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ВСТУП 

 

Хвороби пародонта – одна з актуальних проблем сучасної стоматології. 

Не дивлячись на значну кількість досліджень клінічних проявів хвороб, 

методів функціональної діагностики і шляхів їх уніфікації, застосування 

сучасних методів профілактики та лікування, поширеність патології тканин 

пародонта залишається на високому рівні.  

Особливо гостро ці питання постають із точки зору дитячої 

стоматології, оскільки діти найуразливіші до впливу будь-яких негативних 

чинників. Проблема патології пародонта в дітей зумовлена як надмірною 

поширеністю захворювань, так і тим фактом, що несвоєчасне їх лікування в 

дитячому і юнацькому віці призводить згодом до тяжких незворотних 

уражень тканин пародонта в дорослому віці. За даними експертів ВООЗ, у 

80% дитячого населення наявні окремі ознаки або весь комплекс симптомів 

запалення в пародонті. 

Натепер накопичений банк даних щодо епідеміологічних 

характеристик поширеності захворювань пародонта в дітей, які свідчать про 

те, що зростання захворюваності триває, у тому числі і в Україні. 

У зв’язку з цим важливо вивчати показники гомеостазу порожнини 

рота в дітей та вплив їх на резистентність тканин пародонта, що дасть 

можливість розробити і впровадити лікувально-профілактичні заходи, 

спрямовані на зниження показників ураженості тканин пародонта в дітей із 

застосуванням найсучасніших методів. 
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Розділ 1. ПОШИРЕНІСТЬ ХВОРОБ ТКАНИН ПАРОДОНТА  

У ДІТЕЙ УКРАЇНИ 

 

На сьогоднішній день поширеність основних стоматологічних 

захворювань серед дитячого населення досить висока. За останнє десятиріччя 

в Україні відзначається зростання показників захворювання органів ротової 

порожнини. Поширеність карієсу зубів та його ускладнень становить 50-80% 

залежно від віку дітей, патології тканин пародонту - від 40 до 60%, у той час 

як порушення прикусу - від 30 до 50% дитячого населення. 

За даними наукової експедиції, що була організована науково-

дослідним інститутом стоматології АМН України під керівництвом 

професора О.В. Дєньги (2002-2005рр.), у 12-ти та 15-річних дітей 

Придніпровського регіону виявлена надмірно висока захворюваність тканин 

пародонта запальним процесом, яка становила 80-100%. 

У 2003 році проведено стоматологічне обстеження населення в 

регіонах України в рамках національної програми «Blend-a-med здорова 

Україна» з метою визначення поширеності основних стоматологічних хвороб 

(карієс, хвороби пародонта), а також оцінки стану гігієни порожнини рота 

серед молодих людей 15–35 років. 

Cеред дітей України 6-7, 12 та 15 років  було проведено моніторинг 

стоматологічної захворюваності та виявлено, що у різних регіонах інтактний 

пародонт мали від 23,3% до 51,7% дітей. Результати епідеміологічних 

досліджень, проведених в різних містах країни, свідчать, що 

розповсюдженість ХКГ серед дітей віком 12-15 років становить у середньому 

70-80%, сягаючи в окремих регіонах 95-98%, значною мірою ці показники 

залежать від регіону проживання дитини. 
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За результатами іншого дослідження, хвороби пародонта зустрічаються 

в 6% дітей  3–6-річного віку  та в 90% випадків у 12–17-річних. Тобто, 

незважаючи на значну кількість досліджень з приводу поширеності та 

інтенсивності хвороб тканин пародонта та отримані результати, це питання 

потребує подальшого вивчення, оскільки дані значно різняться, що вимагає 

вивчення цього питання з точки зору впливу екзогенних факторів. 

Харитон В.С. та Смоляр Н.І. проводили епідеміологічне обстеження 

дітей шкільного віку (6 – 17 років) із метою вивчення частоти й інтенсивності 

хвороб тканин пародонта. У всіх дітей визначали гігієнічний індекс за 

Федоровим-Володкіною, індекс РМА та проводили пробу Шіллера-Писарєва. 

За результатами дослідження було виявлено, що хвороби пародонта 

зустрічаються в 16,50±0,75% дітей 6 років та 36,5±2,5% – у 17-річних. 

