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В огляді літератури розглянуто добірки сучасних наукових публікацій закордонних та вітчизняних 
авторів щодо патологічних змін в тканинах пародонту дітей хворих на цукровий діабет І типу. 
Шляхом аналізу літературних джерел можна засвідчити той факт, що цукровий діабет набуває 
характеру глобальної епідемії не тільки в Україні, а й в світі. Варто відмітити тривожні дані про 
безпрецедентне зростання захворюваності на цукровий діабет І типу навіть у дітей до 3 років. 
Слід враховувати, що цукровий діабет характеризується значною поширеністю, довічним перебі-
гом, ранньою інвалідизацією та високим рівнем смертності. Хоча й існує ряд авторів, що ствер-
джують, що стоматологічні захворювання у дітей з цукровим діабетом виражені не більше, ніж у 
здорових, проте переважна більшість науковців все ж наголошують на тому, що регенеративна 
здатність слизової оболонки порожнини рота знижена, а захворювання пародонту є ускладненням 
цукрового діабету та потребує вживання відповідних заходів у вигляді ранньої діагностики, профі-
лактики та лікування. В огляді подано інформацію стосовно сучасних поглядів на патогенетичні 
спільні риси для ендокринологічних захворювань та патологій пародонту, а саме: ангіопатії (на рів-
ні судин мікроциркуляторного русла), метаболічні порушення, зміни перекисного окислення ліпідів, 
автоагресія та виникнення вторинного імунодефіциту. Дані літератури щодо характеру та сту-
пеню змін показників імунітету порожнини рота при хронічному катаральному гінгівіті у соматично 
здорових дітей і дітей з супутньою соматичною патологією досить суперечливі. Існує необхід-
ність вивчення вже існуючих та проведення сучасних клінічних досліджень, що стосуються біохіміч-
них процесів у слині та інших рідинах організму, які могли б з'ясувати взаємозв'язок між гінгівітом, з 
одного боку, і цукровим діабетом І типу, з іншого. Таким чином, глибоке та всебічне вивчення ви-
щевказаного взаємозв’язку залишається необхідним, а розробка лікувальних заходів у дітей з запа-
льними захворюванням пародонту особливо актуальна. 
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тики та лікування» 2017-2021 рр. (№ держреєстрації 0117U004683). 

Цукровий діабет І типу – аутоімунне захворю-
вання у генетично схильних осіб, яке призводить 
до деструкції β-клітин підшлункової залози з на-
ступним розвитком абсолютної недостатності ін-
суліну [4]. 

Всесвітня організація охорони здоров'я 
(ВООЗ) та Організація Об'єднаних Націй (ООН) 
визначили цукровий діабет (ЦД) як найбільш не-
безпечний виклик усій світовій спільноті в ХХI 
столітті [1]. Цукровий діабет за темпами поши-
реності випереджає всі неінфекційні захворю-
вання [20, 40]. За даними ООН і ВООЗ, від цук-
рового діабету кожні 7 секунд у світі помирає 1 
хворий, кожні 10 секунд хворіють 12 чоловік; 
щорічно помирає близько 4,6 млн хворих. Щоро-
ку в світі проводять понад 1 млн ампутацій ниж-
ніх кінцівок пацієнтам з ЦД, понад 600 тис хво-
рих повністю втрачають зір, близько 500 тис. – 
починають отримувати замісну ниркову терапію 
внаслідок хронічної ниркової недостатності [29].  

За останніми літературними даними, чисель-
ність хворих на ЦД в світі за останні 10 років збі-
льшилася більш ніж в 2 рази, і до кінця 2015 ро-
ку досягла 415 млн осіб. Згідно з прогнозами 
Міжнародної діабетичної федерації до 2040 року 
СД буде страждати 642 млн осіб [24]. Настільки 
стрімке зростання захворюваності ЦД слугувало 
причиною прийняття Резолюції ООН 61/225 від 
20.12.2006 про цукровий діабет, а в 2011 році – 

Політичної декларації ООН, зверненої до націо-
нальних систем охорони здоров'я, із закликом 
створювати багатопрофільні стратегії в області 
профілактики неінфекційних захворювань і бо-
ротьби з ними, де особлива увага прикута до 
проблеми ЦД, як однієї з провідних причин інва-
лідизації і смертності населення. За всю історію 
ООН – це четверта за рахунком резолюція, яка 
звертає пильну увагу керівників держав і урядів 
на проблеми в галузі охорони здоров'я (після 
резолюцій по боротьбі з малярією, туберкульо-
зом і ВІЛ-інфекцією), але вона ж перша, яка за-
явила про всесвітню загрозу неінфекційного 
хронічного захворювання – цукрового діабету – і 
пов'язаних з ним колосальних втрат трудових і 
економічних ресурсів [29, 38]. 

