
ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ 
БІОРЕГУЛЯЦІЙНОГО ПРЕПАРАТУ ТРАУМЕЛЬ С  

В ТЕРАПІЇ ЗАХВОРЮВАНЬ СЛИЗОВОЇ 
ОБОЛОНКИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ

Захворювання слизової оболонки порожнини рота мо-
жуть бути спровоковані різними факторами та мати різну 
клінічну картину. Як правило, однією з головних причин його 
розвитку є наявність запального процесу. Саме цей факт 
і  стає підґрунтям для застосування як нестероїдних, так 
і  стероїдних протизапальних засобів. Однак ці препарати 
не лише знижують імунобіологічну реактивність організму. 
Блокуючи синтез простогландинів, вони негативно вплива-
ють на слизову оболонку шлунково-кишкового тракту, що 
і стає причиною розвитку виразкових елементів та усклад-
нює процес одужання.

Взаємозв’язок та взаємозалежність стоматитів, гінгівітів та ін-
ших уражень порожнини рота та патологій органів травлення були 
помічені та описані багатьма авторами (В.Н. Ісаєв, Г.В.  Банченко, 
1969; С.П. Коломієць, 1970; А.Л. Машкеллейсон, 1984; Г.В. Банченко 
з соавт., 1999, та ін.). Встановлена подібність морфологічної будови 
та взаємозв’язок їх функцій, адже порожнина рота є початковим 
відділом травної системи. Стан рецепторів слизової оболонки по-
рожнини рота впливає на секреторну і моторну діяльність шлун-
ково-кишкового тракту. В свою чергу, патологія самого тракту та 
внутрішніх органів негативно впливає на стан слизової оболонки 
рота. Серед ускладнень нестероїдних протизапальних засобів від-
значається можливість виникнення стоматиту, гінгівіту, глоситу, 
хейліту та виразок слизової оболонки порожнини рота.

Описані випадки появи в порожнині рота ліхеноїдних виси-
пань, що клінічно не відрізняються від червоного плаского лишаю, 
блискучих і білих плям, атрофічних змін, многоформної еритеми, 
включаючи синдром Стівенса-Джонса, а також токсичного епідер-
мального некролізісу (синдром Лайла). Подібні зміни, які проті-

56

ПАРОДОНТОЛОГІЯ

Д е н т а к л у б  1 1 - 1 2 / 2 0 2 0



з  катаральним запаленням слизової оболонки ротової 
порожнини. Його дія обумовлена наявністю в складі  ком-
понентів рослинного і мінерального походження. Завдя-
ки чому цей лікарський засіб виявляє:

протизапальну;

аналгетичну;

протиексудативну;

імунокоригуючу;

репаративну дію, яка базується на активації захисних 
сил організму та відновленні порушених функцій.

Отже, ознайомимось зі складовими препарату Трау-
мель С більш детально. 

Arnica montana (Arnica) – кровотечі; міалгія після пе-
ренавантажень; захворювання артеріальної та веноз-
ної систем.

Calendula officinalis (Calendula) – рани, що погано го-
яться; рвано-забиті рани; обмороження та опіки шкіри. 

Hamamelis virginiana (Hamamelis) – варикозні роз-
ширення вен, геморої, кровотечі зі шкіри та слизових 
оболонок. 

Achillea millefolium (Millefolium) – кровотечі, біль при 
судомах. 

Atropa bella-donna (Belladonna) – запальні процеси, 
зокрема шкіри та суглобів, що супроводжуються ли-
хоманкою (гарячкою). 

Aconitum napellus (Aconitum) – гострі захворювання 
запального ґенезу, нервові захворювання, що супро-
воджуються болем. 

Mercurius solubilis Hahnemanni – запальні процеси 
слизових оболонок; запалення лімфатичних залоз; 
біль в кістках та ревматизм. 

Hepar sulfuris (Hepar sulfuris calcareum) – запальні та 
гнійні процеси шкіри та слизових оболонок. 

Chamomilla recutita (Chamomilla) – різкий біль; збу-
джений стан; депресії. 

Symphytum officinale (Symphytum) – ураження кісток 
та окістя. 

Bellis perennis – кровотечі, крововиливи; біль у м’язах, 
особливо після перенавантажень.

