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Пародонт  аурулары  деструкциялык-қабыну  үрдістерін кешенді  емдеуде физикалық әдіс лазерді  қосалқы түрде 
қолданғанда қабыну тез басылып тұрақты римиссия болады. Емдеу  нәтижесі жақсарады. Дәстүрлі  емдеу әдістерімен 
салыстыру барысында пародонт  қабынуы, орта дәрежесімен  келген 194  наукастың  93,6 % -нан емдеу  нәтижесі 
айтарлықтай жақсарғаны байқалады.   
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Кіріспе 
Пародонт қабынуын  емдеуде көптеген  қиыншылықтар туындайды. Альвеола  сүйегіндегі деструкциялық  үрдістерді  
тұрақтандыру және остеогенез  үрдісін  белсендіру,  қабыну-деструкциялык  үрдістерді          емдеуде кешенді емдік  
тәсілдерінсіз нәтиже  болмайды .   
Пародонт тінінің,  құрылымының  жағдайын  жаксартуда хирургиялық  тәсілмен  емдеу  маңызды  мүмкіндік  береді.  
Сонымен  қатар,  операция  нәтижесі,  пародонт  зақымдануының түріне,  қабыну денгейіне,  сүйек тінінің   және операциядан  
кейінгі науқастың  жалпы  жағдайына байланысты болады. 
Дегенмен, тіпті операциялық емдеуден кейін де, сол немесе басқа жағдайда  да , патологиялық үрдістердің  қайта  өршуіне 
жағдайлар туындайды  (Ainamoet al.,1992). 
Көптеген  әдебиеттерге сүйенсек  пародонт қабынуын  кешенді емдеуде  қолданылатын  әдістердің көптігіне    қарамастан,  
пародонт тіндерінің анатомиялық және функционалдық қалпына келтіру бағдарламасы  дұрыс орындалғанда  ғана емдеу 
нәтижелері оң деп атауға болады  (Иванов В. В. , 2003; KrzeminskiZ., PiatkavskaD., 2001 және т. б.) 
Төменинтенсивті лазерлік сәулеленудің әсері жалпыға белгілі. Жоғары энергетикалық  лазерлік сәулеленуді пайдалану 
патологиялық өзгерген тінді түбегейлі (выпаривать) құрғатып жіберуге мүмкіндік береді , бұл оны пародонтальды  хирургияда 
қолдануда  кең перспективті  жол  ашады. [1,2,3]      
Практикалық  пародонтологияда   кавитациялық энергияның емдік әсері бұрыннан зерттелген.  Алайда, пародонт  қабынуын 
емдеуде  хирургиялық құрал  ретінде ультрадыбысты пайдалану туралы мәліметтер бірлі-жарым . Пародонт  кабынуын  
кешенді терапиясында  кавитация энергиясын және эрбиев лазерді біріктіріп қолдану   мүмкіндіктері зерттелмеген. 
Біз ұсынған импульстік электрофорез әдісі (патент № 2008841кл. А61С 5.02 ) тұрақты токты пайдаланудың жаңа 
мүмкіндіктерін ашады. Жүргізілген клиникалық-эксперименталдық зерттеулер жақсы нәтижелер көрсетті. 
Соңғы жылдары  алмастыру функциясынан басқа репаративті остеогенезді оңтайландыруды қамтамасыз ететін 
факторлардың рөлін орындайтын трансплантаттардың әртүрлі түрлерін пайдалана отырып, пародонттың микропластикалық 
хирургия әдістері кеңінен қолданылды. Пародонт қабынуын хирургиялық емдеуде қолданылатын барлық трансплантациялық 
материалдардың негізгі кемшілігі, пародонт тіндеріндегі үнемі жалғасып жатқан қабыну процесінің салдарынан  қабыну 
аймағындағы сүйек тінінің репаративті қызметінің төмендігі, олардың сорылу және жаңа пайда болған сүйек 
құрылымдарымен алмасу процестерінің өте баяу және асинхронды өтуі  
Бұл міндет бағытталған тіндік регенерация әдісін  жалпы медицинада, сондай ақ пародонтологияда  қолдану арқылы ішінара 
шешілді.  
Nyman 1982 жылы алғаш рет, көптеген эксперименттердің нәтижелері мен қорытындыларын негізге отырып, пародонт 
тіндеріндегі қабынбалы-деструктивті процесстерді емдеуде қорғаныс мембраналарын қолдану әдістемесін ұсынды.  Бұл 
әдістің ерекшелігі  жаңа байламды  қалыптастыруға ықпал етпейтін барлық пародонтальды компоненттер оқшауланды.  Бұл 
үшін периодонтальды байлам жасушаларынан және тіс  түбірі жасушалырынан қызылиектің дәнекер тінінің эпителии 
жасушаларын ажырату мақсатында  тосқауыл мембрансы қолданылды).  