Найнебезпечнішими наслідками глобальної 
епідемії ЦД є його системні судинні ускладнення 
– нефропатія, ретинопатія, ураження магістра-
льних судин серця, головного мозку, перифери-
чних судин нижніх кінцівок. Саме ці ускладнення 
є основною причиною інвалідизації і смертності 
хворих на ЦД [27, 37, 38]. 

Дані щодо дитячого населення наступні: бі-
льше 20 років тому, в травні 1989 року, в Женеві 
(Швейцарія) відбулася 42-та Асамблея Всесвіт-
ньої організації охорони здоров'я, на якій були 
представлені тривожні дані про безпрецедентне 
зростання захворюваності на цукровий діабет; 
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було опубліковано заклик до всіх країн світу 
вжити заходів щодо посилення профілактики 
цього захворювання [37]. 

У жовтні 1989 р в італійському місті Сент-
Вінсент відбулася зустріч представників ВООЗ, 
Міжнародної діабетичної федерації, провідних 
фахівців в області ЦД з країн Європи, членів 
урядів цих країн, представників громадських ор-
ганізацій та асоціацій хворих на діабет, в ре-
зультаті якої був прийнятий найважливіший до-
кумент (Сент-Вінсентська декларація), який за-
твердив план загальноєвропейського протисто-
яння розповсюдженню епідемії ЦД, направлений 
на боротьбу з ЦД [24]. 

Цукровий діабет характеризується значною 
поширеністю, довічним перебігом, ранньою ін-
валідизацією та високим рівнем смертності. Цу-
кровий діабет посідає третє місце за рівнем за-
хворюваності та смертності населення у розви-
нутих країнах [5]. 

Дані вітчизняних дослідників свідчать про те, 
що від усіх хворих на цукровий діабет І типу діти 
та підлітки складають 8-10%, тобто одна дитина 
з кожних 500 та, відповідно, один з 200 підлітків 
в Україні хворіють на цукровий діабет [20, 21]. 

Похилько В.І., Цвіренко С.М. та співавтори, 
2016, провели аналіз поширеності та захворю-
ваності на цукровий діабет серед дитячого на-
селення Полтави та Полтавської області. За да-
ними їх дослідження (розрахунок проводився на 
1000 дитячого населення) показник поширеності 
зріс на 21,5% у період з 2007 по 2016 рік. Даний 
показник по Полтавській області протягом всьо-
го вищезазначеного терміну перевищував відпо-
відний загальноукраїнський показник. Заслуго-
вує уваги той факт, що показник поширеності 
цукрового діабету серед дітей віком від 0 до 6 
років зріс на 125%, тобто більше, ніж вдвічі. Нау-
ковці підкреслюють необхідність раннього впро-
вадження профілактики цукрового діабету та йо-
го ускладнень [15, 21]. 

Цукровий діабет І типу в основному зустріча-
ється у дітей і підлітків і становить 5-10% від за-
гальної кількості пацієнтів з обома типами цук-
рового діабету [1]. Патологічна основа ЦД І типу 
– це аутоімунне руйнування β-клітин панкреати-
чних острівців. що призводить до вираженої або 
повної втрати секреції інсуліну, що призводить 
до гіперглікемії [40]. Різні типи молекулярних 
маркерів аутоімунного руйнування β-клітин мо-
жуть бути виявлені у 85-90% пацієнтів з гіперглі-
кемією [4, 5]. Ускладнення ЦД типу І включають 
ретинопатію з можливою втратою зору, нефро-
патію, що призводить до ниркової недостатності, 
периферичні невропатії з ризиком виникнення 
виразок і ампутації нижніх кінцівок і вегетативні 
невропатії, що викликають шлунково-кишкові, 
сечостатеві та серцево-судинні захворювання. 
Атеросклероз, серцево-судинні захворювання, 
цереброваскулярні порушення часто зустріча-
ються у хворих на діабет [29, 38]. 

Стоматологічні прояви ЦД відзначають у пе-

реважної більшості пацієнтів, а деякі фахівці-
стоматологи вказують на 100% ураження органів 
і тканин порожнини рота [23]. 

