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Затримка прорізування зубів може призвести до цілого спектра негативних наслідків, які згодом здатні 

значно погіршити якість життя людини, як у фізіологічному, так і в соціальному плані. Досить частою причи-
ною ретенції зубів стає надкомплектний зуб (або зуби), що може призвести до деформування зубних рядів, 
їх змикання, функціональних і естетичних порушень. Точні причини появи надкомплектних зубів досі досте-
менно невідомі, проте висунуто ряд теорій, що пов'язують їх із синдромною патологією або розглядають як 
захворювання, що мають поліетіологічну  природу, зокрема генетичні фактори з аутосомно-домінантним 
успадкуванням і з впливом екології навколишнього середовища. Найпоширенішими скаргами дітей і їхніх 
батьків слугують затримка прорізування комплектних зубів, рідше наявність проміжків між зубами. Близько 
95% таких  пацієнтів уперше звертаються до стоматолога у віці від 6 до 9 років, у період раннього змінного 
прикусу, коли відбувається активне формування фронтальної ділянки щелеп. Тому раннє виявлення над-
комплектних зубів украй важливе для своєчасного лікування й запобігання тяжким порушенням у форму-
ванні зубощелепного апарату дитини. 

Мета дослідження. Визначити поширеність надкомплектних зубів,  особливості їхньої локалізації в ще-
лепах і їхній зв'язок із ретенцією постійних зубів задля своєчасного виявлення й лікування, а також запобі-
гання тяжким ускладненням із боку зубощелепного апарату на етапах його формування. 

Матеріали й методи. Наше клінічне дослідження було проведено шляхом аналізу рентгенологічних да-
них і антропометричних вимірювань на моделях у 548 стоматологічних пацієнтів віком від 6 до 9 років у пе-
ріод із січня 2015 по травень 2021 року. Перевіряли кожний зуб і прилеглі до нього зачатки. Зуб вважали 
надкомплектним, коли виявляли зуб або його зародок, що був надлишковим, відносно нормальної стомато-
логічної формули, відповідного віку. Зібрану інформацію документально фіксували на етапі дослідження. 
Ураховували такі дані: вік і стать пацієнта, вид патології, локалізація, кількість і характер порушень, анато-
мія сегмента й групова належність надкомплектного зуба в разі можливості її встановлення. 

Результати. Поширеність надкомплектних зубів серед дітей віком від 6 до 9 років виявилась досить 
значною. Так, у 548 пацієнтів, які звернулися по ортодонтичну допомогу зі скаргами на естетичний дефект, 
надкомплектні зуби виявлено в 66 випадках, що складає 12,04%. Найпоширеніша локалізація надкомплект-
них зубів – фронтальна ділянка верхньої щелепи – 86,37%, значно рідше – бічний відділ нижньої щелепи – 
6,06%, бічний відділ верхньої щелепи – 4,54% і фронтальний відділ нижньої щелепи – 3,03%. Переважну 
більшість становлять поодинокі надкомплектні зуби – 89,39%, тоді як множинні виявлено в 10,61% випадків. 
За своєю морфологічною будовою надкомплектні зуби в 78,79% мали аномальні форму й розміри, а у 
21,21% – нормальну анатомічну форму комплектного зуба. Серед 57 випадків виявлення надкомплектних 
зубів у фронтальній ділянці верхньої щелепи затримка прорізування постійного зуба спостерігалась у 53 
випадках – 92,98%, у фронтальній ділянці нижньої щелепи – у 2 випадках із 2 – 100%. У бічній ділянці верх-
ньої щелепи – у 2 випадках із 3 – 66,66%, у бічній ділянці нижньої щелепи – у 3 випадках із 4 – 75,0%. 

Висновки:  
1. Поширеність надкомплектних зубів продовжує бути досить високою, складаючи 12,06% серед 548 ді-

тей, які звернулися в клініку по ортодонтичну допомогу зі скаргами на естетичний дефект.  
2. Найпоширеніша локалізація надкомплектних зубів – фронтальна ділянка верхньої щелепи – 86,37%.  
3. Надкомплектні зуби призводили до ретенції  постійних зубів у фронтальній ділянці верхньої й нижньої 

щелеп у 92,98% і 100% відповідно. 
4. Своєчасна діагностика надкомплектних зубів та їх виявлення дозволить запобігти низці порушень у 

розвитку зубощелепного апарату, забезпечити правильне формування зубних дуг і їхнє міжоклюзійне спів-
відношення. 
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Мета дослідження: вивчити рН ротової рідини підлітків 15-18 років, які навчаються в різних закладах 

освіти, з урахуванням віку й ступеня активності карієсу. 
Матеріали й методи. Під нашим спостереженням перебували 540 підлітків, які навчалися в школі (107 

осіб), коледжі (317 осіб), університеті (116 осіб) у Чернівцях. Вік обстежених – від 15 до 18 років. Досліджу-
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вані показники вивчали з урахуванням ступеня активності карієсу в кожний віковий період (Виноградова 
Т.Ф.): компенсований (I), субкомпенсований (II), декомпенсований (III). 

Водневий показник (рН) досліджували з використанням смужки індикаторного паперу (рН 0-12, виробни-
цтво «Lachema», Чехія). Індикаторну стрічку занурювали і спостерігали за зміною кольору паперу. 