1984 жылы Gottlow эксперимент жағдайында алғаш рет бағытталған тіндік регенерация (БТР) принципін қолдана отырып, 
пародонтта  жаңа тіс-кызылиек  байламының қалыптасуын көрсетті. Осы саладағы  зерттеулер одан әрі жалғасын тауып, 
басқа авторларда   бірқатар жетілдірілді. 
Алайда,  әдебиет деректері және жеке клиникалық зерттеу нәтижелері жаңа трансплантациялық материалдарды, қазіргі 
заманғы тосқауылды мембраналарды және БТР әдісін қолдануға байланысты  пародонт ауруларын кешенді емдеуде 
айтарлықтай табысқа жеткенмен,  физикалық факторларды біріктіре отырып  қолданбағандыктан пародонт ауруларын 
кешенді емдеуде  тұрақты нәтижелер байқалмайтынын көрсетеді. 
Осыған байланысты емдік іс-шаралар кешеніне түрлі физикалық факторларды, заманауи трансплантациялық материалдарды  
мен аллогенді сүйек матрикс негізіндегі тосқауыл мембраналарын аралас әсерін енгізе отырып, созылмалы жайылмалы 
пародонт кабынуын  емдеуде  және алдын алуда  қолданатын  әдістер   пародонтологиядағы   жаңа және перспективалық 
бағыт болып табылады. 
Зерттеудің мақсаты 
Жоғары  энергетикалық лазер сәулесімен, кавитациялық энергияны және бағытталған тіндік регенерация әдісін пайдалана 
отырып жаңа тұжырымдамалық тәсіл негізінде жайылмалы пародонт  кабынуымен    ауыратын  науқастарға  кешенді емдеуді 
жетілдіру болып табылды. 
Экспериментальді  және  клиникалық материалдың жалпы сипаттамасы 
Зерттеудің жетекші әдісі -жоғары энергетикалық лазерді, төмен жиілікті ультрадыбысты, импульстік электрофорезді және біз 
ұсынған барьерлік мембраналарды қолдана отырып бағытталған регенерация әдісімен жайылмалы пародонт қабынуын 



емдеудің кешенді әдісін тәжірибеде негізделген және клиникалық апробациядан тұратын эксперименталды - клиникалық 
әдісті таңдадық. Лазерлік сәуле энергиясын, ультрадыбысты және БТР  әдісін пайдалану мүмкіндігін зерттеу мақсатында 
эксперименталды зерттеулер 3 серияда, жануарлардың 2 түрінде (егеуқұйрықтар, иттер) жүргізілді. 
Жалпы  жайылмалы пародонт қабынуының орташа және ауыр дәрежесіндегі 194 науқас бақылауда болды, оның ішінде 23 
жастан 68 жасқа дейінгі 82 ер, 112 әйел адам.Пародонт тіндерін  ультрадыбыстық өңдеу үшін медициналық УРСК-7Н–22 
ультрадыбыстық қондырғы қолданылды, оның мынадай техникалық  сипаттамалары бар: төменгі  жиіліктегі 26,5 кГц 
ультрадыбыстық толқындар, генерация  режимі  тұрақты, 20-дан 50 мкм-ге дейігі кавитациялық амплитуда. Желіден электр 
қорегі-220В, жиілігі 50 Гц, тұтынылатын қуаты 300 Вт дейін. 
Жоғары энергетикалық медициналық «Ламед» лазерлік қондырғысы келесі техникалық сипаттамаларға  ие: сәулелену 
толқынының ұзындығы  2,94 мкм, генерация режимі  импульстік - кезеңдік, импульстің ұзақтығы – 50-100 млс, импульстердің 
жүру жиілігі – 5Гц, генерация энергиясы - 200мДж.  Қондырғының жұмыс істеуі үшін  электр қоректендіру көзіне келесі 
талаптар қойылады: кернеуі - 220В, жиілігі 50 Гц, тұтынылатын қуаты – 1,5 кВт. Толқын ұзындығы 2,94 мкм сәулені пайдалану 
пародонттың патологиялық өзгерген тіндерін дәлме-дәл және тиімді жоюды қамтамасыз етеді. Басқару блогының беткі  
панелінде орналастырылған бақылау өлшеу құралдарының көмегімен сәулелену параметрлерімен түрлену мүмкіндігі, 
пародонтқа радикалды және сонымен бірге  абайлап әсер ету үшін оңтайлы жағдай жасауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ 
импульсті электрофорезге арналған аппарат қолданылды.  
