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МЕТОДОЛОГІЯ ВИВЧЕННЯ ВЗАЄМИН МІЖ МІКРОБІОЦЕНОЗОМ 
ПОРОЖНИНИ РОТА ЛЮДИНИ ТА ЙОГО ОРГАНІЗМОМ 
Постійну мікробіоту порожнини рота асоціюють з виникненням карієсу зубів та захворювань тка-
нин пародонту і слизової оболонки. Найбільшу активність при цьому визначено у стрептококів, ла-
ктобацил, актиноміцетів та грибів роду Candida. Патогенність збудника може залежати від його 
біологічних властивостей. Вона також може бути інтегрованим результатом дії кількох симбіон-
тів біоценозу між собою. Вона також може бути результатом дії між сімбіонтами біоценозу порож-
нини рота та організмом-хазяїном. Саме цей аспект висвітлений в роботі. Метою роботи є за-
стосування даних аналізу взаємин між організмом-хазяїном та мікроорганізмами, які вважаються 
чинниками карієсу для використання в подальшій лікувальній, науковій роботі і педагогічній діяльно-
сті при викладанні відповідних розділів терапевтичної стоматології та мікробіології. Було прове-
дено аналіз взаємин між організмом-хазяїном та мікроорганізмами, які вважаються чинниками каріє-
су. Матеріалами слугували дані досліджень молоді з різними показниками КПВ, які були проведені в 
Полтавському державному медичному університеті. В роботі розглянуті взаємини між організмом-
хазяїном та мікробіотою порожнини рота при різних станах карієсу зубів. Проведений аналіз сто-
сувався лактобацил, γ-гемолітичних стрептококів (до яких належить S. mutans), грибів роду 
Candida та актиноміцетів. Дослідження показало, що чисельність людей із γ-гемолітичними стре-
птококами стовідсоткова. Цю залежність можна виразити формулою y=100. Чисельність людей із 
лактобацилами варіюється від 43% при КПВ=0 і вище 70% при КПВ≥6. Ця залежність має формулу 
y=13,5x+29. Це відбувається за лінійними законами. Кількість людей-носіїв актиноміцетів за КПВ=0 
також дорівнює нулю. Але при збільшенні інтенсивності карієсу відсоток носіїв цих представників 
мікрофлори збільшується не за лінійними законами. Формула цих змін має вигляд: y=12,5x2-32,5x+20. 
Відсоток носіїв грибів Candida змінюється за формулою: y=5x2-10x+5. Це відбувається не за ліній-
ними, а за квадратичними законами. Тобто такі зміни мають критичну точку – так звану точку 
біфуркації. З цієї точки взаємини між людиною і вказаними представниками мікробіоценозу її порож-
нини рота стають нестійкими. Виникає невизначеність щодо подальшого їх взаємофункціонуван-
ня: система «організм-мікробіоценоз» може стати хаотичною, або вийти на новий рівень функціо-
нування. Проведене дослідження вказує на те, що взаємини між людинами-носіями та представни-
ками їх мікробіоценозів змінюються по різному в залежності від стану в порожнині рота. Тут цей 
стан характеризує показник КПВ. Проведене дослідження взаємин між мікробіоценозами і їх носіями 
має бути використано в подальшій науковій роботі, а також в педагогічній діяльності при викла-
данні розділів, які стосуються карієсу зубів та захворювань пародонту. 
Ключові слова: порожнина рота, мікробіоценоз, карієс зубів, захворювання пародонта. 
Робота є фрагментом НДР кафедри терапевтичної стоматології Полтавського державного медичного університету 
(ПДМУ) «Розробка патогенетичної профілактики патологічних змін у порожнині рота осіб із внутрішніми хворобами» (дер-
жавний реєстраційний № 0121U108263). 

Вступ 
На сьогодення існує низка робіт, які стосу-

ються питання необхідності враховування взає-
мин між представниками мікробіоти, які мешка-
ють в організмі-хазяїні. Є праці, які стосувалися 
можливості математичного обґрунтовування 
впливу мікробіоценозу ротової порожнини на ор-
ганізм-хазяїн. Це відносилось також і негативних 
моментів цих взаємин. До того ж, деякі дослід-
ники вважають, що виникнення захворювань по-
рожнини рота, зокрема карієсу зубів, є патологі-
єю, що виникає через порушення динамічної рі-
вноваги між силами, які протистоять одна одній 
‒ макроорганізму та мікроорганізмів [1]. Пору-
шення рівноваги між мікробним біоценозом і 
станом слизової оболонки порожнини рота є од-
нією з важливих причин захворювань пародонту 
[2, 3, 4]. 