Найважливішим етіологічним фактором запа-
льних захворювань пародонту визнана бактері-
альна мікрофлора, що бере участь у формуван-
ні зубної бляшки, як та, що стимулює запуск іму-
нних реакцій в слизовій оболонці [28]. Запальні 
захворювання пародонту супроводжуються змі-
нами в системі неспецифічного та специфічного 
імунітету ротової порожнини [9, 44]. Дані літера-
тури щодо характеру та ступеню змін показників 
імунітету порожнини рота при хронічному ката-
ральному гінгівіті у соматично здорових дітей і 
дітей з супутньою соматичною патологією до-
сить суперечливі [6, 12, 30, 43]. 

Хоменко Л.О. та співавтори, 2015, стверджу-
ють, що у дітей найчастіше спостерігають хроні-
чний катаральний гінгівіт, поширеність якого, за 
даними різних авторів, становить до 90%, а не-
своєчасність його лікування здатна призводити 
до виникнення генералізованого пародонтиту 
[23]. 

Наявність у дітей у дітей цукрового діабету І 
типу є основним фактором ризику виникнення 
пародонтиту. За рахунок гіпоглікемії порушуєть-
ся метаболізм у тканинах пародонту, що в свою 
чергу призводить до прогресування запальних 
та дистрофічних процесів в ротовій порожнині 
[13]. Патогенетично важливими спільними риса-
ми для ендокринологічних захворювань та пато-
логій пародонту є в першу чергу ангіопатії, а са-
ме на рівні судин мікроциркуляторного русла; 
метаболічні порушення, зміни перекисного окис-
лення ліпідів; автоагресія та виникнення вторин-
ного імунодефіциту [2]. 

При цукровому діабеті відбувається пору-
шення реґіонарної гемодинаміки. Судинні пору-
шення у хворих на цукровий діабет розвивають-
ся не тільки за рахунок спастичних змін судин та 
капілярів, але й за рахунок змін властивостей 
самої крові (збільшення діаметру еритроцитів, 
накопичення глікованого гемоглобіну). При ви-
щевказаних процесах стінка кровоносних судин 
потовщується, що призводить до сповільнення 
всмоктування клітинами поживних речовин та, 
відповідно, зменшенню опору тканин відносно 
дії мікроорганізмів [11]. 

Окрім того, що на фоні цукрового діабету 
зростає ризик виникнення патологій пародонту, 
дане соматичне захворювання ускладнює пере-
біг захворювань пародонту за рахунок порушен-
ня мікроциркуляції в комплексі пародонтальних 
тканин [26]; недостатність фагоцитарних функцій 
та імунного захисту тканин порожнини рота; 
зниження резистентності відносно патогенної мі-
крофлори порожнини рота; накопичення токсич-
них продуктів, що виділяються внаслідок пору-
шення всіх видів метаболізму [28]. 

Характер змін в порожнині рота у дітей при 
цукровому діабеті залежить від перебігу та дав-
ності захворювання [6, 31, 35, 45]. Деякі науковці 
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стверджують, що ураження карієсом дітей з цук-
ровим діабетом виражене більше, ніж у здоро-
вих, при цьому ускладнення останнього сприя-
ють розвитку карієсу [42]. Переважна більшість 
вчених погоджується з тим, що регенеративні 
здатності слизової оболонки порожнини рота у 
осіб з діабетом знижені, а захворювання паро-
донту є ускладненням цукрового діабету та по-
требує вживання відповідних заходів у вигляді 
ранньої діагностики, профілактики та лікування 
[3, 8, 9, 10, 12, 25]. 

Судинні зміни в тканинах пародонту у дітей з 
ЦД спостерігаються раніше, ніж в інших органах. 
При обстеженні дітей з цукровим діабетом в 50% 
випадків виявляється ураження пародонту, при 
цьому дані ураження частіше локалізуються в 
зоні молярів нижньої щелепи [32]. При відсутно-
сті лікування ознаками захворювань пародонту 
при діабеті в дитячому віці є: кровоточивість 
ясенних сосочків, яскраво-червоний колір ясен-
ного краю, можливе вибухання грануляцій з па-
тологічних ясенних кишень. У дітей також спо-
стерігаються ангулярний хейліт, географічний 
язик, кандидоз порожнини рота, хронічний ката-
ральний і афтозний стоматит [19]. 