Зерттеу  нәтижелері 
Пародонт ауруларын жергілікті емдеу жоспарына бұзылған тістерді алып тастауды, тістердің тісжегі және тістің қатты 
тіндерінің тісжегі емес зақымдануларын пломбалауды, пародонтқа күш түсіретін  сапасыз  пломбалар  мен тіс протездерін 
ауыстыруды қарастыратын ауыз қуысын санациялау енгізілді. 
Операция алдындағы дайындыққа міндетті түрде қозғалмалы тістерді уақытша шендеу, жарақаттық окклюзияны анықтау 
және жою кірді. 
Операция алдындағы дайындықтан кейін хирургиялық емдеу әдісіне байланысты науқастар 3 топқа бөлінді 
Операциядан кейінгі кезеңде асқынулардың алдын алу үшін 40 науқасқа микробқа қарсы, қабынуға қарсы белсенділігі бар, 
минералданған тіс шөгінділерінің түзілуін тежеуге қабілетті "Хлоргексодент" гелі әзірленіп, сынақтан өткізілді. Гель 
пародонтқа күн сайын, тістерді кешкі тазартудан 30 минуттан кейін 10-15 минутқа жағылды. 
Операциядан кейінгі кезеңде барлық науқастарға Д3-Никомед кальций, күніне 2 таблеткадан 1рет, 10 күн бойы тағайындалды 
Жүргізілген операциядан кейін науқастардың кешенді емдеу нәтижелерін талдау науқастардың шағымдары, объективті 
тексеру деректері және клиника-зертханалық көрсеткіштер негізінде жүзеге асырылды. Алыстағы нәтижелері операциядан   6 
және 12 ай өткеннен кейін талданып  зерттелді. Бақылауда пародонт тіндерінің қабынбалы-деструктивті өзгерістері 1-жылдан 
10жылға дейінгі және одан да көп уақыт болған 23 жастан 68 жас аралығында (112 әйел және 82 ер адам) 194 науқас болды. 
Қортынды 
Біз  жүргізген эксперименталды-клиникалық зерттеулердің нәтижелерін талдау келесі қорытындыларды жасауға мүмкіндік 
берді: 
Эксперименталды және клиникалық зерттеулер  БТР әдісін жүргізу кезінде орта және ауыр дәрежелі жайылмалы пародонт 
тіндерінің қабынуын кешенді емдеуде физикалық факторлардың әртүрлі түрлерін төменгі жиіліктегі ультрадыбыс  және 
жоғары энергетикалық лазерлік сәулелену пайдалануды ғылыми негіздеуге мүмкіндік берді.  Эрбиев лазерінің 2,94 мкм 
толқын ұзындығын  пайдаланудың оңтайлы параметрлері: импульс ұзақты 50-100млс,  жүру жиілігі – секундына 5 импульс, 
генерация энергиясы – 200 мДж;  кавитациялық энергия - жиілігі 26,5 кГц,  тербеліс амплитудасы 35-тен 40мА дейін деп 
есептеу керек.  Скальпельмен қызыл иекті кескеннен кейін алғашқы тәулікте морфологиялық  картинаны зерттеуде 
экссудативті процестердің басымдығын анықтады. Қызыл иектің ультрадыбыстық инфизиясы беткей қабаттың коагуляцияға 
және терең қабаттардың лейкоциттік инфильтрациясына әкелді. Ультрадыбыстық гингивэктомияны кейіннен лазерлік 
абляцияны қосарлана жүргізгеннен  кейін беткей коагуляциялық некроз зонасы  жаралы аймақ ортасында аралшық түрінде 
ғана сақталды. Бақылаудың 10-шы  тәулігінде  бірінші топтағы жануарлар  препараттарында жараның тазартылуы және 
эпителизация белгілерінің пайда болуы анықталды. Екінші топтағы егеуқұйрықтардың препараттарында жарақат бетінің 
эпителизациялануының аяқталуы  5,38+0,42 тәулікке,  үшінші топтағы егеуқұйрықтарда  5,61+0,13-тәулікте көрніс берді, ал 
физикалық факторларды біріктіріп қолдану бұл мерзімді 3,14+0,49 тәулікке (P<0,01) дейін қысқартты. 
