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Вступ. В останні роки збільшується поширеність 
та інтенсивність стоматологічних захворювань у 
дітей, перше місце серед яких займає карієс зубів 
[2, 3]. Кожна дитина має свої особливості функці-
онування організму, тому найбільш ефективним 
способом запобігання каріозному ураженню є інди-
відуальний підбір засобів та методів профілактики 
стоматологічних захворювань, враховуючи умови 
ротової порожнини в окремій клінічній ситуації [4, 
5]. Важливу роль патогенезі карієсу зубів грають со-
матичні захворювання, у тому числі найбільш поши-
рені хвороби верхніх дихальних шляхів.

Висока поширеність даної патології у дитячому 
віці зумовлена захворюваннями лімфоаденоїдного 
кільця глотки. У дітей дошкільного віку патологія 
глоткового мигдалика, що найбільш часто зустріча-
ється, а саме, гіпертрофія аденоїдів [1].

Етіологічними факторами розвитку гіпертрофії 
аденоїдів більшість авторів називають рецидивні 
вірусні та бактеріальні інфекції, алергічні захворю-
вання, супутні патології імунної, нервово-ендокрин-
ної систем, порушення обміну речовин. Особли-
вості клінічної картини при аденоїдних вегетаціях, 
тривалість перебігу захворювання, а також безпо-
середній зв’язок з ротовою порожниною, зумовлю-
ють необхідність вивчення взаємозв’язку ураження 
зубів карієсом з даною патологією ЛОР-органів [8].

Необхідні чіткі уявлення про провідні фактори 
ризику та питому вагу кожного з них у виникненні 
захворювання для розробки впливових профілак-
тичних комплексів. Цілеспрямований вплив про-
філактичних заходів на найбільш значущі фактори 
ризику дозволить скоригувати зусилля дитячого 
лікаря-стоматолога та пацієнта та, таким чином, 
підвищити ефективність профілактики карієсу тим-
часових зубів.

Метою дослідження було вивчити ефективність 
впливу лікувально-профілактичних заходів на під-
ставі динаміки показників карієсу тимчасових зубів.

Основна частина. У дослідженні брали участь 
100 дітей, розділених на 4 групи. 1 групу склали 
практично здорові учасники, яким призначали 
лише гігієну ротової порожнини; 2 групу – діти з гі-
пертрофією аденоїдів, яким призначали лише гігі-
єну порожнини рота; 3 групу – діти з гіпертрофією 
аденоїдів, яким призначали профілактичний комп-
лекс, без урахування наявності захворювань ЛОР-
органів [7]; 4 група – діти з гіпертрофією аденоїдів, 
яким призначали запропонований нами профілак-
тичний комплекс [6].

Визначення поширеності карієсу тимчасових 
зубів проводили кожних 6 місяців протягом 1,5 року 
(табл.).

За цей період було 4 курси лікувально-профілак-
тичних заходів. На початок обстеження поширеність 
карієсу в 1 групі дорівнювала 50%, у 2, 3 та 4 групах 
– була однаковою та перебувала на рівні 55%.

Через 6 місяців відсоток дітей, які мали карі-
єс, збільшився у всіх групах, крім тієї, в якій засто-
совували запропонований нами комплекс. Після 
року проведених спостережень поширеність каріє-
су зросла у всіх обстежених групах, але найбільші 
цифрові значення відзначалися у дітей, яким при-
значали тільки гігієну порожнини рота. Через 1,5 
року вивчений показник зріс серед дошкільнят без 
соматичної патології на 2,5%, у обстежених з аде-
ноїдними вегетаціями змінювався залежно від при-
значених лікувально-профілактичних заходів.

Найбільше збільшення поширеності карієсу тим-
часових зубів було відзначено у дітей 2 групи (на 
25%), у 3 групі – на 15%, найкращий результат був у 
4 групі – всього на 5%. Динаміка зміни поширеності 
карієсу тимчасових зубів у обстежених вказує більш 
виражену лікувально-профілактичну ефективність 
запропонованого нами комплексу.

Висновки. Аналізуючи динаміку результатів об-
стеження за поширеністю карієсу тимчасових зубів 
у дітей, можна з упевненістю стверджувати про ви-
ражений лікувально-профілактичний ефект запро-
понованого нами комплексу з урахуванням наяв-
ності гіпертрофії аденоїдів.

Таблиця – Динаміка розповсюдженості 
карієсу тимчасових зубів у дітей під впливом 

лікувально-профілактичних заходів (М±m)

Групи дітей і 
кількість

Розповсюдженість карієсу, %

Вихідне 
обстеження

Через 
6 місяців

Через 
1 рік

Через 
1,5 року

1 група (n=40) 50±8,0 52,5±8,0* 55,0±7,97* 57,5±7,9*

2 група (n=20) 55±11,4* 65±10,9* 70±10,5* 80±9,18*

3 група (n=20) 55±11,4* 60±11,2* 65±10,9* 70±10,5*

4 група (n=20) 55±11,4* 55±11,4* 60±11,2* 60±11,24*

Примітки: 1. n – колькість дітей; 2. * – р≥0,05.
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