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Актуальність 

Розробка й виконання профілактичних захо-
дів щодо збереження і зміцнення стану здоров'я 
населення входять до першорядних завдань 
сталого соціально-економічного розвитку Украї-
ни. З огляду на це, розвиток концепції профілак-
тичних заходів, спрямованих на усунення наяв-
ної й потенційної небезпеки щодо стоматологіч-
ного здоров'я людини набуває гострої актуаль-
ності [1]. Особливо це стосується дитячого віку, 
адже збереження здоров'я необхідно розпочи-
нати з раннього дитинства [2]. Однією з основ-
них стоматологічних хвороб, яка уражує велику 
кількість дітей і дорослих у багатьох країнах сві-
ту, у тому числі й в Україні, вважають карієс [3]. 

В умовах сучасних соціально-економічних, еко-
логічних і гуманітарних реалій діють численні фак-
тори, які суттєво впливають на стан не тільки інди-
відуального здоров'я, а й популяційного [4-6]. На-
тепер, на фоні пандемії Covid-19, спостерігаємо рі-
зке зростання ускладнень і загострень соматичних 
патологій населення різного віку [7]. 

Раніше нами було досліджено, що існує вза-
ємозв'язок між захворюваністю на гострі респі-
раторно-вірусні інфекції (ГРВІ) й виникненням 
каріозного процесу. Захворюваність на ГРВІ 
становить 95,1% серед усіх інфекційних хвороб. 
Питома вага серед дітей до 17 років, які захворі-
ли на гострі респіраторно-вірусні інфекції, щоро-
ку збільшується. Так, у 2020 році вона становила 
65,9%, а у 2018 – 57,3%. Особливо це помітно 
серед дитячого населення вікової групи 7-14 ро-
ків (висока контагіозність у організованих дитя-
чих колективах). 

Тому й надалі актуальним залишається під-
вищення ефективності лікування каріозного про-
цесу в дітей на фоні інших хвороб. Лікарі-
стоматологи мають більше цікавитися етіологіч-
ними чинниками виникнення карієсу, застосову-
вати сучасні технології для діагностики й ліку-
вання цього процесу. 

Мета роботи – вивчити показники карієсу зу-
бів у дітей, які часто хворіють на ГРВІ, через 5 
років після проведення лікувально-профі-
лактичних заходів. 

Матеріали і методи дослідження 
Нами оглянуто 80 дітей віком 11-12 років, які 

5 років тому перебували під нашим спостере-
женням і були розподілені на 4 групи. 1 група – 
це практично здорові діти (хворіли на ГРВІ 1-2 
рази за рік), 2, 3 і 4 групи – діти, які часто хворі-
ють на респіраторно-вірусні інфекції (3-4 рази). 

Дітям 1 і 2 груп призначали лише гігієну по-
рожнини рота. Дітям 3 групи призначали ком-
плекс, який охоплював застосування препарату 
«Остеовіт» (Науково-виробнича асоціація «Оде-
ська біотехнологія», Україна), використання лі-
кувально-профілактичного зубного еліксиру «Са-
нодент» (Науково-виробнича асоціація «Одеська 
біотехнологія», Україна), полівітамінний препа-
рат «Кіндер біовіталь гель» (фірма «Bayer», Ні-
меччина), використання зубної пасти «Драко-
ша». Дітям 4 групи призначали запропонований 
нами комплекс лікувально-профілактичних захо-
дів, який передбачав застосування кальційуміс-
ного препарату «Лецитин Д3» (Науково-ви-
робнича асоціація «Одеська біотехнологія», 
Україна), противірусного препарату «Біотрит С» 
(Науково-виробнича асоціація «Одеська біотех-
нологія», Україна), полівітамінного комплексу 
«Супервіт» (ВАТ «Київський вітамінний завод», 
м. Київ, Україна), зубного еліксиру «Лізодент» 
(Науково-виробнича асоціація «Одеська біотех-
нологія», Україна), застосування кальційумісної 
зубної пасти (Пат. №100910, u 2015 02625, 
опубл. 10.08.2015, Бюл. №15). 

