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Вступ 

У публікаціях періодичних видань останнім 
часом звертається увага  на значне збільшення 
дітей, які народилися з вродженими вадами роз-
витку, що зачіпають різні органи і системи. Не 
стали винятком і поліморфні щілинні дефекти, 
розташовані безпосередньо на голові й обличчі, 
які все частіше поєднуються з наявністю в цих 
дітей поліорганної патології. У них із першого 
дня після народження виникає низка порушень у 
вигляді особливостей дихання, смоктання груді, 
фізіологічної рівноваги метаболічних процесів, 
що зрештою призводить до формування патоло-
гічного симптомокомплексу, усунення якого по-
требує залучення багатьох спеціалістів суміжних 
профілів. На жаль, анатомічна неповноцінність 
м’яких і твердих тканин піднебіння, альвеоляр-
ного відростка, хрящового й кісткового остовів 
носа погіршують ситуацію і створюють умови 
для прогресуючої пролонгації хронічних вогнищ 
запалення [1-4]. 

На тлі численних функціональних, органічних, 
структурно-метаболічних порушень виникають 
патологічні зміни й безпосередньо на рівні по-
рожнини рота. Через наявність її тісного кореля-
ційного зв’язку з внутрішніми органами й систе-
мами організму створюються сприятливі перед-
умови до формування карієсогенної ситуації, 
стрімкої демінералізації емалі, розвитку запаль-
них захворювань тканин пародонта і слизової 
оболонки.  Досить важливу патогенетичну роль 
у виникненні цих нозологічних форм стоматоло-
гічної патології відіграє ротова  рідина [3; 5; 6]. 

Унаслідок зниження рівня в цих дітей її іму-
нологічного потенціалу, активності ряду ферме-
нтів, порушення гемодинаміки в мікроциркулято-
рному руслі, а відповідно і тканинного метаболі-
зму, наявності психоневротичних проявів, лабі-
льності нервової системи в них відбувається ак-
тивізація мікробної флори. У зв’язку з такими 
особливостями  вони потребують посиленої ува-
ги на всіх етапах спостереження, адже навіть пі-
сля бездоганно виконаного оперативного втру-
чання ці складові можуть призводити до усклад-
нень і в ранні, і у віддалені терміни після урано-
пластики [3; 7-9]. 

Беззаперечна роль у цьому належить ротовій 
рідині як важливому біологічному субстрату, 
який відіграє провідну роль у підтриманні гомео-

стазу, перш за все саме на рівні порожнини ро-
та, що й обумовлює актуальність даної роботи. 

Мета 
Вивчити порушення якісних властивостей ро-

тової рідини в дітей із вродженим незрощенням 
піднебіння в передопераційний період. 

Матеріали й методи дослідження 
У наукову розробку нами було включено 58 

дітей віком від 7 днів до 16 років, які перебували 
на обліку в комунальному підприємстві «Дитяча 
міська стоматологічна поліклініка Полтавської 
міської ради». Із них для поглибленого обсте-
ження було залучено 25 пацієнтів віком від 4 до 
6 років, яких розділено на дві групи. У першу 
групу ввійшли 14 дітей з однобічною розщілиною 
твердого і м’якого піднебінь, у другу – 11 із дво-
бічним щілинним дефектом. На цей час у 17 па-
цієнтів із 25, які мали наскрізні незрощення, по-
передньо було проведено хейлопластику,  плас-
тику присінка й альвеолярного відростка. Конт-
рольну групу склали 10 практично здорових осіб  
того ж віку. 

Усім дітям, які мали наскрізні щілинні дефек-
ти, що  поєднувалися одночасно з порушенням 
цілості верхньої губи, альвеолярного відростка, 
твердого, м’якого піднебінь і язичка, у віковий 
період від 4 місяців до року було виконано хей-
лопластику з  корекцією присінка й альвеолярно-
го відростка. 

Збір нестимульованої ротової рідини прово-
дили натщесерце протягом 15 хвилин, її об’єм 
був достатній для проведення всіх досліджень. 
Швидкість салівації виражали в мл/хв, концент-
рацію іонів водню в ротовій рідині  оцінювали за 
допомогою цифрового Рh-метра, оптичну щіль-
ність визначали за допомогою фотометра КФК-
2, а в’язкість – капілярним віскозиметром ВК– 4. 
Активність α-амілази встановлювали згідно з ін-
струкцією до набору реактивів, рівень молекул 
середньої маси розраховували при λ=254 мм 
оптичної щільності [10]. Уміст сіалових кислот 
вивчали за методикою, розробленою О.Г. Рома-
ненко [11], загального білка – за Лоурі [12], а ок-
сипроліну – за модифікацією С.С.Тетянець [13]. 

