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жувальних м'язів і скронево-нижньощелепного суглоба. Накладення протеза майже завжди супроводжуєть-
ся зміною утворення звуків і чіткості їх вимовляння. Поступово завдяки тренуванням ці недоліки зникають і 
вимова стає нормальною. 

З часом відповідна реакція на подразнення починає слабшати (відчуття чужорідного тіла, салівація), 
зникає блювальний рефлекс. Пацієнт перестає відчувати протез, забуває про його наявність і навіть відчу-
ває незручність, коли на деякий час знімає його. В основі припинення цих реакцій лежать складні нейроре-
флекторні процеси, пояснити які можна за допомогою даних І. П. Павлова про кіркове гальмування. Незви-
чайний подразник у вигляді протеза викликає в корі півкуль головного мозку збудження окремих центрів. 
Воно проявляється у вигляді рефлекторних реакцій (слиновиділення, відчуття чужорідного тіла, блювання). 
Якщо подразник із часом не підкріплюється, розвиваються процеси гальмування, які проявляються знижен-
ням збудливості й провідності. Відомо, що адаптацію людини до зубного протеза контролює кора головного 
мозку (психологічно фізіологічний рівень), а одним із головних факторів є тип вищої нервової діяльності й 
лабільність нервових центрів пацієнта. Типи вищої нервової діяльності й особливості темпераментів. Мела-
нхолік - спостерігається важкість звикання до зубних протезів (слабкий тип НС, переважають процеси галь-
мування). Такі хворі більше вірять «сусідам», а не лікарям. Сангвінік - (сильний тип НС, урівноважені проце-
си збудження й гальмування), як правило, добре співпрацюють із лікарем, виконуючи його вказівки. Звикан-
ня до зубних протезів зазвичай настає швидко, без ускладнень. Флегматик - повільні, дисципліновані, іноді 
недовірливі (сильний тип НС, урівноважений, але інертні процеси збудження й гальмування). Зазвичай до-
бре переносять незручності, пов'язані з адаптацією до зубних протезів. Холерик - сильний тип НС, неврів-
новажені нервові процеси з переважанням збудження над гальмуванням). Лікар має бути чітким у своїх ре-
комендаціях і вказівках, непоступливим у спілкуванні. 

Щоб з'ясувати особливості фізіологічного процесу адаптації до протезів, потрібно з'ясувати, чи є протез 
умовним або безумовним подразником, і чи в основі адаптації лежить умовний або умовно-рефлекторний 
механізм. Протез безпосередньо (контактно) діє на рецептори, його подразнення адекватне, відповідно 
протез є безумовним подразником і на нього виробляються безумовні рефлекси. За даними проф. А.Б. Ши-
лової (1967), протез безсумнівно можна розглядати в перші дні користування як чужорідне тіло й тільки по-
тім від стає невід'ємним «органом». Це можна об'єктивно простежити за даними записів жувальної функції - 
мастикаціограм і жувальних проб. Спочатку протез більше заважає, ніж допомагає вживати їжу. Він є безу-
мовним подразником тривалої дії. Тривале подразнення рецепторів призводить до їх адаптації й одночасно 
до зниження їхньої чутливості внаслідок виникнення безумовного зберігає гальмування, а не умовного кір-
кового. У процесі звикання до часткового знімного протеза хворого потрібно підготувати до того, що не від-
разу, а поступово протягом місяця буде виникати звикання. Якщо він уперше користується знімними проте-
зами, то звикання буде тривати протягом 6 місяців. 

 
 
 

Ципан С.Б.1, Якубова І.І.1, Бардавіль Д.І.1, Василенко О.І.2, Жданова Т.В.2, Бакалінська С.М.3, Стручек Н.В.4 

ПОШИРЕНІСТЬ ЗАХВОРЮВАНЬ ТКАНИН ПАРОДОНТА В ДІТЕЙ  
ІЗ РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРА 
1 Приватний вищий навчальний заклад «Київський медичний університет», Київ, Україна 
2 Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська психоневрологічна лікарня № 2», Київ, Україна 
3 Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр дитячий Дарницького району м. Києва», Київ, 
Україна 
4 Навчально-корекційний дошкільний дитячий садок «Дитина з майбутнім» Солом’янського району м. Києва, Київ, Україна 

 
Показники поширеності й ступенів тяжкості гінгівіту зростають із віком, при цьому вже перші ознаки за-

хворювання проявляються в дітей до 5-ти років. Згідно з даними МОЗ України показник поширеності розла-
дів аутистичного спектра (РАС) неухильно зростає щорічно від 28,2 до 35,7%. Ураховуючи наведену стати-
стику, цілком імовірно, що стоматологи у своїй повсякденній практиці лікуватимуть пацієнтів із РАС, тому 
розуміння їхніх особливостей важливе для планування ефективного лікування. 

РАС не є специфічним діагнозом, це «парасольковий» термін (umbrella term) [МКХ-10; DSM-IV]. Незва-
жаючи на те, що РАС визначено одним із найтяжчих дитячих психоневрологічних розладів, дослідження 
стоматологічного здоров’я, зокрема захворювань тканин пародонта в цих дітей, поодинокі [Czipan S.B., 
2014, 2020]. Виражена стійка соціальна дезадаптація й інвалідність, що супроводжує аутизм, суттєво ускла-
днюють клінічні дослідження. 