Отримані результати опрацьовані методом варіаційної статистики. Вірогідними вважали показники при 
р 0,05 (16). 

Результати. Вивчення рН з урахуванням ступеня активності карієсу й закладу, в якому навчаються підлі-
тки, виявило, що при I ступені активності карієсу найвищий показник мають підлітки, які навчаються в уні-
верситеті, а найнижчий – відвідувачі коледжу. При II ступені активності карієсу, який спостерігаємо в учнів 
коледжу і студентів університету, вірогідної різниці показника рН нами не виявлено. III ступінь активності 
карієсу був лише у відвідувачів коледжу. Водневий показник у них найнижчий від усіх груп спостереження 
(р<0,05). Тобто в підлітків концентрація іонів водню залежить від ступеня тяжкості перебігу карієсу й місця 
навчання. 

Виникає необхідність вивчення показника рН з урахуванням віку пацієнтів, місця навчання і ступеня ак-
тивності карієсу. У підлітків 15 років нами не зареєстровано III ступеня активності карієсу, а II ступінь актив-
ності карієсу не зареєстровано в школярів. Порівняння водневого показника при I ступені активності карієсу 
школярів і відвідувачів коледжу виявило вірогідну різницю, показник був гірший у студентів коледжу. Також 
спостерігаємо в них погіршення показника за наявності II ступеня активності карієсу в порівняні з I (р<0,05). 

Ідентичну картину спостерігаємо, досліджуючи 16-річних пацієнтів. У відвідувачів коледжу залежно від 
ступеня активності карієсу (від I до III) погіршується і значення показника рН. Також спостерігаємо вірогідну 
різницю показника підлітків коледжу і школи з I ступенем активності карієсу. 

Підлітки 17-18 років мали всі ступені активності карієсу, і рН змінювалося залежно від них і з урахуванням 
місця навчання досліджуваних. Найнижчий показник спостерігали в студентів коледжу з III ступенем активнос-
ті карієсу. 

Висновки. Отримані нами результати свідчать про те, що підлітки, які навчаються в коледжі, мають яск-
раво виражену карієсогенну ситуацію в порожнині рота, що зумовлена, на нашу думку тим, що вони здебі-
льшого проживають окремо від батьків, самостійно й не мають відповідного контролю. Це вказує на необ-
хідність проведення профілактичної роботи з цим контингентом задля виявлення факторів ризику, які зумо-
влюють таку ситуацію, і можливості впливу на них. 

Проведені нами дослідження виявили, що водневий показник у підлітків 15-18 років залежить від ступе-
ня активності карієсу і від того, за якою програмою навчаються підлітки. Значення рН знижуються від I до III 
ступеня активності карієсу незалежно від віку й місця навчання обстежуваних, але завжди найгірші в студе-
нтів коледжу і виходять за рамки фізіологічної норми, що впливає на мінералізувальну здатність ротової рі-
дини й призводить до її зниження, наслідком чого стає виникнення в них каріозного процесу. 
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СПІВПРАЦЯ ЛІКАРЯ-ОРТОДОНТА Й ДИТЯЧОГО СТОМАТОЛОГА –  
ЗАПОРУКА СТОМАТОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ 
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львів, Україна 

 
Формуванню зубощелепних аномалій (ЗЩА) сприяють певні генетичні, біологічні, соціально-побутові 

чинники, рівень здоров’я дітей, якість надання стоматологічної допомоги, екологічні умови проживання, 
уміст у питній воді фтору (Фліс П.С., 2018; Куроєдова В.Д., 2012; Смаглюк Л.В., Ciok E., 2013). Згідно з епі-
деміологічними дослідженнями останніх років спостерігається висока поширеність ЗЩА і серед дорослих, і 
серед дітей шкільного віку (Дрогомирецька М.С., 2010; Безвушко Е.В., 2013). Водночас, до 54,7% ЗЩА ви-
являють уже в дошкільному віці (M.Babiak, 2012; Каськова Л.Ф., 2015). Тому надзвичайно важливою є рання 
діагностика ЗЩА й виявлення чинників ризику їх виникнення саме дитячими стоматологами, які першими 
оглядають ротову порожнину дітей і можуть своєчасно направити до лікаря-ортодонта. 

Мета: виявити рівень знань дитячих стоматологів щодо профілактики ЗЩА. 
Матеріал і методи. Нами проанкетовано 112 дитячих стоматологів віком 28-64 роки із середнім стажем 

роботи 25 років, які закінчили курси підвищення кваліфікації на кафедрі ортодонтії ЛНМУ ім. Данила Гали-
цького. Серед них було 88 працівників державних і 24 – приватних стоматологічних клінік. 

Результати дослідження. На ріст і розвиток щелеп шкідливо впливають порушення функції жування, 
ковтання й дихання. Тому вкрай важливо вчасно виявляти фактори ризику ЗЩА в молочному й ранньому 
змінному прикусі. Так, при аналізі результатів анкетування цікавим виявилось, що серед усіх респондентів 
лише 64,29% опитаних вважають інфантильний тип ковтання фактором ризику розвитку ЗЩА, 85,71% - ро-
тове дихання, 46,43% - порушення постави. 

Передчасне видалення молочних зубів є місцевим чинником ризику виникнення ЗЩА, на що вказали всі 
опитані, однак 21,43% дитячих стоматологів пропонують диспансерний нагляд без спеціального втручання. 