Найвищі поширеність та інтенсивність кровоточивості ясен виявлені у 12-

річних дітей.  

За іншими даними, в 10-річному віці гінгівіт виявлено в 69% 

обстежених школярів, у 12 років – у 77%, у 15 – у 87%. Пародонтит 

середнього ступеня тяжкості мають 3% дітей віком 12 років, у 15 років –12%, 

у 16 років –18%. У структурі хвороб пародонта переважають запальні 

процеси – гінгівіт і пародонтит, причому майже 90% випадків гінгівіту 

складає катаральний. 

Вивчаючи стан зубів і тканин пародонта серед осіб молодого віку, 

Косоверов Ю.Є. та Запорожец Н.Н. установили високий рівень запальних і 

запально-дистрофічних хвороб тканин пародонта – 45,7%. У структурі 

хвороб пародонта переважав катаральний гінгівіт – 74,2%; у 22,4%  

спостерігався генералізований пародонтит початкового ступеня. 

Мета спостережень Самойленко І.І. була аналогічною попереднім, але 

отримані дані дещо відрізнялися. Була досліджена старша вікова група 

(всього 362 учні 12–16 років) і діагностовано генералізований гінгівіт у 
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65,5% дітей, генералізований пародонтит - у 7,7%. Але в усіх обстеженнях 

спостерігається тенденція до зростання частоти й інтенсивності хвороб 

тканин пародонта в кожній наступній старшій віковій групі. 

В інших дослідженнях автори використовували індекс CPITN для 

оцінки стану тканин пародонта серед 15-річних дітей. Результати обстеження 

показали, що інтактний пародонт виявлений у 6,4% підлітків, у 45,2% - 

кровоточивість ясен, а в 48,4% - зубний камінь, який поєднується із 

кровоточивістю ясен. Пародонтальні кишені не виявлені. 

За аналогічною методикою було проведено обстеження порожнини 

рота 1300 школярів 8, 9 та 10 класів віком від 14 до 17 років. Отримані дані 

свідчать про високу поширеність хвороб пародонта, яка зростає з віком від 2 

до 38%. Найвищий рівень захворюваності спостерігається серед 

десятикласників, причому хлопці хворіють частіше, ніж дівчата. 

За даними Лукіних Л.М., епідеміологічним обстеженням установлено, 

що поширеність хвороб тканин пародонта у 12 років складає 17,9%, а в 15 

років – уже 23,5% (на фоні незадовільного стану гігієни). 

Качуровська В.О. аналізувала стоматологічний статус школярів, які 

проживають у сільській місцевості та вживають воду підвищеної 

мінералізації з низьким умістом фтору в питній воді. Було обстежено 114 

дітей віком 12 років. Патологія пародонта виявлена у 28% обстежених, 

проявлялася у вигляді хронічного катарального гінгівіту, тобто на стан 

тканин пародонта впливають фактори зовнішнього середовища. Гігієнічний 

індекс у цих дітей був незадовільним і складав 2,15±0,03 бала. 

Отже, виходячи із усіх вишеперелічених досліджень, можна 

стверджувати про високу розповсюдженість хвороб тканин пародонта серед 

дитячого населення України. 
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Розділ 2. ФАКТОРИ РИЗИКУ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА 

ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ХВОРОБ ПАРОДОНТА У ДІТЕЙ 

 

Загальні чинники 

Етіологічні чинники, які впливають на виникнення та розвиток хвороб 

пародонта досить різноманітні. Одним із таких факторів є геохімічні умови 

проживання, тому на сучасному етапі посилена увага приділяється вивченню 

у джерелах питної води умісту мікроелементів: йоду, стронцію, селену, 

молібдену, кобальту, фтору та ін. Кожен мікроелемент проявляє свою 

корисну дію в організмі лише в певній кількості: як надлишок його, так і 

недостатність негативно впливають на організм. 

Проблема надходження фтору в організм є актуальною, бо саме в 

Україні знаходиться найбільша фториста гідрогеохімічна провінція, так 

званий Бучацький водний горизонт, розташований здебільшого на території 

Полтавської області. Оскільки „носії” фтористих сполук у горизонті 

представлені нерівномірно, то і рівень фтору в питній воді різних регіонів  

неоднаковий. 