Еволюція людини проходила в тісному конта-
кті з мікроорганізмами. Внаслідок цього склалася 
єдина екосистема організму людини та мікробів, 
що заселяють цей організм [5]. Організм людини 

(макроорганізм) та його мікробіота (мікробіоце-
ноз) існують у стані постійної взаємодії. Ця вза-
ємодія протікає в умовах впливу різних факторів 
зовнішнього середовища. Макроорганізм і його 
мікробіота перебувають у стані динамічної рів-
новаги. Найкращий спосіб співіснування в таких 
умовах – симбіоз. В процесі еволюційного роз-
витку відбувалося постійне вдосконалення сим-
біозу макроорганізму людини з його мікрофло-
рою. Внаслідок чого мікробіота людини створила 
найкращі умови для організма-хазяїна – еубіоз: 
оптимальне співвідношення мікроорганізмів – 
представників нормальної мікробіоти. Вважають, 
що саме нормальна мікробіота є життєво важ-
ливим органом із величезною кількістю мікро-
бних клітин, які підтримують життєздатність ор-
ганізму людини в цілому [6, 7]. 

Складова цього органу – мікробіота ротової 
порожнини, виконує важливі функції: стимулює 
розвиток лімфоїдної тканини, завдяки антагоніс-
тичному впливу на представників різних видів 
патогенних бактерій, що потрапляють в порож-
нину рота, пригнічує їх розмноження, багато в 
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чому забезпечує самоочищення ротової порож-
нини. Мікроорганізми порожнини рота сприяють 
постачанню організму цінних амінокислот і віта-
мінів. Продукти життєдіяльності мікроорганізмів 
стимулюють секрецію слинних і слизових залоз і 
сприяють здійсненню актів прийому їжі, жування 
і ковтання та інше [7]. 

Але існує безліч факторів, які негативно 
впливають на склад і активність мікрофлори лю-
дини. Це несприятлива екологія, незбалансова-
не харчування, чинники стресу (емоції тощо), а 
також ятрогенні фактори (антибактеріальні пре-
парати, гормони, імунодепресанти, окремі прокі-
нетики, жовчогінні, обволікувальні засоби та ін-
ші) [6]. Завдяки цьому впливу представники но-
рмальної мікрофлори починають негативно 
впливати на організм людини. 

Як вказувалося вище, постійну мікробіоту по-
рожнини рота асоціюють з виникненням карієсу 
зубів та захворювань тканин пародонту і слизо-
вої оболонки [4, 8]. Найбільшу активність при 
цьому визначено у стрептококів, лактобацил та 
актиноміцетів. Окремими роботами у виникненні 
цієї патології відображено роль грибів роду Can-
dida [9]. 

Проте патогенність збудника може залежати 
не тільки від його біологічних властивостей, а 
також бути інтегрованим результатом дії кількох 
симбіонтів біоценозу як між собою, так і між ни-
ми та організмом-хазяїном [9]. Саме цей аспект 
є актуальним і висвітлений в роботі. 

Метою є застосування даних аналізу взаємин 
між організмом-хазяїном та мікроорганізмами, 
які вважаються чинниками карієсу для викорис-
тання в лікувальній, науковій роботі і педагогіч-
ній діяльності при викладанні відповідних розді-
лів терапевтичної стоматології та мікробіології. 

Матеріалами слугували дані досліджень, які 
характеризують представників орального мікро-
біоценозу молоді з різними показниками КПВ, які 
були проведені в нашому виші [10]. 

Методом був використаний математичний 
аналіз, заснований на елементах регресійного 
аналізу. Зокрема це є апроксимація, яка здійс-
нена за допомогою комп’ютерної програми Excel 
2010. 

