та подолання 

нетарифних бар’єрів), розвиток економік держав, розширення екс- 

порту, забезпечення високої якості продукції, робіт, послуг, ефективне 

правове регулювання відносин у міжнародній торгівлі зумовили 

створення системи технічного регулювання (ТР), яка сприяє 

подоланню бар’єрів у міжнародній торгівлі між країнами та уніфікацію 

вимог та норм щодо продукції [1]. 

Стан системи ТР свідчить про рівень технологічного прогресу усієї 

країни, технічну спроможність, пізнаваність та репутацію виробників 

товарів, рівень якості, безпечності, а отже і конкурентоспроможності 

продукції тощо [1]. Одним із основних завдань інтеграції України до 

ЄС є реформування системи ТР та гармонізації національних норма- 

тивних документів із міжнародними та європейськими. Це дасть змогу 

українським виробникам поліпшити якість своєї продукції згідно із 

міжнародними вимогами, забезпечити модернізацію свого вироб- 

ництва, полегшити доступ до міжнародних ринків [2]. Наразі Україна 

перебуває на стадії формування сучасної системи ТР, серед її завдань 

можна зазначити: забезпечення національної безпеки; посилення 

інституційної спроможності національних органів акредитації та 

стандартизації, із оцінювання відповідності та ринкового нагляду; 

реалізацію проєктів міжнародної та європейської технічної допомоги; 

визнання системи технічного регулювання України на міжнародному 

рівні; упередження дій, що вводять в оману споживачів; підтримка 

добросовісної конкуренції; охорона здоров’я та життя людей, 