Існують поодинокі та суперечливі дані щодо стану тканин пародонта 

залежно від умісту фтору в питній воді. Було виявлено, що хвороби тканин 

пародонта зустрічаються у 25,8±3,9% випадків у районах зі зниженим 

умістом фтору в питній воді, що набагато нижче в порівнянні з іншими 

регіонами; там, де концентрація фтору перевищує норму, поширеність 

хвороб пародонта складає 36,5±3,4%. Але відсутні дані про порівняльну 

характеристику гомеостазу органів порожнини рота у цих дітей в залежності 

від умісту фтору в питній воді. 

Дія екопатогенних чинників призводить до зростання випадків 

хронізації та атипового перебігу захворювань у дітей. Встановлено, що 

стоматологічна захворюваність дитячого населення в забруднених регіонах 
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перевищує в 1,5-3 рази аналогічні показники серед дітей, які проживають в 

екологічно благополучних регіонах. За іншими даними розповсюдженість 

тканин пародонту в дітей 6-7 років, що проживають на територіях, 

забруднених нітратами складає 60%, та 80% - у віці 12 років. А структура 

патології пародонта в таких дітей 12-річного віку складається з хронічного 

катарального гінгівіту на 90%. 

В останній час багато дослідників пов’язують виникнення та 

прогресування порушень зі сторони зубощелепної системи, а також 

залежності ефективності лікування від загального стану організму. 

Згідно досліджень, при оцінці стану тканин пародонту в дітей різних 

вікових груп, наявність загально-соматичних патологій спостерігалась на 

рівні від 11% до 96%. 

Оскільки при сколіотичній хворобі страждають сполучнотканинні 

структури і порушується мінеральний обмін, то серед органів і систем, 

залучених у патологічний процес, виявляється і зубощелепна система. Так, 

вивчаючи цю проблему А.В. Самойленко і В.А. Дрок провели дослідження 

307 дітей у віці від 6 до 15 років із захворюваннями опорно-рухового 

апарату. Захворювання пародонта були виявлені у 65% дітей 6-9 років, 

67,22% у дітей 10-12 років та 80,64% у 13-15 років. Найбільш часто 

зустрічався ХКГ - 49,2% у дітей 6-9 років, 45,37% - 10-12 років та 51,6% у 

дітей 13-15 років. 

У патогенезі запальних захворювань пародонту важливе значення має 

стан травної системи. Взаємозв’язок хвороб порожнини рота з порушеннями 

різних відділів шлунково-кишкового тракту обумовлений 

морфофункціональною єдністю травного апарату. Хронічні захворювання 

шлунково-кишкового тракту (шлунка, печінки, підшлункової залози) 

супроводжуються дефіцитом вітамінів, мінеральних речовин, білків і 

вуглеводів в організмі, що призводить до функціональних і органічних 
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порушень у слизовій оболонці порожнини рота, розвитку запальних і 

дистрофічних змін у тканинах порожнини рота. Відзначено високу 

поширеність (94-100%) захворювань тканин пародонту у дітей із хронічними 

захворюваннями органів травлення, що пов’язано з порушенням усіх видів 

обміну, зниженням імунологічної резистентності. 

 

Місцеві чинники 

Причинами хвороб тканин пародонта в дітей, що не мають 

загальносоматичної патології, найчастіше є зубощелепні аномалії, а їхня 

кількість збільшується. Частота зубощелепних аномалій у дітей та підлітків 

за даними різних авторів зростає і складає від 50,8 до 81%. Аномалії 

зубощелепної системи призводять до естетичних та функціональних 

порушень, впливають на психіку дитини і нерідко призводять до розвитку 

карієсу зубів та хвороб пародонта. 

За даними літератури, від 31% до 100% дітей 7 - 16 років із 

зубощелепними аномаліями мають хвороби тканин пародонта, а поширеність 

карієсу зубів у них становить від 20% до 100%. 

Деякі дослідники виявили, що поширеність хвороб пародонта при 

зубощелепних аномаліях зростає за наявності аномального прикріплення 

вуздечок губ до 80 %. 