Існує багато даних, що свідчать про кореля-
цію між пародонтитом і ЦД І типу у дітей і дорос-
лих, але вплив рівня глікемічного контролю на 
стан пародонту досі не зовсім зрозумілий [35, 
45]. Крім того, кількісний статус імунологічних 
маркерів у слині при цих двох захворюваннях не 
вивчений в повному обсязі [6, 44]. 

Цукровий діабет, гінгівіт, пародонтит є поши-
реними хронічними захворюваннями. Їх патоге-
нетичні механізми вважаються взаємопов'яза-
ними і багато авторів пропонують свої механізми 
для пояснення їх кореляції [3, 41]. 

За даними Тронько Н.Д., 2018, та співавторів 
порушення регулювання сигнальних механізмів, 
основою яких є NF-κB, призводить до ряду тяж-
ких захворювань: хронічних запалень, порушень 
обміну речовин, онкологічних та аутоімунних за-
хворювань, а також діабету обох типів. Їх дані 
свідчать про участь ядерного фактору NF-κB в 
запальних процесах в β-клітинах підшлункової 
залози, що призводить до їх апоптозу та дисфу-
нкції [22]. 

Попович І.Ю. та співавтори, 2017, стверджу-
ють, що пародонт може пошкоджуватися не 
тільки патогенною мікрофлорою і надмірною ре-
акцією імунної системи на інфекцію по аутоімун-
ному типу, але і без інфекційного фактору, якби 
«зсередини», внаслідок тих імунометаболічних 
порушень, які виникають при розвитку системно-
го запалення. На їх думку, ядерний фактор кап-
па В (NF-κB), як індуктор запалення, відіграє 
провідну роль в патогенезі системного запален-
ня. Варто підкреслити нагальну необхідність у 
пошуку та дослідження лікарських засобів, що 
пригнічують активність NF-kB [14]. 

Ці загальні механізми можна пояснити такими 
факторами: мікросудинними порушеннями, змі-

нами в складі ясенної та ротової рідини, змінами 
в метаболізмі колагену, зміною імунної реакції 
організму, підвищеною наявністю патогенних мі-
кроорганізмів, генетичною схильністю [7]. Як 
правило, для підтвердження взаємозв'язку між 
ЦД і гінгівітом та пародонтитом повинні існувати 
біологічно вірогідні механізми, що лежать в ос-
нові патологічних взаємодій [14, 17, 22]. Ці ме-
ханізми дуже схожі з класичними діабетичними 
ускладненнями, такими як ретинопатія, нефро-
патія, мікроваскулярні та макросудинні захворю-
вання та порушення загоєння ран. 

Таким чином, глибоке та всебічне вивчення 
вищевказаного взаємозв’язку залишається не-
обхідним, а розробка лікувальних заходів у хво-
рих з запальними захворюванням пародонту 
особливо актуальна. 

Багато досліджень свідчать про більш високу 
частоту і тяжкість гінгівіту і пародонтиту у дітей 
та підлітків з цукровим діабетом І типу у порів-
нянні зі здоровими дітьми [33, 34]. Згідно даних 
науковців, ступінь тяжкості та частоти захворю-
вань пародонту були статистично більш поміт-
ними у пацієнтів з ЦД І типу і супутніми пародон-
топатологіями порівняно з недіабетичними осо-
бами цього віку [6, 8, 12, 23]. 

Деякі дослідження показали, що важкі форми 
гінгівіту частіше зустрічаються у дітей з ЦД І типу 
у порівнянні зі здоровими дітьми, в той час як 
інші дослідження не виявили такої різниці [30]. 

Діти з поганим метаболічним контролем ма-
ють більш високий рівень кровоточивості ясен у 
порівнянні з тими, які мали хороший або задові-
льний рівень метаболічного контролю. Такі діти 
мають підвищений ризик розвитку важких пато-
логій пародонту [35, 45]. 

Встановлено, що патологічні морфологічні 
характеристики капілярів слизової оболонки 
ясен та губ у хворих на ЦД більш виражені порі-
вняно зі здоровими індивідуумами [11]. Тривала 
гіперглікемія призводить до потоншення базаль-
ної мембрани стінок судин, що призводить до 
погіршення постачання тканин кров’ю та міграції 
лейкоцитів [9]. Це говорить про важливість мор-
фологічних і функціональних діабетичних мікро-
судинних змін у пародонті хворих на цукровий 
діабет І типу.  