Біз әзірлеген және апробациялаған аллокосты матрикстің резорбцияланатын  қорғаныш мембранасы остео-және 
васкулогенезді белсендіруге ықпал етеді, бұл регенераттың жасушалық құрамының өзгеруіне әкеледі және сүйек тінінің 
толық қалпына келуіне қолайлы, жақсы ажыратқыш қабілеті бар, тіс-эпителиалды бекітудің жаңа компоненттерінің түзілуін 
тездетеді, резорбтивті процестердің айқындығын едәуір төмендетеді. 
БТР әдісін пайдалану кезінде жоғары энергетикалық физикалық факторларды қолдану аспектілеріне мыналар жатады: 
төменгі жиіліктегі ультрадыбыс үшін – қызыл иекті кесу, тіс шөгінділерін, грануляцияны және қалтадан өскен эпителийді алып 
тастау, 0,02% фурацилин ерітіндісін қолдана отырып операциялық жараны антибактериальді өңдеу; эрбиев  лазері үшін – тіс 
түбір цементін, альвеола өсіндісінің сүйек тінін, шырышты-сүйекүсті лоскуттың ішкі бетіне өскен грауляцияны және 
эпителидің абляциялануы. Төменгі жиіліктегі ультрадыбыс және жоғары энергетикалық  лазердің  біріктірілген әсерінің 
механизмі осы факторлардың бактерияға қарсы әсерінде, экссудативті компонентті азайту, лимфайналымды жақсарту және 
фагоцитозды күшейту, төменгі жиіліктегі ультадыбыс туындатқан альтеративті процестерді теңестіру, бұл жараны тазалауға, 
регенерация процестерін оңтайландыруға ықпал етеді. 
Қызылиекті скальпельмен кесіп, пародонтальды қалталарды 0,02% фурацилин ерітіндісімен өңдегеннен кейін микробтық 
жайылуы 2,4 есеге төмендеді. 0,02% фурацилин ерітіндісімен ультрадыбыстық антибактериалды өңдеу мен лазерлік 
абляцияны қосарлана қолданғанда бұл көрсеткішті 3,7 есе азайды.Біз ұсынған аллокосты трансплантатпен және қорғаныш 
мембранасымен  БТР әдісін қолдану кезінде лазер сәулесімен төмен жиілікті ультрадыбысты біріктіріп пайдалану айқын 
терапиялық әсер береді: 6 айдан кейін 92,1% жағдайда, 12 айдан кейін – 94,2% пародонтиттің ремиссиясы байқалды.  
Дәстүрлі операциялық араласудан кейінгі науқастар тобында бұл көрсеткіш 6 айдан кейін 87,8% және 12 айдан кейін  71,1% 
құрады. Пациенттердің екінші, тек мембрана қолданған  тобында ремиссия 6айдан кейін 88,7%жағдайда; 12айдан кейін-



85,4% жағдайда анықталды. "Хлоргексодент" гелі антимикробтық, қабынуға қарсы және тіс шөгінділерінің түзілуін тежейтін 
әсерге ие: жүргізілген емнен 12айдан кейін науқастардың негізгі тобында  салыстыру тобына қарағанда  Грин-Вермильон 
гигиеналық индексі  1,3 баллға төмен,  Мюллеман – Коуэлл бойынша  қанағыштық индексі 1,5 баллға, РМА - 20,7% - ға, 
Рассель пародонтальдік индексі 1,5 баллға төмен болды. 
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ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА  
НТР И ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

 
Резюме: сочетанное использование физических факторов в комплексной терапии воспалительно- деструктивных процессов в 
тканях пародонта включающее в себя лазерную терпию показала что происходит быстрое купирование и дает стойкую 
римиссию. Значительно улучшает результаты лечения. Так из 194  числа изучаемых больных с пародонтитом средней степени 
тяжести в 93,6 % случаев мы получили значительное улучшение результатов лечения по сравнению  с лечением 
традиционным методом. 
Ключевые слова: Пародонтит, лазерная терапия , ультразвук, импульсный электрофорез. 
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TREATMENT OF PERIODONTAL DISEASES USING THE NTR METHOD AND PHYSICAL FACTORS 

 
Resume: Сombined use of physical factors in the complex therapy by educational and destructive processes in periodontal tissues, 
including the laser ablation, showed that there is a rapid isolation and induce remission, which significantly improves outcomes. 
Research has led to the fact that of the 194 patients studied with periodontitis of moderate severity, 93.6 percent received a 
significant improvement in the results of treatment, which shows better result than most traditional methods of treatment. 
Keywords: Periodontal disease,  laser therapy, ultrasound 