Виявлено, що за наявності оклюзійних порушень у ділянках 

недовантаження або перевантаження пародонта змінюється тонус 

мікросудин у тканинах, що ускладнює перебіг запального процесу в 

пародонті. Отже, оклюзійні порушення в окремих випадках ініціюють 

розвиток метаболічних, функціональних і структурних змін у тканинах 

пародонта і погіршують прогноз хвороби. 

Куроєдова В.Д., Карасюнок О.А. у своїх дослідженнях підтверджують  

той факт, що провідна роль у розвитку зубощелепних аномалій належить 
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стану прикріплення м'яких тканин ротової порожнини. Мілкий присінок 

ротової порожнини, вуздечки верхньої та нижньої губи, бічні тяжі 

призводять до зміни будови щелеп і прикусу. Скупченість нижніх 

фронтальних зубів призводить до розвитку хвороб пародонта, зокрема V-

подібного атрофічного гінгівіту. Згідно з даними авторів, третина дітей у 

період змінного прикусу за наявності аномального прикріплення м'яких 

тканин ротової порожнини мають високий ступінь ризику розвитку хвороб 

пародонта та прогресування зубощелепних аномалій. 

Значна поширеність хвороб тканин пародонта та зубощелепних 

аномалій досить часто поєднується з ураженістю зубів карієсом. 

Значну роль у виникненні та перебігу стоматологічних захворювань 

відіграють шкідливі звички у дітей. Встановлена кореляція між ротовим 

диханням і виникненням карієсу та захворюваннями тканин пародонта. 

Запалення найчастіше виникає на губній поверхні верхньої щелепи та може 

асоціюватися з недостатнім перекриттям зубів верхньою губою. Це зменшує 

захисні можливості слини та може призвести до виникнення патологічних 

змін у яснах. 

Посилена увага приділяється необхідності проведення якісної гігієни 

порожнини рота, бо саме внаслідок її порушення можуть виникати гострі 

запальні реакції в яснах.  

Уперше про провідну роль мікроорганізмів зубного нальоту в етіології 

гінгівіту повідомив Зоненверт після того, як виділив ферменти агресивності.  

У період розвитку і найбільших успіхів мікробіології почали з’являтися 

так звані бактеріальні теорії, які пояснювали етіологію запальних процесів у 

пародонті. У різні роки цього періоду були опубліковані повідомлення про 

відкриття мікроорганізмів, специфічних для різних нозологічних одиниць. 

Відтоді велика кількість наукових праць присвячується розробці й 

дослідженню саме цієї проблеми. 
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Гінгівіт – це типова запальна реакція сполучної тканини у відповідь на 

діяльність мікрофлори зубного нальоту, яка призводить до ушкодження 

зубоясенного епітелію. 

Провідну роль в етіології та патогенезі хвороб пародонта  відводять 

безспоровим анаеробним грамнегативним бактеріям, які складають 

приблизно 75% усієї мікрофлори. Через недотримання правил гігієни 

порожнини рота їхня кількість суттєво збільшується. 

Патогенність мікрофлори в ділянці зубоясенної борозни, де є всі 

необхідні умови для накопичення зубного нальоту, відіграє вирішальну роль 

у прогресуванні гінгівіту і його переході в пародонтит. 

На сучасному етапі на підставі вже наявних знань з’являються нові 

погляди та підходи до лікування хвороб пародонта, які враховують роль 

мікрофлори порожнини рота і розглядають ротову порожнину і 

мікроорганізми як єдине ціле, тобто як екосистему. 

Отже, серед етіологічних факторів ризику виникнення ХКГ провідну 

роль мають: погана гігієна порожнини рота, аномалії зубощелепної системи, 

соматичні захворювання, незбалансоване харчування та несприятливий 

екологічний стан. 
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Розділ 3. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ 

У ДІТЕЙ ІЗ ХВОРОБАМИ ТКАНИН ПАРОДОНТА 

 

Зазвичай обстеження стоматологічного статусу дітей проводиться за 

загальноприйнятою схемою, яка передбачає з’ясування скарг, анамнестичних 

даних, об’єктивне дослідження. 

 

Клінічні методи дослідження 

Стоматологічний статус дітей визначають на підставі обстеження за 

методикою, рекомендованою ВООЗ, за допомогою стоматологічного 

дзеркала і зонда. З метою визначення поширеності, локалізації та характеру 

перебігу захворювань тканин пародонта вивчають скарги і дані зібраного 

анамнезу. 

