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Актуальність 

Дитяча стоматологія – напрям медицини, 
який забезпечує здоров'я ротової порожнини ді-
тей від народження до 18 років. Профілактика, а 
не лише лікування має бути першочерговим за-
вданням дитячого стоматолога. Загальновідомо, 
що запобігти хворобі набагато простіше й легше, 
аніж лікувати її. Тому сучасна стоматологічна 
сфера так ретельно займається саме профілак-
тикою стоматологічних хвороб [1]. 

Відомо безліч етіологічних чинників, які ви-
кликають каріозний процес [2], а саме: ендоген-
ні, або загальні (неповноцінне харчування, низь-
кий уміст фтору в питній воді, стан соматичного 
здоров'я дитини, несприятливі екологічні умови 
проживання, генетична схильність та ін.), та ек-
зогенні, або місцеві (погана гігієна ротової поро-
жнини, надмірне вживання рафінованих вугле-
водів, зміна складу і властивостей ротової ріди-
ни (слини), знижена резистентність зубних тка-
нин, недостатнє функціональне навантаження 
зубощелепної системи та ін.). 

На нашу думку, особливу увагу слід акценту-
вати саме на гігієні ротової порожнини в дітей, 
які часто хворіють, оскільки поєднання чинників 
різного характеру впливу частіше призводить до 
виникнення уражень твердих тканин зубів [3-5]. 

Раніше нами було досліджено питання взає-
мозв'язку між захворюваністю на гострі респіра-
торно-вірусні інфекції (ГРВІ) і виникненням карі-
озного процесу. На фоні погіршення загального 
стану, підвищення температури тіла, відмови від 
їжі погіршується гігієна ротової порожнини. За 
рахунок поступового накопичення непігментова-
ного зубного нальоту, до якого приєднується су-
хість слизової оболонки ротової порожнини вна-
слідок утрудненого носового дихання, утворю-
ється сприятливе середовище для діяльності 
карієсогенних бактерій [6; 7]. 

Метою роботи було вивчення індексу гігієни 
в дітей, які часто хворіють на ГРВІ, через 5 років 
після проведення лікувально-профілактичних 
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 – це діти, які часто 
хворіють на респіраторно-вірусні інфекції (3-4 
рази). 

Дітям першої та другої груп як профілактику 
каріозного процесу було запропоновано лише гі-
гієну порожнини рота. Дітям 3 групи призначали 
комплекс, який включав препарат «Остеовіт» 
(Науково-виробнича асоціація «Одеська біотех-
нологія», Україна), використання лікувально-
профілактичного зубного еліксиру «Санодент» 
(Науково-виробнича асоціація «Одеська біотех-
нологія», Україна), полівітамінний препарат «Кі-
ндер біовіталь гель» (фірма «Bayer», Німеччи-
на), використання зубної пасти «Дракоша». Діти 
4 групи вживали запропонований нами комплекс 
лікувально-профілактичних заходів, який перед-
бачав застосування кальцієвмісного препарату 
«Лецитин Д3» (Науково-виробнича асоціація 
«Одеська біотехнологія», Україна), противірус-
ного препарату «Біотрит С» (Науково-виробнича 
асоціація «Одеська біотехнологія», Україна), по-
лівітамінного комплексу «Супервіт» (ВАТ «Київ-
ський вітамінний завод», м. Київ, Україна), зу-
бного еліксиру «Лізодент» (Науково-виробнича 
асоціація «Одеська біотехнологія», Україна), за-
стосування кальцієвмісної зубної пасти (Пат. 
№100910, u 2015 02625, опубл. 10.08.2015, Бюл. 
№15). 

Протягом 5 років індивідуальної роботи з ді-
тьми не проводили, але була регулярна online-
підтримка, групи спостереження дотримувалися 
наших рекомендацій і відвідували лікаря-
стоматолога 2 рази за рік. 

Під час обстеження вивчали стан порожнини 
рота за індексом гігієни (ІГ) Гріна-Вермільйона 
[8]. Клінічне обстеження проводили за методи-
кою ВООЗ (1989). Кількісні показники статистич-
но обробляли за Стьюдентом-Фішером. 

Результати дослідження та їх обговорення 
Під час першого обстеження індекс гігієни за 

Гріном-Вермільйоном у дітей 2, 3 і 4 груп був не-
задовільним, натомість у дітей 1 групи цей пока-
зник відповідав задовільному (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Динаміка показників індексу гігієни за Гріном-Вермільйоном у дітей  

під час проведення профілактичних заходів і через 5 років після їх проведення (М±m) 

Гігієнічний індекс за Гріном-Вермільйоном, бали Групи  
дітей і к-ть огляд,  

до призначення к-су 
огляд, 

через 1 рік 
огляд, 

через 2 роки 
огляд,  

через 5 років 
1 група (n=20) 1,26±0,11 1,34±0,13 1,32±0,13 1,37±0,19 
2 група (n=20) 1,79±0,17 1,95±0,18 1,89±0,17 1,84±0,18 
3 група (n=20) 1,80±0,16 1,86±0,18 1,84±0,17 1,81±0,17 
4 група (n=20) 1,78±0,18 1,83±0,19 1,80±0,19 1,79±0,18 
 