Дана інформація, як і результати інших авто-
рів, показують, що ЦД І типу є важливим систе-
мним фактором, що впливає на розвиток захво-
рювань пародонту [16].  

Вплив інфекції пародонту на рівень глікеміч-
ного контролю можна пояснити декількома спо-
собами. Системне запалення, що виникає вна-
слідок системної інфекції, підвищує інсуліноре-
зистентність та впливає на динаміку глюкози в 
організмі [17]. Є дані про те, що пародонтит, хо-
ча і локальна хвороба, може стимулювати або 
призводити до постійного збільшення системно-
го хронічного запального стану [2, 14]. 

У молодих пацієнтів з ЦД І типу руйнування 
пародонтальної тканини починається порівняно 
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рано, в дитячому віці та підлітковому періодах, 
що залежать від тривалості основного захворю-
вання [23]. Втрату епітеліального прикріплення 
ясен діагностують у дітей, які страждають від ЦД 
І типу більше 10 років [30]. 

Прояви цукрового діабету І типу в ротовій по-
рожнині дітей вивчаються вітчизняними і закор-
донними вченими, проте багато аспектів досі за-
лишаються недостатньо дослідженими [6, 26, 
30, 43]. 

Отже, на сьогодні не викликає сумнівів існу-
вання зв'язку між цукровим діабетом і розвитком 
вищевказаних захворювань. Велике значення в 
розвитку захворювань зубів, пародонту, слизової 
оболонки порожнини рота у даного контингенту 
хворих має посилення патогенного впливу мік-
рофлори, що розвивається на тлі зниження іму-
нологічної реактивності організму [18, 19]. 

Існує необхідність вивчення вже існуючих [7, 
9, 13] та проведення сучасних клінічних дослі-
джень, що стосуються біохімічних, імунологічних 
процесів у слині та інших рідинах організму, які 
могли б з'ясувати взаємозв'язок між гінгівітом, з 
одного боку, і ЦД І типу, з іншого, пошук та роз-
робка нових схем їх лікування. 

Таким чином,цукровий діабет І типу є важли-
вим фактором розвитку патології пародонту. Це 
підтверджується статистично значимим ростом 
захворюваності (на гінгівіт та парадонтит) та 
прозапальним станом в усьому організмі [6, 8, 
12, 14, 23]. Гіперглікемія здатна руйнувати тка-
нини пародонту декількома шляхами, в першу 
чергу через порушення механізму імунної відпо-
віді, неферментне глікозилювання та підвищен-
ня рівня оксидативного стресу. Клінічні, мікробі-
ологічні, біохімічні та імунологічні положення в 
розвитку карієсу і захворювань пародонту у хво-
рих на цукровий діабет до теперішнього часу за-
лишаються маловивченими [6, 44]. З цього ви-
пливає, що досить важливим і актуальним є 
встановлення етіологічних факторів і патогене-
тичних механізмів карієсу і захворювань паро-
донту при цукровому діабеті з метою створення 
нових методів профілактики і лікування даних 
стоматологічних захворювань [7, 8, 10]. У світлі 
вищесказаних фактів, розуміючи значну поши-
реність захворювань пародонту серед дітей з 
цукровим діабетом І типу та їх потенційно сер-
йозні наслідки в майбутньому, інші медичні спе-
ціалісти (педіатри, дитячі ендокринологи) пови-
нні відігравати важливу роль у заохоченні паціє-
нтів до регулярного відвідування ними стомато-
логів з метою контролю етіологічних факторів, 
особливо виникнення зубного нальоту. Стома-
тологи теж повинні мати на увазі, що погіршення 
глюкозного обміну при цукровому діабеті І типу 
може спровокувати погіршення стану при гінгівіті 
та пародонтиті [6, 25, 26, 31]. Сучасна літерату-
ра з питань лікування дітей та підлітків, що 
страждають від вищезгаданих захворювань, на-
голошує на необхідності проведення наступних 
аналізів: визначення глюкози крові, значення глі-

кованого гемоглобіну [35, 36]. На додаток до ре-
гулярних процедур моніторингу стану та прогно-
зу цукрового діабету та гінгівіту чи пародонтиту, 
рекомендується проводити аналіз ротової ріди-
ни, як неінвазивний та відносно достовірний ме-
тод виявлення інформації щодо вищезгаданих 
захворювань [43, 44]. Саме тому співпраця ди-
тячих ендокринологів та стоматологів дуже не-
обхідна для збереження та покращення здоров’я 
в цілому у дітей та підлітків. 
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Реферат 
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА И САХАРНОГО ДИАБЕТА І ТИПА У ДЕТЕЙ 
Кузь И.А., Шешукова О.В. 
Ключевые слова: сахарный диабет I типа, дети, гингивит, пародонтит. 