Обстеження порожнини рота починали з огляду шкірних покривів, 

червоної облямівки губ, кутів рота. При цьому визначають їхні колір, 

вологість, консистенцію, наявність висипань, ступінь відкривання рота. 

Оглядають слизову оболонку щік, рельєф твердого та м'якого піднебіння, дна 

порожнини рота, язика, ясен. Звертають увагу на наявність факторів ризику 

виникнення хвороб пародонта: мілкого присінка, атипового прикріплення 

вуздечок губ та язика, аномалій прикусу та положення зубів, стан 

зубоясеневого краю, міжзубних сосочків, кількість та розмір ділянок 

ураження, їхню глибину, наявність болючості і запаху із рота, зубних 

нашарувань. 

Оцінку функцій порожнини рота дихання, ковтання, жування, мови та 

зтулення губ проводиться за допомогою клінічних функціональних проб з 

ковтком води, ворсинкою вати, проб Ільїной-Маркосян, Eschler-Bittner та ін. 

Звертають увагу на порушення постави. 

Стан тканин пародонта досліджують за допомогою: 
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– проби Шиллера-Писарєва за інтенсивністю зафарбовування ясен 

йодумісним розчином; 

– папілярно-маргінально-альвеолярного індексу (РМА) в модифікації Parma 

(1960).  

Для оцінки гігієнічного стану порожнини рота використовують різні 

гігієнічні індекси. 

Щоб оцінити більш прицільно усі ділянки зуба ми пропонуємо 

(Каськова Л.Ф., Новиков Є.М., 2013) застосовувати вдосконалений 

гігієнічний індекс I.M. Navy, E. Quigley, I. Hein - індекс Rustogi. 

Запропонований індекс,оцінює площу зубного нальоту на вестибулярних 

поверхнях фронтальних зубів верхньої та нижньої щелеп, та дуже важливо, 

що він дозволяє враховувати наявність нальоту на проксимальних ділянках 

зубів, тим самим більш точно оцінити ефективність видалення зубного 

нальоту. 

Перед визначенням індексу рот ополіскують 0,75% розчином лужного 

фуксину. Індекс Rustogi (рис. 1) застосовується для кількісної оцінки зубного 

нальоту за допомогою наступних кодів: «1» - присутність нальоту, «0» - 

відсутність нальоту - в дев’яти визначених ділянках поверхні зуба (ділянки 

A, B, C, D, E, F, G, H, I). 

 

 

 

Рис. 1 Схематичне 

зображення визначення 

гігієнічного індексу Rustogi  
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Середнє значення індексу нальоту для кожного пацієнта 

розраховується за формулою: 

ділянокоглянутих  сума

нальотом з ділянок сума
 

Гігієнічний індекс оцінюють наступним чином: 

0 балів - відсутність зубного нальоту; 

1 бал - зубні нашарування на проксимальному сегменті пришийкової 

ділянки зуба; 

2 бали - зубні нашарування на 2-х проксимальних сегментах 

пришийкової ділянки зуба; 

3 бали - зубні нашарування в усіх трьох сегментах пришийкової 

ділянки; 

4 бали - зубний наліт покриває суцільно пришийкову ділянку та одну 

проксимальну поверхню зуба на лінії ясеневої межі; 

5 балів - зубний наліт покриває суцільно пришийкову ділянку та 

проксимальну поверхню зуба з обох боків на лінії ясеневої межі; 

6 балів - зубний наліт покриває 1/3 поверхні коронки зуба; 

7 балів - зубний наліт покриває 7 сегментів зуба; 

8 балів - зубний наліт покриває 2/3 поверхні коронки зуба; 

9 балів - зубний наліт покриває понад 2/3 поверхні коронки зуба. 

 

Метод оцінки ефективності гігієни порожнини рота (Каськова Л.Ф, 

Марченко К.В., 2010): 

В основу нашої раціоналізаторської пропозиції покладено завдання 

створення методу оцінки ефективності гігієни порожнини рота, що дає змогу 

оцінити ступінь очищення різних частин досліджуваних поверхонь зубів. 
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З цією метою пропонуємо використовувати комбінацію індексу оцінки 

гігієни порожнини рота  Федорова-Володкіної та РНР методу. Для цього 

поверхня зуба, яка досліджується ділиться на 5 частин: вздовж зуба - 

медіальна, середня та дистальна третина. Середня частина ділиться 

горизонтально на приясенну, середню та оклюзійну третину (рис. 2.3.1). 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Поділ зуба на 

досліджувані поверхні.  