Через один рік після першого обстеження 

(обстежувані вживали профілактичні комплекси 
2 рази) ми знову визначили ІГ за Гріном-
Вермільйоном і виявили погіршення досліджу-
ваного показника в усіх групах спостереження. 
Найкращим досліджуваний показник був у прак-
тично здорових дітей (1 група), які застосовува-
ли лише предмети й засоби гігієни, але в них та-
кож виявляли незначне погіршення. Серед дітей, 
які часто хворіють на ГРВІ, кращі результати ви-
явлено в дітей 4 групи, які використовували для 
профілактики запропонований нами комплекс, 
що включав застосування кальцієвмісних і про-
тивірусних препаратів («Лецитин Д3», «Біотрит 
С», полівітамінний комплекс «Супервіт», зубний 
еліксир «Лізодент»), застосування кальцієвміс-
ної зубної пасти, – 1,83±0,16 бала. Дещо гіршим 
ІГ був у дітей 3 групи обстеження, які вживали 
вже відомий лікувально-профілактичний ком-
плекс, направлений на підвищення резистентно-
сті твердих тканин зубів, - 1,86±0,18 бала. У ді-
тей 2 групи (яким призначали лише гігієну поро-
жнини рота) індекс становив 1,95±0,18 бала, що 
було найгіршою гігієною ротової порожнини се-
ред обстежуваних груп, які часто хворіють на 
ГРВІ. 

Майже такою ж була ситуація під час обсте-
ження, яке проводили через 2 роки після першо-
го огляду. Найгірші показники гігієни спостеріга-
ли в дітей 2 групи (1,89±0,17 бала), які часто 
хворіють на гострі респіраторно-вірусні інфекції 
та яким призначали лише гігієну порожнини ро-
та, а найкращі (1,32±0,13)  – у практично здоро-
вих дітей. 

Останнє обстеження, яке було проведено че-
рез 5 років, мало стабільні результати, незва-
жаючи на час, який минув після застосування лі-
кувально-профілактичних заходів. Досліджува-
ний показник незначно відрізнявся від першого 
обстеження. Найкращим індекс гігієни за Гріном-
Вермільйоном був у дітей 1 групи (практично 
здорові), яким рекомендували лише гігієну рото-
вої порожнини. Серед груп дітей, які хворіють на 
гострі респіраторно-вірусні інфекції, найкращий 
результат (задовільний) був у дітей 4 групи, які 
використовували для профілактики запропоно-
ваний нами комплекс, що включав застосування 
кальцієвмісних і противірусних препаратів («Ле-
цитин Д3», «Біотрит С», полівітамінний комплекс 
«Супервіт», зубний еліксир «Лізодент»), засто-
сування кальцієвмісної зубної пасти, – 1,79±0,18 

бала. У дітей 2 і 3 груп обстеження ІГ був 
1,84±0,18 бала і 1,81±0,17 відповідно, що також 
відповідало незадовільному стану гігієни. 

Отриманий результат указує на важливість 
регулярної й ретельної гігієни ротової порожни-
ни в дітей, які часто хворіють на гострі респіра-
торно-вірусні інфекції, адже під час ГРВІ на фоні 
погіршення загального стану, підвищення тем-
ператури тіла, відмови від твердої їжі погіршу-
ється гігієна й відбувається поступове накопи-
чення непігментованого зубного нальоту, до яко-
го приєднується сухість слизової оболонки рото-
вої порожнини внаслідок утрудненого носового 
дихання, утворюється сприятливе середовище 
для діяльності карієсогенних бактерій. 

Із часом зберігся незадовільний стан гігієни 
ротової порожнини, який ми пов'язуємо з недо-
статньо ретельним доглядом під час змінного 
прикусу в дітей, тобто прорізуванням постійних 
зубів і незначними явищами катарального запа-
лення ясен унаслідок цього. 

Висновок 
Отже, динаміка показників гігієни в дітей об-

стежуваних груп майже не змінилася, соматично 
здорові діти мають кращі показники гігієни, аніж 
діти, які часто хворіють на ГРВІ. Діти 4 групи, 
яким застосовували запропонований нами ліку-
вально-профілактичний комплекс, мають най-
кращий індекс гігієни за Гріном-Вермільйоном 
серед часто хворіючих. Це можна пояснити тим, 
що впродовж цих 5 років діти періодично вжива-
ли наш комплекс. 
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Резюме 
Актуальність. Дитяча стоматологія – напрям медицини, який забезпечує здоров'я ротової порож-

нини дітей. Профілактика, а не лише лікування має бути першочерговим завданням дитячого стома-
толога. Загальновідомо, що запобігти хворобі набагато простіше й легше, аніж лікувати її. 

Мета роботи – вивчити індекс гігієни за Гріном-Вермільйоном у дітей, які часто хворіють на ГРВІ, 
через 5 років після проведення лікувально-профілактичних заходів. 