В обзоре литературы рассмотрены подборки современных научных публикаций зарубежных и оте-
чественных авторов относительно патологических изменений в тканях пародонта детей, больных са-
харным диабетом I типа. Путем анализа литературных источников можно сказать, что сахарный диа-
бет приобретает характер глобальной эпидемии не только в Украине, но и в мире. Стоит отметить 
тревожные данные о беспрецедентном росте заболеваемости сахарным диабетом I типа даже у де-
тей до 3 лет. Следует учитывать, что сахарный диабет характеризуется значительной распростра-
ненностью, пожизненным течением, ранней инвалидизацией и высоким уровнем смертности. Хотя и 
существует ряд авторов, которые утверждают, что стоматологические заболевания у детей с сахар-
ным диабетом выражены не более, чем у здоровых, однако подавляющее большинство ученых все 
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же подчеркивают, что регенеративная способность слизистой оболочки полости рта снижена, а забо-
левания пародонта являются осложнением сахарного диабета и требуют принятия соответствующих 
мер в виде ранней диагностики, профилактики и лечения. В обзоре представлена информация о со-
временных взглядах на патогенетические общие черты для эндокринологических заболеваний и па-
тологий пародонта, а именно: ангиопатия (на уровне сосудов микроциркуляторного русла), метаболи-
ческие нарушения, изменения перекисного окисления липидов, автоагрессия и возникновения вто-
ричного иммунодефицита. Данные литературы о характере и степени изменений показателей имму-
нитета полости рта при хроническом катаральном гингивите у соматически здоровых детей и детей с 
сопутствующей соматической патологией достаточно противоречивы. Существует необходимость 
изучения уже существующих и проведения современных клинических исследований, касающихся 
биохимических процессов в слюне и других жидкостях организма, которые могли бы выяснить взаи-
мосвязь между гингивитом, с одной стороны, и сахарнім диабетом I типа, с другой. Таким образом, 
глубокое и всестороннее изучение вышеуказанной взаимосвязи остается необходимым, а разработка 
лечебных мероприятий у детей с воспалительными заболеваниям пародонта особенно актуальна. 

Summary 
MODERN ASPECTS OF THE PROBLEM OF RELATIONSHIP OF DISEASES OF PERIODONTAL AND DIABETES I TYPE IN 
CHILDREN 
Kuz I.O., Sheshukova O.V. 
Key words: type I diabetes mellitus, children, gingivitis, periodontitis. 

The literature review considers selected modern scientific publications by foreign, Ukrainian and Russian 
authors regarding pathological changes in the periodontal tissues of children with type I diabetes. 

Analysis of scientific sources reveals that diabetes is acquiring the characteristics of omnipresent epi-
demic not only in Ukraine but also in the global scale. The unprecedented increase in the incidence of type I 
diabetes, even in children under 3 years of age should be taken into account too. It should be borne in mind 
that diabetes is characterized by a significant prevalence, lifelong course, early disability and high mortality 
rates. Although there are a number of authors claiming that dental diseases in children with diabetes are not 
more pronounced than in healthy ones, the vast majority of scientists still acknowledge such interconnection. 
They emphasize the regenerative ability of the oral mucosa is reduced, periodontal disease is a complication 
of diabetes and requires appropriate measures in the form of early diagnosis, prevention and treatment. The 
review provides information on current views on pathogenetic common features for endocrinological dis-
eases and periodontal pathologies, namely: angiopathy (at the level of blood vessels of the microvascula-
ture), metabolic disorders, changes in lipid peroxidation, autoaggression and the occurrence of secondary 
immunodeficiency. Research data on the nature and degree of indicators’ changes of oral immunity in 
chronic catarrhal gingivitis in somatically healthy children and children with concomitant somatic pathology 
are quite contradictory. There exists a need for further review of existing and conduct modern clinical studies 
related to biochemical processes in saliva and other body fluids, which could clarify the interrelationship be-
tween gingivitis, on the one hand, and type I diabetes, on the other. Thus, a deep and comprehensive study 
of the abovementioned relationship remains expedient, and the development of therapeutic measures in 
children with inflammatory periodontal diseases is especially relevant. 

 
  