 

 

 

 

 

Для забарвлення нальоту використовуються розчин Шиллера-Писарєва 

або інший йодовмісний розчин, який зафарбовує зубні нашарування в 

коричневий колір. Обстеження проводяться на 6 нижніх центральних зубах 

(згідно індексу Федорова-Володкіної), кількісна оцінка проводиться за 

формулою:  

            Кількість зафарбованих поверхонь зубів 

ОГ = --------------------------------------------------------- 

                     Кількість оглянутих зубів 

 

Оцінка результатів: 

0          - відмінний рівень гігієни; 

0-0,6    - гарний рівень гігієни; 
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0,7-1,6 - задовільний рівень гігієни; 

≥1,7     - незадовільний рівень гігієни. 

Метод дає змогу отримати дані щодо ступеню очищення різних 

поверхонь зубів при проведенні гігієни порожнини рота. За допомогою 

даного методу дослідження доведено, що під час проведення гігієнічних 

маніпуляцій в порожнині рота значну увагу слід акцентувати на контактні 

поверхні зубів. Виникає необхідність розробки алгоритму проведення гігієни 

порожнини рота у дітей із зубощелепними аномаліями та особливо зі 

скупченістю зубів у фронтальній ділянці  з використанням різних предметів і 

засобів гігієни та акцентом на очищення контактних поверхонь зубів, 

контроль якості якої здійснюється за допомогою запропонованого методу. 

 

Для визначення швидкості слиновиділення нестимульовану ротову 

рідину збирають вранці натщесерце в центрифужні пробірки протягом 10 хв. 

 

На основі даних опитування визначають ступінь кровоточивості ясен - 

індекс кровоточивості (ІК):  

Діагноз визначали за класифікацією XVI Пленуму Всесоюзного 

наукового товариства стоматологів (1983). 

Ефективність запропонованих лікувально-профілактичних комплексів 

розраховують за формулою: 

100%,
РМА(1)

РМА(2)РМА(1)
ть(%)Ефективніс 


  де  

РМА (1) - значення індексу на первинному обстеженні, 

РМА (2) - значення індексу після проведення курсу лікування. 

 

Лабораторні методи дослідження 

Біохімічний аналіз проводять в рідкій частині змішаної ротової рідини 

дітей, оскільки зміни біохімічних показників у ротовій рідині можуть 
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свідчити про ступінь розвитку патологічного стану або про ефективність 

терапії, що проводиться. 

Вміст фосфору в ротовій рідині визначають за відновленням фосфорно-

молібденової кислоти. 

Вміст кальцію в ротовій рідині визначають за кольоровою реакцією з 

орто-крезолфталеїнкомплексоном.  

Вміст ТБК-реагуючих продуктів у ротовій рідині визначають за 

допомогою тіобарбітурової кислоти. 

Визначення активності каталази проводять за методом Гіріна С.В. 

Визначення активності уреази проводять за методом Гаврилової Л.М.  

Визначення активності лізоциму здійснюють бактеріологічним 

методом Горіна Г. в модифікації Левицького А.П. і Жигіної О.О. 

Для розрахунку ступеня дисбіозу (СД) використовують відносні 

активності уреази та лізоциму.  

                         Увідн.  

              СД =  ---------                                                     

                          Лвідн. 

 

В нормі, у здорових, показник СД дорівнює 1. При порушенні 

мікробіоценозу порожнини рота показник СД буде більший 1, та чим більше 

виражений дисбіоз, тим вище буде значення цього показника. 