Echinacea, Echinacea purpurea – підтримуюча терапія 
тяжких інфекцій, що супроводжуються лихоманкою 
(підвищення імунітету).

Hypericum perforatum (Hypericum) – ураження пери-
феричної та центральної нервової системи. [1]

Пропонуємо вашій увазі кілька досліджень, в яких 
була доведена ефективність препарату Траумель С у па-
цієнтів з запальними процесами слизової оболонки роту.

ДОСЛІДЖЕННЯ 1
У дослідженні (Марченко А.Є., Бокша О.О., 2000) брали 

участь 45 хворих віком від 18 до 58 років (20 жінок і 25 чо-
ловіків) з проявами катарального запалення в тканинах 
пародонта. У 38 хворих (24 чоловіки і 14 жінок) спостері-
галася легка і середня ступені тяжкості катарального за-

кають ще більш тяжко, спостерігали і після проведення 
глюкокортикоїдної терапії, котра викликає пригнічення 
імунного статусу. Це, в свою чергу, може призвести до 
утворення виразок слизової оболонки порожнини рота 
і шлунково-кишкового тракту, розвитку дисбактеріозу, 
кандидозу та піодермії.

Незважаючи на певні успіхи в діагностиці і лікуванні 
цих захворювань, за поширеністю вони займають одне 
з перших місць не лише у нас в країні, але і в світі. Згідно 
результатів аналізу даних ВООЗ, що були зібрані в 35 кра-
їнах у осіб віком від 35 до 44 років, в 7 країнах відзначена 
дуже висока (понад 75%), в 13 країнах – висока (40-75%) 
і в 15 країнах – помірна (менше 40%) поширеність захво-
рювань пародонту. В даний час в Україні поширеність цих 
захворювань значно зросла.

Основними препаратами, які використовуються сьо-
годні для лікування запальних захворювань порожнини 
рота, окрім протизапальних, є антибактеріальні засоби. 
На жаль, більшість з них має ряд побічних ефектів, що 
особливо часто розвиваються під час тривалої терапії. 
Серед небажаних ефектів нестероїдних препаратів необ-
хідно відзначити: ульцерогенну дію, їх токсичний вплив 
на печінку, систему крові, нирки, часті алергічні реакції. 
Прийом антибіотиків зазвичай супроводжується: розвит-
ком дисбактеріозу, порушенням роботи гепатобіліарної 
системи і т. д. Важливим є той факт, що багато з цих пре-
паратів, особливо антибіотики, знижують імунологічну 
реактивність організму та часто призводять до хронізації 
запального процесу в ротовій порожнині.

Тому, незважаючи на наявність широкого арсеналу 
високоактивних лікарських препаратів, що використову-
ються в терапії захворювань слизової оболонки порож-
нини рота, на фоні патології шлунково-кишкового тракту 
традиційне лікування не завжди дає бажані результати. 
Отже, гострі запальні захворювання можуть трансфор-
муватися в підгострі та хронічні. У важких випадках часто 
відзначають лише тимчасове покращення стану пацієнта, 
яке згодом погіршується та починається рецидив. При 
хронічній патології тривалість періоду ремісії може змен-
шуватись.

Усі вище перераховані фактори свідчать про необхід-
ність пошуку нових підходів до лікування захворювань 
слизової оболонки порожнини рота. Одним з таких є бі-
орегуляційна терапія. Її основою являється комплексний 
відновлювальний підхід до організму в цілому, а не усу-
нення окремих симптомів. Це дозволяє підвищити ефек-
тивність і безпеку лікування. 

В останні роки в науковій літературі з’явились по-
відомлення про ефективність лікування захворювань 
слизових оболонок, в тому числі порожнини рота, комп-
лексними біорегуляційними препаратами. Ці препарати 
мають відновлювальну дію на процеси ауторегуляції та 
активують механізми захисту імунної системи.

Це створює передумови для глибокого вивчення бі-
орегуляційного методу терапії з науковим обґрунтуван-
ням, більш широкого застосування існуючих і створення 
нових комплексних біорегуляційних препаратів.

Особливий інтерес викликає терапевтична ефектив-
ність біорегуляційного препарату Траумель С у хворих 
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палення тканин пародонта, у 7 хворих (4 чоловіки і 3 жін-
ки) – пародонтит важкого ступеня.