Результати та їх обговорення 
Як вже було вказано вище, наші попередні 

роботи стосувалися взаємин між представника-
ми мікробіоти при різному стані карієсу зубів у 
молоді [11, 12]. Також були праці, які стосували-
ся показників карієсу зубів в людській популяції, 
яка виникла на проміжку часу від енеоліту до су-
часності (IV тис.-III тис. до н.е. – XXI ст. н.е.) [13]. 
Але взаємини між організмом-хазяїном та мікро-
біотою його порожнини рота при різних станах 
карієсу зубів нами не розглядались. Дослідити ці 
взаємини можливо, вивчаючи частку кількості 
людей, які мають тих чи інших представників мі-
кробіоценозу при різній інтенсивності карієсу зу-
бів (КПВ). Нами вважається, що саме ці харак-
теристики мають вказати на взаємини між лю-
диною та мікроорганізмами, які знаходяться в її 
організмі. 

У цьому дослідженні було обчислено частку 
людей, які мають карієсогенні мікроорганізми 
при різному КПВ. Карієсогенною мікробіотою 
вважають лактобацили, γ-гемолітичні стрептоко-
ки (до яких належить S. mutans), гриби роду 
Candida та актиноміцети. Результати нашого до-
слідження відображені в графічному виконанні 
на рисунку 1. 

 

 
Рис. 1. Відсоток обстежених, які мають карієсогенні мікроорганізми при різному КПВ. 

Рисунок 1 дає уявлення щодо кореляції між 
присутністю представників карієсогенної мікро-
біоти порожнини рота та відсотком обстежених 
людей, з якими ця комунікація відбувається. 
Щодо гемолітичних стрептококів, ми виявили 

однаковий відсоток людей, з якими вони комуні-
кують. Це 100-відсоткова кількість обстежених. 
На графіку це відображено прямою лінією, яка 
змінюється за формулою y=100. Частка людей-
носіїв лактобацил, лінійно збільшується разом із 
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збільшенням показника інтенсивності карієсу. 
Але і при КПВ=0 відсоток носіїв цих мікрооргані-
змів дорівнює 43%. На графіку пряма цих змін 
має формулу y=13,5x+29. Стосовно грибів роду 
Candida та актиноміцетів ми бачимо зовсім іншу 
картину. Кількість людей-носіїв актиноміцетів за 
КПВ=0 також дорівнює нулю. Але при збільшенні 
інтенсивності карієсу відсоток носіїв цих пред-
ставників мікрофлори збільшується зовсім не за 
лінійними законами. Так, формула цих змін має 
вигляд: y=12,5x2-32,5x+20. А відсоток носіїв гри-
бів Candida змінюється за формулою: y=5x2-
10x+5. Рівняння таких графіків належать до ква-
дратичних функцій. 

В математиці та суміжних галузях лінійна фу-
нкція – це функція, графік якої є прямою лінією, 
тобто поліноміальною функцією нульового або 
одиничного ступеня [14]. Функція виду y=ax2-
bx+c це квадратична функція, яка є також полі-
номіальною, її графік являє собою параболу 
[15]. Одна із властивостей квадратичної функції 
– вона має єдину критичну точку. Щодо критич-
них точок функцій – вони відіграють важливу 
роль в таких розділах математики, як 
диференціальні рівняння, варіаційне числення, 
теорія стійкості, а також в механіці і фізиці. До-
слідження критичних точок становить одне з ос-
новних питань теорії катастроф [16]. В цьому 
розділі математики слово «катастрофа» означає 
будь-яку стрибкоподібну зміну властивостей до-
сліджуваного об'єкту [17]. 