 

Методика реографічного дослідження тканин пародонта 

З метою виявлення змін у регіонарних судинах унаслідок діагностики і 

лікування пародонтологічних зрушень при хронічному катаральному гінгівіті 

у дітей в період змінного прикусу використовують реографію за 

тетраполярною методикою і реєстрацію пульсових коливань 

кровонаповнення судин пародонта в різні терміни спостереження (Каськова 

Л.Ф., Новиков Є.М., 2013).  
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Реографічні дослідження проводили за допомогою комп’ютерного 

діагностичного комплексу, розробленого на кафедрі пропедевтики 

ортопедичної стоматології Вищого державного навчального закладу України 

“Українська медична стоматологічна академія” (м. Полтава), до якого 

входять: реоплетизмограф РПГ-2-02, електрокардіограф, комп’ютер (блок 

процесора з вінчестером і дисководами, кольоровий графічний дисплей, 

клавіатура), принтер. Для виключення патології серцево-судинної системи 

обов’язково отримували електрокардіограму в II стандартному відведенні 

разом з отриманням реограми.  

Електроди накладали на слизову оболонку альвеолярних відростків із 

вестибулярного боку в ділянці перехідної складки і фіксували за допомогою 

ватних валиків і м’яких тканин щоки. За допомогою таких електродів можна 

отримати реограми порожнини рота на різних ділянках незалежно від 

конфігурації альвеолярних відростків і дотримуватись однакової 

міжелектродної відстані у всіх дослідженнях. 

Комп’ютерна програма дозволяє якісно, точно і швидко проаналізувати 

стан мікроциркуляції в осіб, яким проводили лікування тканин пародонта.  

Аналізу підлягали такі показники реограм: реографічний індекс (РІ); 

показник тонусу судин (ПТС); індекс периферичного опору (ІПО); індекс 

еластичності (ІЕ). Реографічні показники ПТС, ІПО, ІЕ характеризують 

тонічне напруження судинної стінки, її розтяжність і еластичність, а РІ - 

інтенсивність кровонаповнення досліджуваних тканин.  

Розшифровуючи та аналізуючи реограми, основні елементи і параметри 

реографічної кривої оцінювали якісно і кількісно. Якісна оцінка полягала у 

візуальному описанні основних елементів РГ-кривої. 

Аналізуючи форму реограми, відмічали її висхідну частину (крута, 

полога, горбиста), вершину (гостра, загострена, плоска, аркоподібна, 

роздвоєна у вигляді “півнячого гребеня”), низхідну частину (крута, полога), 
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наявність і вираженість дикротичної хвилі (відсутня, згладжена, чітко 

виражена, розташована посередині, у верхній чи нижній третині низхідної 

частини кривої, близька до вершини чи до основи кривої). Усього отримано і 

проаналізовано 100 реограм. Проводили якісну і кількісну характеристику 

реограм.  

 

1. Реографічний індекс (РІ): 

де b - амплітуда реограми (мм), h - амплітуда калібрувального сигналу 

(Ом).  

 

 

2. Показник тонусу судин (ПТС): 

де a - час, за який відбувається максимальне розтягування судин при 

проходженні по них пульсового об'єму крові (визначається від початку 

висхідної частини до основної амплітуди реограми);  

Т - тривалість усього періоду проходження цього об'єму (визначається 

від початку висхідної частини одного циклу до початку наступного). 

 

 

3. Індекс периферичного опору (ІПО): 

де  d - амплітуда нижчої точки інцизури дикротичної хвилі реограми;  

      a - амплітуда швидкого кровонаповнення. 
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4. Індекс еластичності (ІЕ): 

де а - амплітуда швидкого кровонаповнення судин пародонта після  

          чергової систоли;  

     с - амплітуда повільного кровонаповнення судин пародонта під час  

          діастоли. 

 

 

%,100
c
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Розділ 4. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНОГО КАТАРАЛЬНОГО 

ГІНГІВІТУ В ПЕРІОД ЗМІННОГО ПРИКУСУ 

Вивчення стану тканин пародонта показало, що у дітей в період 

змінного прикусу поширеність хронічного катарального гінгівіту складає 

30,5±1,55%, при інтенсивності ураження за показником РМА - 18,06±0,83%. 

При вивченні стану тканин пародонту виявлено тенденцію його 

погіршення з віком, таку тененцію відзначають і інші дослідники. Так, 

найнижчий показник спостерігався у дітей 7 років і становив 18,9±2,11%, що 

у три рази нижче, ніж в групі дітей 10 років (55,24±4,16%) р < 0,001. 