Ступінь мінералізуючого потенціалу ротової 
рідини вираховували за співвідношенням показ-
ника швидкості салівації до концентрації іонів 
кальцію [14]. Рівень у ній кальцію, неорганічного 
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фосфору, магнію визначали за допомогою  фо-
токолориметра КФК - 3 [15]. 

Статистичну обробку отриманих цифрових 
даних виконували за непараметричними крите-
ріями Манна - Уїтні із застосуванням стандарт-
них пакетів програми «STATISTIKA» [16]. 

Результати дослідження та їх обговорення 
На стоматологічному обстеженні в деяких ді-

тей  установлено наявність хронічного катара-
льного генералізованого гінгівіту. Легкий ступінь 
діагностовано в 13 дітей (52%), середній ступінь 
тяжкості – у 2 (8%) і пародонт був інтактним у 10 
(40%). Слід зауважити, що всі діти мали хронічні 
форми ЛОР-патології, а у 21 пацієнта (84%) бу-
ло діагностовано поєднання двох нозологічних 
захворювань. Крім того, в обох групах діти мали 
супутні соматичні хвороби, а в деяких випадках 
на них припадало по 2 і 3. 

При з’ясуванні питань, що стосуються регу-

лярності й якості виконання процедур щодо до-
гляду за  порожниною рота, установлено, що 
тільки 5 дітей (20,0%) застосовували класичні 
методики чищення зубів, 9 (36,0%) робили це 
нерегулярно й неправильно, а 11 (44,0%) не ма-
ли уявлення про необхідність проведення  цих  
заходів. 

На час обстеження в дітей з односторонніми 
розщілинами встановлено зменшення об’єму 
ротової рідини, що виражалося зниженням сек-
реторної активності великих і малих слинних за-
лоз у 1,3 раза. Концентрація іонів водню в ній і 
активність α- амілази падали в 1,3 раза. При 
цьому показники оптичної щільності та в’язкості 
також зростали в 1,3 раза, кількість молекул  се-
редньої маси, рівень сіалових кислот і загально-
го білка підвищувалися в 1,5 раза, а оксироліну 
– в 1,6 раза (табл.1). 

Таблиця 1  
Якісні властивості ротової рідини (М± δ) 

Показник Контрольна група 
(n=10) 

Однобічна розщілина 
(n=14) 

Двобічна розщілина 
(n=11) 

Швидкість салівації, мл/хв 0,42±0,05 0,32±0,03* 0,27±0,02* 
Ph, відн. од. 7,12±0,17 5,62±0,12* 5,07±0,09* 
Оптична щільність, од. ОЩ 0,32±0,08 0,43±0,06* 0,54±0,09* 
В’язкість, сП 2,35±0,07 2,98±0,11* 3,24±0,11* 
α-амілаза, Мод/л 4,28±0,12 3,29±0,11* 2,87±0,09* 
МСМ,  у.о. 0,215±0,02 0,328±0,03* 0,415±0,05*˚ 
Сіалові кислоти, 
ммоль/л 0,13±0,02 0,19±0,04* 0,26±0,05*˚ 

Загальний, білок  г/л 2,66±0,07 4,01±0,09* 5,37±0,07*˚ 
Оксипролін, ум.од. 67,84±6,28 108,37±6,32* 138,03±6,63*˚ 

Примітки:р1 – * вірогідність розбіжностей  показників пацієнтів із розщілиною піднебіння  й контрольною гру-
пою  (р1<0,05); 
р2 – ˚вірогідність розбіжностей між групами порівняння (р<0,05). 

Аналіз показників, які засвідчували мінералі-
зуючий потенціал ротової рідини, дозволив 
установити, що в пацієнтів цієї групи  він знижу-
вався в 1,7 раза, і це відбувалося на тлі знижен-

ня вмісту в ній кальцію й магнію в 1,5 раза за 
умов підвищення вмісту фосфору в 1,3 раза. Та-
кий дисбаланс призводив до падіння кальцій-
фосфорного коефіцієнта в 1,8 раза (табл.2). 

