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РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ОБРАНОЇ ЛІКАРСЬКОЇ 

РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СКЛАДУ 

СТОМАТОЛОГІЧНОГО ГЕЛЮ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАПАЛЬНИХ 

ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТУ 

Фізор Н. С., Борисюк І. Ю., Шпильовий С. О. 

Одеський національний медичний університет, 

м. Одеса, Україна 

natalifizor17@gmail.com 

 

Вступ. Запальні захворювання ротової порожнини займають лідируючі 

позиції серед стоматологічних захворювань. Вони поширені серед всіх верств 

населення, а також мають схильність до зростання захворюваності. 

Захворювання пародонту несприятливо впливають на функцію травлення, 

психоемоційну сферу, знижують резистентність організму до дії інфекційних та 

інших несприятливих ендо- та екзогенних чинників, призводять до 

сенсибілізації організму. При цьому страждає загальний стан організму, якість 

життя, соціальний статус людини, що перетворює захворювання пародонту з 

стоматологічної у загальномедичну і соціальну проблему. В Україні, за 

узагальненими даними, захворювання пародонта діагностують у 50 – 80 % 

молодих осіб і у 100 % населення після 40 років. Крім того, за результатами 

епідеміологічних досліджень, рівень захворюваності на хвороби пародонту в 

Україні та світі не має тенденції до зниження, відмічено зростання їх 

інтенсивності та зниження віку пацієнтів, що страждають на цю патологію 

Матеріали та методи: Для досягнення поставленої мети застосовувались 

наступні методи: бібліосемантичні, експериментальних даних, органолептичні, 

фізико-хімічні, визначення розчинності, біологічні, фармакологічні. 

Результати та їх обговорення: Незважаючи на широке використання 

хіміко-терапевтичних препаратів, лікарські рослини продовжують  викликати  

інтерес у стоматологів та фармацевтів. Доцільність використання лікарської 

рослинної сировини та активних речовин, що вони містять виділили в 

стоматологічній практиці важливе місце завдяки дослідженням хімічного 

складу рослин та впливу активних речовин на організм людини. Згідно з 

отриманими даними наукових досліджень, лікарські препарати з рослинної 

сировини використовують як антимікробні, протизапальні, репаративні, 

протинабрякові препарати. Такі лікарські засоби мають ряд переваг: низька 

токсичність, гіпоалергенність, м’якість дії на організм. Це зумовлено тим, що в 

основі терапевтичної дії лежать біологічно активні речовини різних груп, які 

комплексно впливають на організм. 

На підставі комплексного вивчення фармакотехнологічних, фізико-

механічних, фізико-хімічних властивостей лікарського засобу, обґрунтовано 

теоретичні та експериментальні підходи щодо розробки оптимального складу і 

технології стоматологічного гелю та лікарського препарату антимікробної та 

анестезуючої дії для лікування проблем з пародонтом у стоматології. 

Об`єктами дослідження слугувала сировина рослинного походження: 

квіти арніки гірської (Arnica montana L.) та квіти календули лікарської 

mailto:natalifizor17@gmail.com
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(Calendula officinalis L.) - для розробки нового лікарського засобу з 

протизапальною, репаративною активністю. 

Календула лікарська (Calendula officinalis L.)  містить полісахариди, 

флавоноїди, тритерпенові спирти, фенольні кислоти, дубильні речовини, 

глікозиди, стерини, каротиноїди, сапоніни. Дослідження показали, що рослина 

має антибактеріальну і протигрибкову активність. Біологічно активні речовини 

календули лікарської мають також репаративні, протизапальні, антиоксидантні, 

імуностимулюючі та антимутагені властивості.  

У складі арніки гірської (Arnica montana L.)  присутні, ефірні олії, 

проціанід, сесквітерпен-лактони, флавоноїди та фенольні кислоти. 

Сесквітерпен-лактони надають протизапальну та знеболюючу дію, флавоноїди 

та фенольні кислоти надають цій сировині антиоксидантну та протимікробну 

дію, геленалін пригнічує біологічну активність ферментів, тим самим виявляє 

протизапальну та аналгетичну дію.  

Місцеве застосування арніки гірської у вигляді гелей та паст в 

стоматології позитивно впливає на запальні процеси, проявляючи 

протизапальні, репаративні, протимікробні, антиоксидантні властивості. Тому 

цю рослину доцільно використовувати в якості основної діючої речовини, або в 

комбінаціях для лікування запальних захворювань пародонту. 

Висновки: Дані аналізу літературних джерел підтверджують 

актуальність дослідження питань етіології і патогенезу запальних хвороб 

пародонту, що дозволяє підвищити ефективність лікування і профілактики цієї 

патології.  

В стоматології застосовують лікарські препарати, які містять лікарську 

рослинну сировину, яка володіє, протизапальними, репаративними, 

антимікробними, в'яжучими властивостями.  

В результаті проведеного дослідження для подальшої роботи по 

створенню лікарського засобу нами були обрані такі рослини: нагідки  

лікарські (календула лікарська) (Calendula officinalis L.), Арніка гірська  

(Arnica montana L.).  

Ключові слова: лікарська рослинна сировина, стоматологічний гель, 

протизапальні, репаративні, антимікробні властивості. 

 

  