Протягом 5 років, коли діти не перебували під 
нашим наглядом, індивідуальної роботи з ними 
не проводили, але була онлайн-підтримка, діти 
дотримувалися наших рекомендацій і відвідува-
ли лікаря-стоматолога 2 рази за рік. 

Клінічне обстеження проводили за методи-
кою ВООЗ (1989) і вивчали інтенсивність карієсу 
за показниками КПВ+кп [8]. Редукцію приросту 
карієсу (у відсотках) розраховували за Є.Б. Са-
харовою. Кількісні показники статистично обро-
бляли за Ст´юдентом-Фішером. 

Результати дослідження та їх обговорення 
Інтенсивність карієсу під час першого обсте-

ження в дітей 2,3 і 4 груп була майже однаковою 
і не мала вірогідної різниці. Діти 1 групи мали 
кращий показник, аніж у групах дітей, які часто 
хворіли (табл.) 
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Таблиця 
Динаміка показників карієсу зубів у дітей під час і через 5 років після проведення профілактичних заходів (М±m) 

Показник КПВ+кп Приріст ка-
рієсу 

Редукція  
приросту карієсу 

відносно груп,  
% Групи  

дітей 
і к-ть 

огляд,  
до призна-
чення к-су 

огляд, 
через 1 рік 

огляд, 
через 2 роки 

огляд,  
через 5 років за 5 років 1  2 

1 група 
(n=20) 1,95±0,34 2,62±0,61 2,93±0,67 2,98±0,73 1,03±0,39   

2 група 
(n=20) 2,88±0,45 3,85±0,67 4,55±0,81 4,74±0,88 1,86±0,43   

3 група 
(n=20) 2,85±0,44 3,36±0,61 3,88±0,69 4,08±0,76 1,23±0,32 16,3 33,9 

4 група 
(n=20) 2,91±0, 3,12±0,59 3,53±0,65 3,83±0,71 0,92±0,24 10,7 50,5 

  
Приріст інтенсивності каріозного процесу під 

час обстежень через 1 і 6 місяців був мінімаль-
ним у всіх групах обстеження, оскільки минуло 
мало часу після вживання пацієнтами лікуваль-
но-профілактичних комплексів, тому їх не врахо-
вували. 

Під час обстеження через один рік після пер-
шого, коли діти вживали профілактичні комплек-
си 2 рази, ми виявили підвищення показника ін-
тенсивності карієсу в усіх групах спостереження. 
У дітей 2 групи (яким призначали лише гігієну 
порожнини рота)  приріст становив 0,97±0,22 зу-
ба, що було найбільш прогресуючим показником 
серед обстежуваних груп, які часто хворіють на 
ГРВІ. У практично здорових дітей (1 група), яким 
рекомендували лише використання предметів і 
засобів гігієни, також установлено збільшення 
показника інтенсивності карієсу – на 0,67±0,27 
зуба. Набагато кращі результати виявили в дітей 
3 групи обстеження, яким призначали вже відо-
мий лікувально-профілактичний комплекс, спря-
мований на підвищення резистентності твердих 
тканин зубів, – 0,51±0,17 зуба. Найкращим був 
результат у дітей 4 групи, які використовували 
для профілактики запропонований нами ком-
плекс, що охоплював застосування кальційуміс-
них і противірусних препаратів («Лецитин Д3», 
«Біотрит С», полівітамінний комплекс «Супер-
віт», зубний еліксир «Лізодент»), застосування 
кальційумісної зубної пасти, – 0,21±0,12 зуба. 

Така ж ситуація щодо зміни показників інтен-
сивності карієсу в групах дітей зберіглася й під 
час обстеження, яке проводили через 2 роки. 
Найбільший приріст за 2 роки спостерігали в ді-
тей 2 групи (1,67±0,36), які часто хворіють на го-
стрі респіраторно-вірусні інфекції та яким при-
значали лише гігієну порожнини рота, а най-
менший (0,62±0,18) – у 4 групі, в якій призначали 
запропонований нами комплекс. 