Таблиця 2  
Показники мінералізуючого потенціалу ротової рідини (М±δ) 

Показник Контрольна група 
(n=10) 

Однобічна розщілина 
(n=14) 

Двобічна розщілина 
(n=11) 

Магній, ммоль /л 1,08±0,09 0,73±0,07* 0,63±0,08* 

Кальцій (Са), ммоль/л 1,12± 0,08 0,77±0,09* 
р1<0,05 0,64±0,3*˚ 

Фосфор (Р),ммоль/л 3,83±0,09 4,89±0,12* 
р1<0,05 5,29±0,08* 

Са/Р  коефіцієнт 0,29±0,05 0,16±0,03* 
р1<0,05 0,13±0,4*˚ 

Мінералізуючий  потенціал,  бали 0,47±0,01 0,32±0,04* 0,21±0,05*˚ 
Примітки: р1 –  * вірогідність розбіжностей показників пацієнтів із розщілиною піднебіння й контрольною гру-

пою (р<0,05); 
р2 – ˚ вірогідність розбіжностей між групами порівняння (р<0,05). 

При двобічних щілинних дефектах об’єм ро-
тової рідини був набагато менший, ніж при од-
нобічному ураженні, на що вказувало сповіль-
нення салівації в 1,6 раза. Більш незначно пада-
ли концентрація іонів водню й активність α-

амілази – в 1,4 і 1,5 раза відповідно. Унаслідок 
зниження функціональної активності секретор-
ного апарату порожнини рота відбувалося згу-
щення змішаної слини, про що свідчило підви-
щення її оптичної щільності в 1,7 раза, в’язкості 
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– в 1,4 раза і вмісту загального білка – у 2 рази. 
Через наявність у носо- і ротоглотці дітей хро-

нічних захворювань, захворювань тканин паро-
донта, ЛОР-органів, трахеобронхіального ком-
плексу в ротовій рідині простежувалася чітка тен-
денція до підвищення рівня сіалових кислот і мо-
лекул середньої маси  – у 2 і 1,9 раза відповідно. 

Вираженість змін рівня мінеральних компоне-
нтів у змішаній слині в пацієнтів із двобічною 
розщілиною також відрізнялася від осіб з одно-
бічним незрощенням. Зокрема, показник її міне-
ралізуючого потенціалу знижувався в 1,9 раза на 
фоні зниження рівня кальцію в 1,8 і підвищення 
вмісту фосфору в 1,4 раза. За таких умов у 1,7 
раза знижувалися показники магнію і у 2,2 раза – 
значення кальцій-фосфорного коефіцієнта. 

Зіставлення отриманих результатів між гру-
пами порівняння дозволило встановити, що бі-
льша вираженість змін усіх показників, що ви-
вчалися, наявна в дітей із двобічним незрощен-
ням, але відчутно це стосувалося саме оптичної 
щільності ротової рідини, молекул середньої ма-
си, загального білка, оксипроліну, які були ви-
щими в 1,3 раза, а вміст сіалових кислот різнив-
ся в 1,4 раза. Показник мінералізуючого потен-
ціалу знижувався в 1,5 раза за рахунок прогре-
суючого зниження рівня кальцію і  зростання 
вмісту фосфору. 

Висновки 
У дітей із вродженими незрощеннями підне-

біння виявлено зниження функціональної актив-
ності великих і малих слинних залоз, зменшення 
буферної спроможності ротової рідини, що від-
бувається на тлі падіння рівня мінералізуючого 
потенціалу ротової рідини, дисбалансу вмісту в 
ній кальцію, фосфору й магнію. Це впливає на 
показник кальцій-фосфорного коефіцієнта, ство-
рюючи тим самим оптимальні умови для демі-
нералізації твердих тканин зубів. Визначаються 
зміни фізико-хімічних і біохімічних властивостей 
змішаної слини, що стає підґрунтям для пролон-
гації й прогресування патологічних процесів у 
порожнині рота, які в них мають місце. 

У зв’язку з цим виникає нагальна потреба 
комплексного підходу до визначення складу й 
обсягу лікувально-профілактичних заходів у ді-
тей із вродженим незрощенням піднебіння в до-
операційний період із метою створення сприят-
ливих умов для загоєння рани і зниження ризику 
виникнення ускладнень у найближчі терміни піс-
ля оперативного втручання. 

Перспектива подальших досліджень 
На підставі отриманих даних про особливості 

змін об’єму й якісних властивостей ротової ріди-
ни плануємо розробити комплекс симптоматич-
них і патогенетичних заходів, спрямованих на 
покращення ситуації для загоєння рани після 
оперативного втручання щодо усунення щілин-
ного дефекту піднебіння. 
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Резюме 
За даними публікацій у періодичних наукових виданнях, усе частіше народжуються діти з вродже-

ними вадами  розвитку, у тому числі й локалізованими на обличчі, голові й шиї. Анатомічна неповно-
цінність тканин у ділянці щілинного дефекту піднебіння створює передумови для  формування патоло-
гічного симптомокомплексу, що призводить до прогресування запально-дистрофічних змін у  порож-
нині рота. 