Висновок 
В нашому дослідженні було визначено частку 

кількості людей, які мають карієсогенні мікроор-
ганізми при різному стані КПВ. Проведений ана-
ліз стосувався лактобацил, γ-гемолітичних стре-
птококів (до яких належить S. mutans), грибів 
роду Candida та актиноміцетів. Дослідження по-
казало, що лактобацили та γ-гемолітичні стреп-
тококи відносяться до сімбіонтної мікрофлори 
ротової порожнини. Чисельність людей із γ-
гемолітичними стрептококами стовідсоткова. 
Чисельність людей із лактобацилами варіюється 
від 43% при КПВ=0 і вище 70% при КПВ≥6. Тоб-
то збільшується із збільшенням інтенсивності 
карієсу. Зовсім інакше відбувається із носіями 
грибів роду Candida та актиноміцетів. Їхня кіль-
кість при КПВ=0 також дорівнює нулю. А при збі-
льшенні інтенсивності карієсу кількість носіїв 
грибів роду Candida та актиноміцетів збільшу-
ється не за лінійними, а за квадратичними зако-
нами. Тобто такі зміни мають критичну точку – 
так звану точку біфуркації. З цієї точки взаємини 
між людиною і вказаними представниками мік-
робіоценозу її порожнини рота стають нестійки-
ми і виникає невизначеність щодо подальшого їх 
взаємофункціонування: система «організм-
мікробіоценоз» може стати хаотичною, або вий-
ти на новий рівень функціонування. Проведене 
дослідження вказує на те, що взаємини між лю-
динами-носіями та представниками їх мікробіо-

ценозів змінюються по різному в залежності від 
стану в порожнині рота. Тут цей стан характери-
зує показник КПВ. 

Перспектива подальших досліджень 
Проведене дослідження взаємин між мікробі-

оценозами і їх носіями має бути використано в 
подальшій науковій роботі, а також в педагогіч-
ній діяльності при викладанні розділів, які сто-
суються карієсу зубів та захворювань пародонту. 
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Summary 
METHODOLOGY FOR STUDYING INTERACTIONS BETWEEN THE MICROBIOCENOSIS OF THE HUMAN ORAL CAVITY AND 
WHOLE ORGANISM  
Zaitsev A.V., Boychenko O.M., Kotelevskaya N.V., Nikolishyn A.K. 
Key words: oral cavity, microbiocenosis, dental caries, periodontal disease. 

Stable oral microbiom is associated with the occurrence of dental caries and diseases of periodontal tis-
sues and oral mucosa. Of all the species, streptococci, lactobacilli, actinomycetes and fungi of the genus 
Candida are found as demonstrating the highest activity. The pathogenicity of a microbial agent may depend 
on its biological properties. It can also be regarded as an integrated result of the action between several 
symbionts within the biocenosis or depends on the interaction between the symbionts of the oral biocenosis 
and the host organism, and this aspect is highlighted in this article. The aim of this study is to apply data from 
the analysis of the relationship between the host organism and microorganisms, which are known as cario-
genic factors, for applying in medical, research and doctor training practice. We analyze the relationship be-
tween the host organism and gariogenic microorganisms based on the data obtained from studies of young 
people with different DMF indices, conducted at the Poltava State Medical University. The paper considers 
the relationship between the host organism and the oral microbiota in different states of dental caries. The 
analysis mainly focused on lactobacilli, γ-hemolytic streptococci (which include S. mutans), fungi of the ge-
nus Candida, and actinomycetes. The study showed that the number of people with γ-hemolytic streptococci 
is one hundred percent. This dependence can be expressed by the formula y=100. The number of people 
with lactobacilli varies from 43% with DMF=0 and over 70% for DMF≥6. This dependence can be expressed 
by the formula y=13.5x+29. These dependencies change according to the linear laws. The number of peo-
ple, carriers of actinomycetes, by DMF=0 is also equal to zero. But with an increase in the intensity of caries, 
the percentage of carriers of these representatives of microflora does not increase according to the linear 
laws. The formula for such changes is: y=12.5x2-32.5x+20. The percentage of carriers of Candida fungi 
changes according to the formula: y=5x2-10x+5. These dependences change not according to the linear, but 
according to the square laws. That is, such changes have a critical point, so-called the bifurcation point. 
From this point, the relationship between an individual and the indicated representatives of the oral microbio-
cenosis becomes unstable. Uncertainty arises regarding their further interaction: the "organism-
microbiocenosis" system. It can become chaotic or reach a new level of functioning. This research indicates 
that the relationship between human organisms caring the above mentioned pathogens and representatives 
of their oral microbiocenoses change differently depending on the state of the oral cavity. One of the indica-
tors of this state is the DMF index. The study of the relationship between microbiocenoses and their carriers 
should be applied in further scientific work, as well as in teaching activities in teaching sections related to 
dental caries and periodontal disease. 

 


