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(57) Спосіб комплексного лікування десквамативного глоситу, що включає санацію ротової порожнини, полоскання антисептичними засобами, аплі-

кації
кератопластичними
речовинами,
та
застосування місцевих анестетиків при болях, лікування супутніх захворювань, який відрізняється
тим, що додатково призначають пероральне використання, з попереднім розсмоктуванням, суміші
порошку спіруліни з бджолиним медом по 1 чайній
ложці 3 рази на день, протягом 20 днів, при такому
співвідношенні компонентів в мас %
порошок спіруліни
45,0-50,0
мед бджолиний
450,0-500,0

Очікуваний винахід відноситься до галузі медицини, а саме, стоматології
Серед захворювань слизової оболонки порожнини рота десквамативний глосит займає одне з
провідних місць Захворювання слизової оболонки
порожнини рота складні як в діагностиці, так і в
лікуванні Це обумовлено тим, що більшість цих
захворювань пов'язано з порушенням функції органів та систем організму, тобто вони є симптоматичними, тому лікування десквамативного глоситу
повинно включати і корекцію патологічних станів
організму, тобто бути комплексним
Відомий спосіб лікування десквамативного
глоситу, який включає кріотерапію кріогенним прибором КАС-01 та прийом препаратів статевих гормонів за призначенням (Никитин В А , Серебренников
Л
Е
Крио-гормональная
терапия
десквамативных глосситов // Актуальные вопросы
стоматологии Тезисы докл респ науч конф врачей-стоматологов, посвящ 50-летию Полт мед
стом ин-та - Полтава, 1981 -С 66-67)
Найбільш близьким до заявленного є спосіб
лікування десквамативного глоситу, який включає
санацію порожнини рота, легкі антисептичні полоскання, апплікацм кератопластичних речовин, при
болючісті застосування місцевих анестетиків, (Боровский Е В , и др Терапевтическая стоматология - Москва, 1997 - 544 с ) Недоліком даного
способу є недостатній ступінь ефективності лікування та нетривка ремісія захворювання, обумовлена використанням лише місцевих засобів ліку-

вання без урахування загального стану організму
В основу винаходу поставлена задача створити спосіб комплексного лікування десквамативного
глоситу шляхом удосконалення відомого способу,
досягти підвищення ефективності лікування та
забезпечити подовження тривалості ремісіці захворювання
Поставлену задачу вирішують створенням
способу лікування десквамативного глоситу, що
включає санацію ротової порожнини, полоскання
антисептичними засобами, аплікації кератопластични речовинами, та застосування місцевих анестетиків при болях, лікування супутніх захворювань, який згідно з винаходом відрізняється тим,
що додатково призначають пероральне використання, з попереднім розсмоктуванням, суміші порошку спіруліни з бджолиним медом по 1 чайній
ложці 3 рази на день, протягом 20 днів, при Такому співвідношенні компонентів в м%
порошок спіруліни
45,0 - 50,0,
мед бджолиний
450,0 - 500,0
Спіруліна являється бюстимулятором природного походження, яка містить у своєму складі білки
(до 70%), всі незамінні амінокислоти, комплекс
полівітамінів (А, В1.В2, ВЗ, В6, В12, РР, Е, С), мікроелементи (кальцій, залізо, цинк, фосфор, натрій,
магній, калій), поліненасичені жирні кислоти (пальмітинову, гама-ліноленову, лінолеву, стеаринову, мірістинову, олеїнову), пігменти, тобто повний
набір життєво необхідних організму речовин
Є дані, що "Спіруліна" підвищує імунітет і стій-
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кість до захворювань,
стимулює
білковоше неодноразово проводила лікування у лікарявуглеводний обмін речовин, приймає участь в окистоматолога, період ремісії тривав не більше одслювально-відновних реакціях і омолодженні орного місяця Із супутніх захворювань виявлений
ганізму, компенсує вітамінний і мінеральний недогронічний гастродуоденіт, дискинезія жовчовивідлік, підвищує фізичну і розумову працездатність,
них ШЛЯХІВ
покращує стан шкіри і слизової оболонки, прискоПри огляді порожнини рота слизова оболонка
рює рубцювання ран і загоєння ОПІКІВ, зрощення
рота та ясна набрякші, цианотичні, відбитки зубів
переломів, ефективно допомагає при ураженні
на слизовій щік, порожнин зубів не виявлено, зуби
шлунково-кишкового тракту різного характеру
запломбовано композитними матеріалами Слизова оболонка язика набрякла, з відбитками зубів на
Бджолиний мед включає в себе комплекс цінбоковій поверхні, корінь язика вкритий сіруватим
них поживних речовин, які відіграють велику роль
нальотом, на дорзальній поверхні язика ділянки
в обмінних процесах організму Він містить в урівдесквамації епітелію різної форми і величини (від
новажених фізіологічних співвідношеннях фермеЗмм до 1,5см в діаметрі), які оточені інтенсивним
нти, вітаміни, мікроелементи, амінокислоти, горбілим нальотом, на участках десквамації грибопомони, бактерицидні і ароматичні речовини
дібні сосочки збільшені При доторкуванні до діляЗавдяки цінним лікувальним властивостям бджонок десквамації відмічається неприємне відчуття
линого меду та приємному смакові, суміш його з
порошком спіруліни підвищує терапевтичних
Встановлений діагноз десквамативний глосит,
ефект, покращує смак та робить досить зручною
мігруюча форма
форму використання запропонованого лікарського
Призначене лікування полоскання відварами
засобу
лікарських трав (ромашка, шавлія, наптки), аплікації каротоліном 2 рази вдень, 10 днів, пероральний
Спосіб комплексного лікування десквамативприйом, з попереднім розсмоктуванням, суміші
ного глоситу здійснюють таким чином санація попорошку спіруліни з бджолиним медом по 1 чайній
рожнини рота, полоскання антисептичними засоложці 3 рази на день, протягом 20 днів, при такому
бами, аплікації кератопластичними речовинами,
співвідношенні компонентів в м%
застосування місцевих анестетиків при болях, лікування супутніх захворювань, пероральне викопорошок спіруліни
45,0 - 50,0,
ристання, з попереднім розсмоктуванням, суміші
мед бджолиний
450,0 - 500,0
порошку спіруліни з бджолиним медом по 1 чайній
Лікування у гастроентеролога
ложці 3 рази на день, протягом 20 днів, при такому
Після лікування скарги відсутні, слизова обоспіввідношенні компонентів в м%
лонка порожнини рота блід о-рожевого кольору,
відбитки зубів на слизовій щок відсутні, язик звипорошок спіруліни
45,0 - 50,0,
чайного кольору і форми, без відбитків язика, дормед бджолиний
450,0 - 500,0
зальна поверхня язика чиста, без елементів ураПриклад здійснення способу Хвора С 38 роження,
сосочки
язика
виражені
помірно
ків, звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами
Рекомендовано повторити курс лікування Спіруліна дискомфорт в порожнині рота, печію в язиці при
ною через один місяць
вживанні їжі, особливо солоної і гострої, незвичний
вигляд язика, вважає себе хворою три роки, рані-
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