Метою дослідження стало вивчення порушень якісних властивостей ротової рідини в дітей із вро-
дженими незрощеннями піднебіння в  передопераційний період. 

Для поглибленого обстеження з 58 дітей, які перебували під наглядом, було сформовано групу із 
25 пацієнтів віком від 4 до 6 років. Із них  14  мали однобічну розщілину й 11 – двобічну. Субстратом 
для  досліджень слугувала нестимульована ротова рідина, в якій визначали основні фізико-хімічні й 
біохімічні показники, що відіграють важливу роль у підтриманні гомеостазу на рівні порожнини рота. 

Установлено, що при щілинних дефектах піднебіння погіршується функціональна активність вели-
ких і малих слинних залоз, що проявляється зниженням швидкості салівації, умісту в ротовій рідині 
концентрації іонів водню, активності α-амілази. Це супроводжується підвищенням її оптичної щільнос-
ті, в’язкості, рівня молекул середньої маси, сіалових кислот, загального білка й оксипроліну. Крім того, 
у змішаній слині пацієнтів цієї категорії виявлено зниження вмісту кальцію, магнію, збільшення кілько-
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сті фосфору, що призводить до зниження кальцій-фосфорного коефіцієнта й  падіння ступеня її міне-
ралізуючого потенціалу. Характерно, що при двобічних розщілинах ці зміни виразніші. 

Така невтішна ситуація потребує розробки комплексу лікувально-профілактичних заходів, які могли 
б застосовуватися в передопераційний період і сприяли зниженню ризику виникнення  небажаних на-
слідків  та  ускладнень після проведення уранопластики. 

Ключові слова: діти, розщілина піднебіння, ротова рідина. 
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CHARACTERISTICS OF CHANGES IN QUALITATIVE PROPERTIES  
OF ORAL FLUID IN CHILDREN WITH CONGENITAL NONUNION  
OF THE PALATE  
Tkachenko P.I., Bilokon S.O., Lokhmatova N.M., Dolenko O.B., Popelo Yu.V., Korotych N.M., 
Kolisnyk I.A. 
Poltava State Medical University, Poltava Ukraine 

Summary 
According to publications in scientific periodicals, children with congenital malformations of the develop-

ment are increasingly born, including those with localization on the face, head and neck. Anatomical 
inferiority of tissues in the area of the slit defect of the palate creates the preconditions for the formation of 
pathological symptom complex, which contributes to the progression of inflammatory-dystrophic changes in 
the oral cavity. 

The aim of the study was to study the violations of the qualitative properties of oral fluid in children with 
congenital nonunion of the palate in the preoperative period. 

For an in-depth examination of 58 children who were under our supervision, a group of 25 patients aged 
from 4 to 6 years was formed. Of these, 14 had a unilateral cleft and 11 had a bilateral cleft. 

The substrate for the study was unstimulated fraction of oral fluid. The salivation rate was studied, the 
concentration of hydrogen ions in it, its optical density, viscosity, α-amylase activity, levels of medium weight 
molecules, sialic acids, total protein, oxyproline were determined. The degree of mineralizing potential was 
determined by magnesium, calcium and phosphorus. 

At the time of the examination in children with unilateral clefts, a decrease in the amount of oral fluid was 
found, which was expressed by a decrease in the secretory activity of the large and small salivary glands by 
1,3 times. The concentration of ions is visible in it and the activity of α-amylase decreased by 1.3 times. The 
optical density and viscosity also increased by 1,3 times, the number of medium weight molecules, the level 
of sialic acid and total protein increased by 1.5 times, and oxyrolin by 1.6 times. 

The analysis of indexes that showed the mineralizing potential of oral fluid mineralizing potential of oral 
fluid allowed to determine the fact that in patients of this group it decreased by 1,7 times and this occurred 
against the background of a decrease in calcium and magnesium by 1,5, with an increase in phosphorus by 
1.3 times. This imbalance led to falling in calcium-phosphorus ratio by 1,8 times. 

In children with congenital malformations of the palate there is a decrease in the functional activity of 
large and small salivary glands, reduced buffering capacity of oral fluid, which occurs against the background 
of falling mineralizing potential of oral fluid, imbalance of calcium, phosphorus and magnesium. This affects 
the calcium-phosphorus ratio, thus creating optimal conditions for demineralization of tooth hard tissues. 
Changes in physicochemical and biochemical properties of mixed saliva are determined, which is the basis 
for the prolongation and progression of pathological processes in the oral cavity that take place in them. 

The complex of treatment-and-prophylactic measures developed by us, aimed at improving the level of 
components of homeostasis of the oral cavity before surgery, is being tested for the future. 

Key words: children, cleft palate, oral fluid. 
 
 