У дітей із РАС виникають ще більші труднощі в дотриманні особистої гігієни через низький рівень нави-
чок самообслуговування, що пов’язано з особливістю їхньої поведінки, дефіцитом уваги, зниженою здатніс-
тю до навчання. Також наявні сенсорні проблеми, наприклад гіперчутливість до щетинок зубної щітки і сма-
ку пасти, що змушує дітей уникати чищення зубів [Gazhva S.I., 2018]. Вони також можуть бути викликані від-
сутністю необхідних мануальних навичок дітей із аутизмом, що може призвести до незадовільного чищення 
зубів. 
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Більшість дітей з аутизмом мали погану гігієну порожнини рота (ПР) і майже всі – гінгівіт [Gazhva S.I., 
2018]. Іншим можливим поясненням наявності генералізованого гінгівіту можуть бути побічна дія лікарських 
засобів, що використовувались для лікування проявів аутизму, таких як психоактивні препарати чи протису-
домні засоби. 

Діти з РАС потерпають від самотравмування ясен, яке іноді називають артефактом гінгівіту. 
Проте стоматологічна захворюваність у дітей зі спектром аутизму вивчена ще недостатньо, як і не 

розв’язана проблема лікування цих дітей у стоматолога, що спонукає до подальших досліджень у цьому 
напрямі. 

Тому метою нашого дослідження було вивчення поширеності захворювань тканин пародонта в дітей із 
РАС. 

Обсяг і методи дослідження. Для досягнення поставленої мети нами було обстежено 69 дітей із РАС 
(основна група) і 23 здорові дитини (без аутизму) віком від 5 до 6 років. Для дослідження дітей набирали із 
навчально-корекційного дошкільного дитячого садка «Дитина з майбутнім» Солом’янського  й Дарницького 
районів м. Києва. 

Для визначення якості гігієни ПР використовували індекс гігієни (ІГ) Ю.А. Федорова, В.В. Володкіної. Для 
оцінки запального процесу в ділянці ясен використовували індекс РМА. 

Статистичну обробку отриманих результатів виконували за допомогою методу варіаційної статистики, 
використовуючи пакет програм «SPSS Statistica 17,0». 

Результати власних досліджень. Оцінюючи гігієнічний стан ПР у балах, з’ясували, що середнє значення 
ІГ у дітей із аутизмом становить 2,70±0,13 і засвідчує поганий стан гігієни, у здорових –1,91±0,08 бала і відпові-
дає задовільному стану гігієни ПР. 

Серед 69 обстежених дітей із аутизмом у віці 5‒6 років середні значення індексу PMA склали 
15,31±1,49%; у здорових дітей ‒ 2,25±0,73 % (р=0,427; р>0,05). 

Значення індексу РМА в 34 дітей, хворих на аутизм, із легким ступенем гінгівіту склали 11,18±0,69%. У 7 
здорових дітей індекс РМА за легкого ступеня гінгівіту складав 7,38±0,19% (р=0,775; р>0,05). Індекс РМА в 
дітей, хворих на аутизм, у разі середнього ступеня гінгівіту склав 30,76±0,57%. 

В обстежених нами дітей досліджували поширеність гінгівіту. 
Нормальний стан тканин пародонта мали 13 дітей із РАС, тобто 18,84%. У здорових дітей нормальний 

стан тканин пародонта діагностували в 16 дітей, тобто 69,57%. 
На клінічному огляді виявляли набряк, гіперемію в ділянці між’ясéнних зубних сосочків і точкову крово-

точивість зубоясéнної борозни, що свідчить про наявність катарального гінгівіту легкого ступеня, який діаг-
ностувався в 49,28% обстежених із РАС. У здорових дітей легкий ступінь гінгівіту діагностували майже в ко-
жної третьої дитини (30,43%). 

Батьки 31,88% дітей із аутизмом скаржилися на виникнення кровоточивості щоразу при чищенні зубів 
дитині або вживанні нею твердої їжі. Хронічний катаральний гінгівіт середнього ступеня тяжкості був у 
31,88% дітей. При цьому на об’єктивному огляді спостерігалися набряк, гіперемія (у ділянках і ясенних зу-
бних сосочків, і маргінального краю ясен), лінійна кровоточивість міжзубного ясенного трикутника, що засві-
дчує наявність катарального гінгівіту середнього ступеня тяжкості. У здорових дітей не було діагностовано 
гінгівіту середнього ступеня тяжкості. 

Отже, було виявлено найпоширенішу патологію тканин пародонта ‒ хронічний катаральний гінгівіт. В об-
стежених 69 дітей 5‒6 років із РАС нормальний стан тканин пародонта діагностували у 18,84% осіб, ката-
ральний гінгівіт легкого ступеня тяжкості ‒ у 49,28%; середнього ‒ у 31,88% дітей. Про запалення в яснах 
свідчив індекс PMA, який становив 15,31±1,49%. У здорових дітей інтактний пародонт був у 69,57%, катара-
льний гінгівіт легкого ступеня сягав 30,47%. 

За результатами проведеного нами кореляційного аналізу з’ясовано, що ІГ на 42,0% пояснює мінливість 
показника індексу РМА, а покращення якості гігієни ПР знижує показники хронічного катарального гінгівіту в 
дітей 5‒6 років із аутизмом. 

Висновки. Частота розладів аутистичного спектра зростає щороку. У великої кількості дітей діагносту-
ється зростання поширеності гінгівіту, зокрема в 69,57 % - легкий ступінь катарального гінгівіту, у 11,59 % ‒ 
середній. Дані щодо стоматологічної патології дітей із РАС досить мізерні й суперечливі, що спонукає до 
подальшого вивчення цього питання задля поліпшення стоматологічного статусу. Ураховуючи особливі 
психологічні характеристики і здатність до самотравмування тканин пародонта, такі діти потребують особ-
ливої уваги лікаря-стоматолога й адаптації до стоматологічного прийому. 

 
 
 