Щодо останнього обстеження, то його ре-
зультати були досить непоганими, ураховуючи 
тривалість часу, який минув після проведення 
лікувально-профілактичних заходів. Приріст ін-
тенсивності каріозного процесу відносно першо-
го обстеження був найнижчим у дітей 4 групи 
спостереження – 0,92±0,24 зуба і в дітей 1 групи 
– 1,03±0,39 зуба, діти ж 2 і 3 груп спостереження 
мали дещо гірші результати – 1,86±0,43 й 
1,23±0,32 відповідно. 

Карієспрофілактичний ефект визначали в ді-
тей, яким проводили лікувально-профілактичні 
заходи. У 3 групі дітей, яким призначали лікува-
льно-профілактичний комплекс, що складався з 
препарату «Остеовіт», зубного еліксиру «Сано-
дент», полівітамінного препарату «Кіндер біові-
таль гель», зубної пасти «Дракоша», він був 
16,3% відносно 1 групи і 33,9 % – відносно 2 гру-
пи спостереження. Карієспрофілактичний ефект 
у дітей 4 групи кращий і становить відносно 2 
групи 50,5% і 10,7% відносно 1 групи дітей. 

Отриманий результат указує на позитивний 
вплив запропонованого нами комплексу (каль-
ційумісний препарат «Лецитин Д3», препарат, 
який підвищує захисні властивості організму 
«Біотрит С», полівітамінний комплекс «Супер-
віт», зубний еліксир «Лізодент» і застосування 
кальційумісної зубної пасти) на резистентність 
твердих тканин зубів дітей, які часто хворіють на 
респіраторно-вірусні інфекції. 

Висновок 
Отже, результати дослідження показують, що 

динаміка інтенсивності каріозного процесу в дітей 
обстежуваних груп майже не змінилася. Як і рані-
ше, соматично здорові діти мають нижчі показники 
приросту карієсу, аніж діти 2 і 3 груп, які часто хво-
ріють на ГРВІ. Діти 4 групи, яким застосовували 
запропонований нами лікувально-профілактичний 
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комплекс, мають вищий показник КПВ+кп, аніж ді-
ти 1 групи, але приріст інтенсивності каріозного 
процесу в них нижчий. Це можна пояснити тим, що 
впродовж 5 років діти періодично вживали запро-
понований нами комплекс. 
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Резюме 
Актуальність. Однією з основних стоматологічних хвороб, яка уражує велику кількість дітей і до-

рослих у багатьох країнах світу, у тому числі й в Україні, є карієс. Раніше авторкою було досліджено, 
що існує взаємозв'язок між захворюваністю на гострі респіраторно-вірусні інфекції (ГРВІ) та виникнен-
ням каріозного процесу. 

Мета роботи – вивчити показники карієсу зубів у дітей, які часто хворіють на ГРВІ, через 5 років пі-
сля проведення лікувально-профілактичних заходів. 

Матеріали і методи. Оглянуто 80 дітей віком 11-12 років, які 5 років тому перебували під спосте-
реженням авторки й були розподілені на 4 групи. 1 група – це практично здорові діти (хворіли на ГРВІ 
1-2 рази за рік), 2, 3 і 4 групи – це діти, які часто хворіють на респіраторно-вірусні інфекції (3-4 рази). 

Результати. Під час обстеження через один рік після першого виявлено підвищення показника ін-
тенсивності карієсу в усіх групах спостереження. 

Така ж ситуація щодо зміни показників інтенсивності карієсу в групах дітей зберіглася й під час об-
стеження, яке проводили через 2 роки. Найбільший приріст за 2 роки спостерігали в дітей 2 групи 
(1,67±0,36), які часто хворіють на гострі респіраторно-вірусні інфекції, а найменший (0,62±0,18) – у 4 
групі, якій призначали авторський комплекс. 
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Карієспрофілактичний ефект у 3 групі дітей був 16,3% відносно 1 групи і 33,9 % – відносно 2 групи 
спостереження. Карієспрофілактичний ефект у дітей 4 групи був кращий: відносно 2 групи – 50,5% і 
10,7% – відносно 1 групи дітей. 