Матеріали і методи. Оглянуто 80 дітей віком 11-12 років, які 5 років тому перебували під спосте-
реженням 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 – це діти, які часто хворіють на респіраторно-вірусні інфекції (3-4 рази).  

Результати. Під час першого обстеження індекс гігієни за Гріном-Вермільйоном у дітей 2, 3 і 4 груп 
був незадовільним, на відміну від дітей 1 групи, в яких цей показник відповідав задовільному. Наступні 
огляди ротової порожнини дітей мали такі ж інтерпретовані результати. 

Висновок. Отриманий результат указує на позитивний ефект запропонованого комплексу профі-
лактики. 

Ключові слова: карієс, діти, індекс гігієни, ротова порожнина. 
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RESULTS OF PREVENTIVE WORK IN CHILDREN WITH DIFFERENT 
FREQUENCY OF ACUTE RESPIRATORY VIRAL INFECTIONS 
FOLLOWING PREVENTIVE MEASURES IMMEDIATELY AND IN 5 YEAR 
LONG PERIOD 
Pavlenkova O.S. 
Poltava State Medical University, Poltava, Ukraine 

Summary 
Relevance. Paediatric dentistry is a branch of medicine that provides oral health care for children from 

birth to 18 years. Prevention should be the primary task of paediatric dentists. Everyone knows that prevent-
ing a disease is much easier and more cost-saving compared with its diagnosis and treatment. Therefore, 
the modern dental field is extensively engaged in the prevention of dental diseases. 

There are many etiological factors, which can cause the carious process, namely: endogenous or general 
(poor nutrition, low fluoride content in drinking water, the state of the child's overall health, adverse environ-
mental living conditions, genetic predisposition, etc.) and exogenous, or local (poor oral hygiene, excessive 
use of refined carbohydrates, changes in the composition and properties of oral fluid (saliva), reduced resis-
tance of dental tissues, insufficient functional load of the maxillofacial system, etc.). 

Therefore, special attention should be focused on oral hygiene in children who are especially prone to 
respiratory infections, since a combination of factors of various nature can often lead to lesions of the hard 
dental tissues. 

Purpose of this study is to investigate the Green-Vermilion hygiene index in children who are frequently 
infected with SARS in 5 years following their undergoing treatment and prevention measures. 

Materials and methods. 80 children aged 11-12 years who were under the medical observation 5 years 
ago are examined and divided into 4 groups. Group 1 includes healthy children (they had SARS 1-2 times a 
year) and groups 2, 3 and 4 are formed with children who have confirmed respiratory viral infections 3 – 4 
times a year.  

Results. During the first examination, the Green-Vermilion hygiene index in children of groups 2, 3 and 4 
was unsatisfactory, in contrast to the children of group 1, who demonstrated satisfactory values of the re-
spective index.  

A year following the first examination (participants receive prophylactic complexes twice); we repeatedly 
determined Green-Vermilion hygiene index and found a deterioration of the studied indicator in all observa-
tion groups. The best findings were detected in the healthy children of group 1, who used recommended hy-
giene products, but they also showed a slight deterioration. Among the participants, who have frequent 
SARS cases, the best results were found in the children of 4th group and equalled was 1.83±0.16 points. The 
children of this group strictly followed the prevention complex we recommended. The hygiene index, 
1.86±0.18 points, was somewhat worse in children of the 3rd group who used the already known medical and 
preventive complexes aimed at increasing the resistance of the hard tissues of the teeth. The index of 
1.95±0.18 points was detected in the children of group 2nd, who were only prescribed to follow common oral 
hygiene, and this hygienic index value   was the worst oral hygiene index among all the examined groups 
with frequent SARS cases. 

The situation was almost the same during the examination, which was carried out in 2 years after the first 
examination. The worst hygiene indicators were observed in children of group 2 (1.89±0.17 points), who of-
ten suffer from acute respiratory viral infections and who were prescribed only common oral hygiene, and the 
best (1.32±0.13) in the healthy children of the 1st group. 

The last examination carried out in 5 years, demonstrated stable results, despite the time that had passed 
since the use of treatment and preventive measures. The investigated indicator slightly differed from 1st ex-
amination. The best Green-Vermilion hygiene index values were found in the children of group 1 (practically 
healthy), who were recommended to take recommended common oral hygiene. Among the groups of chil-
dren suffering from acute respiratory viral infections, the best results (satisfactory), 1.79±0.18 points, were 
revealed in the children of 4th groups who took the prevention complex we proposed. In children of the 2nd 
and 3rd groups, the hygiene indices were 1.84±0.18 points and 1.81±0.17, respectively that also corre-
sponded to an unsatisfactory state of oral hygiene. 

Conclusion. The results obtained have shown the dynamics of hygiene indicators in children of the ex-
amined groups almost did not change; somatically healthy children demonstrate better hygiene indicators 
than children who are frequent SARS cases. Children of the 4th group, who were treated with the treatment 
and prophylactic complex we developed, have the best Green-Vermilion hygiene index values among fre-
quently ill children. This can be explained by the fact that during these 5 years children periodically took our 
complex. 

Key words: caries, children, hygiene index, oral cavity. 