У хворих з легкою та середньою формою тяжкості від-
значались наступні клінічні симптоми: біль в порожнині 
рота, пародонтальні кишені глибиною до 5 мм. У хворих 
з тяжкою формою – значна деформація ясен за рахунок 
грануляцій, патологічна рухливість зубів II і III ступеня, 
глибина патологічної кишені до 7 мм.

У даному випадку всі пацієнти отримували терапію 
препаратом Траумель С в ін’єкційній формі. Препарат 
вводився по 2,2 мл по перехідній складці верхньої і ниж-
ньої щелепи через день. Динаміка клінічних симптомів 
оцінювалася через 10 (для легкого та середнього ступеня 
тяжкості) і через 20 днів (для важкої форми).

Наприкінці лікування спостерігалося зникнення 
неприємного запаху з рота, відновлення смакової чут-
ливості, зняття больового синдрому, зменшення кро-
воточивості ясен і запалення в цілому, прискорення 
процесів епітелізації тканин, зменшення глибини па-
родонтальних кишень, стабілізація зубів, прискорення 
загоєння ясенного краю, подовження часу утворення 
м’якого і твердого зубного нальоту. Дистрофічні зміни 
в епітелії, що є наслідком трофічних розладів у зв’язку 
з венозним застоєм, підвищенням судинно-тканинної 
проникності та мікроциркуляторними розладами, носи-
ли зворотний характер.

В кінці даного дослідження були проаналізовані отри-
мані результати застосування препарату Траумель С 
у  хворих з оцінкою його терапевтичної ефективності за 
наступною схемою:

дуже гарний результат (наявність вираженої позитив-
ної динаміки всіх клінічних проявів захворювання) – 
77,8%; 

гарний результат (наявність позитивної динаміки 
більшості клінічних проявів) – 20%;

без змін (відсутність динаміки клінічних проявів) – 
2,2%;

погіршення стану (наявність погіршення хоча б одно-
го з оцінюваних показників) – не спостерігалося.

ДОСЛІДЖЕННЯ 2 
В ході дослідження (Зорян Є.В., Лемецька Т.І., Аллік Є.Л., 

Зорян О.В, 2001), що було спрямовано на вивчення тера-
певтичної ефективності комплексного біорегуляційного 
препарату Траумель С при лікуванні хронічного рециди-
вуючого афтозного стоматиту, герпетичного гінігівосто-
матиту і тріщини губ, були отримані наступні результати. 
В усіх випадках після 1-3 аплікацій мазі Траумель С разом 
з прискоренням процесу регенерації спостерігалось 
усунення больової та запальної реакції, порівняно з кон-
трольною групою, пацієнти котрої отримували традицій-
ні засоби. Отже при захворюваннях, що супроводжують-
ся вираженими запальними реакціями, рекомендовано 
щоденно використовувати аплікації мазі Траумель С, що 
містить комплекс натуральних складників, котрі мають 
протизапальну, антибактеріальну та знеболюючу дії, 
зменшують кровоточивість тканин, поліпшують процеси 
мікроциркуляції і регенерації. 

Варто зазначити, що гарні результати спостерігались 
також при лікуванні запальних процесів щелепно-ли-
цевої ділянки (М. Оbегbаch, 1998, та І.О. Варфоломеєва, 
1999). 

ВИСНОВКИ 
Згідно результатів наведених вище досліджень комп-

лексного біорегуляційного препарату Траумель С при 
лікуванні запальних захворювань слизової оболонки 
ротової порожнини, щелепно-лицевої ділянки та тканин 
пародонта, варто розглядати біорегуляційну терапію як 
ефективне доповнення, а в окремих випадках – альтерна-
тиву загальноприйнятим методам лікування. 

Вибір лікарської форми препарату і способів їх ви-
користання залежить від патології та ступеню тяжкості 
запального процесу. Зважаючи на це, можливе застосу-
вання Траумель С в різних фармакологічних формах: та-
блетки, мазь, гель, ін’єкції. 

ВАЖЛИВО
Завдяки натуральному складу та високому профілю 

безпеки препарату ризик виникнення побічних ефектів 
при застосуванні Траумель С мінімальний, про що свід-
чить його можливе застосування навіть у немовлят.

1. https://www.arnebia.ru/cgi-bin/index.cgi?id=186&id_good=504. 
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