Висновок. Отриманий результат указує на позитивний вплив запропонованого авторкою комплексу.  
Ключові слова: карієс, діти, приріст, редукція. 
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DYNAMICS OF CARIES INTENSITY IN CHILDREN WITH DIFFERENT 
FREQUENCY OF INCIDENCE OF ACUTE RESPIRATORY VIRAL 
INFECTIONS DURING PREVENTIVE MEASURES AND 5 YEARS AFTER 
PREVENTIVE MEASURES 
Pavlenkova O.S. 
Poltava State Medical University, Poltava, Ukraine 

Summary 
Relevance. One of the main dental diseases is caries that affects a significant number of children and 

adults in many countries around the world, including Ukraine. We have investigated that there is a relation 
between the incidence of acute respiratory viral infections (ARVI) and the occurrence of caries. 

Purpose: to investigate the dental caries in children who often have SARS in 5 years after treatment and 
prevention. 

Results. The intensity of caries during the first examination in children of the 2nd, the 3rd, and the 4th 
groups was almost the same and had no significant difference. Children of the 1st group had a better score 
than in the groups of frequently ill children. 

The increase of the intensity of the carious process during the examinations in 1 and 6 months was mini-
mal in all investigated groups, as the minimum period of time passed after the patients’ treatment and me-
dicinal prophylactic measured, so they were not taken into account. 

During the examination one year after the first one, when the children took prophylactic complexes two 
times, we found the increase of the intensity of caries in all investigated groups. In children of the 2d group 
(who were prescribed oral hygiene only) the increasing equals 0.97 ± 0.22 teeth, which was the most pro-
gressive indicator among the investigated groups, which often suffer from ARVI. In practically healthy chil-
dren (the 1st group), who were recommended only the use of hygienic measures, there is also an increasing 
in the intensity of caries by 0.67 ± 0.27 teeth. Significantly, better results are observed in children of the 3rd 
investigated group, who were prescribed the already known treatment and prevention complex aimed to in-
crease the resistance of the hard tissues of the teeth – 0.51 ± 0.17 teeth. The best result was in children of 
the 4th group, who used our proposed complex for prevention, which included the use of calcium-containing 
and antiviral drugs ("Lecithin D3", "Biotrit C", multivitamin complex "Supervit", tooth elixir "Lizodent"), the use 
of calcium-containing dental paste, and was 0.21±0.12 teeth. 

The same situation as for changes in the intensity of caries in children’ groups has been observed during 
the examination conducted in two years. In two years the largest increasing was observed in the 2nd children’ 
group (1.67±0.36), who often suffer from acute respiratory viral infections and who were prescribed only oral 
hygiene. The minimum indices (0.62 ± 0.18) have been estimated in children of the 4th group who took the 
complex offered by us. 

As for the last observation, its results were quite good taking into account the time passed after medicinal 
and preventive measures. The increasing in the intensity of the carious process relatively to one examination 
was the lowest in children of the 4th investigated group – 0.92 ± 0.24 teeth and children of the 1st group – 
1.03 ± 0.39 teeth, children of the 2nd and the 3rd investigated groups had slightly worse results – 1.86 ± 0.43 
and 1.23 ± 0.32 respectively. 

Caries-prophylactic effect was determined in children who had treatment and prevention measures. In the 
3rd children’ group who had the treatment and prevention complex consisting of "Osteovit", "Sanodent" tooth 
elixir, "Kinder Biovital Gel" multivitamin, "Drakosha" toothpaste, it was 16.3% compared to the 1st group and 
33.9% compared with the 2nd investigated group. Caries-prophylactic effect in the 4th children’ group is better 
and equals 50.5 % relative to the 2nd group, and 10.7% relative to the 1st children’ group. 

Conclusions. Thus, the dynamics of the intensity of the carious process in children of the investigated 
groups has not changed. Somatically healthy children have lower indices of caries development than com-
pared with the 2nd and 3rd groups of children who have ARVI very often.  Children of the 4th who used our 
proposed treatment and prevention complex have a higher rate of intensity than children of the 1st group, but 
the increase in the intensity of the carious process in them is lower. It can be explained by the fact that dur-
ing these 5 years, children periodically used our complex. 

Key words: caries, children, growth, reduction. 