У 8-річних дітей поширеність хронічного катарального гінгівіту 

становить 24,38±3,03%, що на 5,48% вище, ніж у групі дітей 7років. Тобто 

спостерігається незначний приріст показника. 

Показник поширеності на захворювання тканин пародонта в дітей 9 

років становив 39,67±3,61%, що у 2 та 1,6 раз вище даного показника в дітей 

7 і 8 років відповідно. Кількість дітей із хронічним катаральним гінгівітом в 9 

років зростає в порівнянні з 8-річними майже на 15% та становить 

39,67±3,61% (р< 0,01).  

З метою вивчення ступеню тяжкості патологічного процесу визначали 

папілярно-маргінально-альвеолярний індекс в модифікації Раrmа. Вірогідної 

різниці показників поширеності хронічного катарального гінгівіта у хлопців 

та дівчат не виявлено. Найнижче значення даного показника у дівчат 

виявлено в 7 років - 12,67±0,97%, а найвище в 10 років - 17,23±1,17%. 

Найнижчий показник РМА у хлопців становив - 13,56±1,06% у віці 7 років, а 

найвищий - 18,78±1,18% в 10 років. Тобто, зі збільшенням віку дитини 

спостерігається стійка тенденція до підвищення цього показника як у дівчат, 

так і у хлопців. Вірогідне збільшення інтенсивності запального процесу в 

тканинах пародонта спостерігається у дітей з 8 до 9 років. В інші вікові 
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періоди, не дивлячись на підвищення показника, вірогідної різниці не 

виявлено. Це необхідно враховувати при проведенні профілактичних заходів. 

У обстежених дітей легкий ступінь тяжкості спостерігався в 3 рази 

частіше, ніж середній ступінь тяжкості і становив 76,69±2,59% та 

23,31±2,59% відповідно, що підтверджується дослідженнями інших авторів. 

Легкий ступінь захворювання частіше констатували у дітей 7 років . 

При порівнянні ураження тканин пародонта за ступенем тяжкості 

відповідно статі, легкий та середній ступінь ураження спостерігався майже 

однаково у дівчат та хлопчиків і дорівнював: 78,86±3,68% - легкий, 

21,14±3,68% - середній ступінь тяжкості у дівчат; 74,83±3,63% - легкий, 

25,17±3,63% - середній ступінь тяжкості у хлопців, про це свідчать і 

дослідження інших авторів. Порівнюючи показники ступеню тяжкості в 

залежності від віку, наявна стійка тенденція збільшення відсотка 

захворювань із середнім ступенем тяжкості зі збільшенням віку дитини. Про 

це свідчать і дослідження інших авторів, які визначали ступінь тяжкості в 

залежності від віку.  

Сучасна концепція патогенезу гінгівіту, як у дітей, так і у дорослих, 

базується на тому, що порожнина рота розглядається як збалансована 

біологічна система, при порушенні рівноваги в якій виникає патологічний 

процес, в першу чергу, це порушення співвідношення «мікробні агенти - 

захисні механізми». Недостатня гігієна порожнини рота призводить до 

накопичення зубного нальоту, мікроорганізми якого, в свою чергу, 

виділяючи токсини та ферменти деструкції, запускають цілу низку реакцій, 

які викликають запально-деструктивні зміни в тканинах пародонта. 

Вивчення гігієнічного стану порожнини рота у дітей 7-10 років 

проведено за показниками індексів Федорова-Володкіної та Rustogi. За 

результатами дослідження встановлено вірогідну відмінність показників 

дослідження у дітей із захворюваннями тканин пародонту від показників 
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дітей із здоровим пародонтом, тобто у дітей із хронічним катаральним 

гінгівітом стан гігієни завжди гірший, ніж у здорових дітей і незалежить від 

віку (р<0,001). При визначенні індексу за Федоровим-Володкіною найгірший 

середній показник гігієни порожнини рота виявлено у 10-річних дітей із 

ХКГ, який становив 2,01±0,1бала, що відповідає незадовільному гігієнічному 

станому, а найкращий показник гігієни був у дітей 7 років 1,66 ±0,03бала , що 

відповідає задовільному гігієнічному стану. У дітей 8, 9 років значення 

гігієнічного індексу вірогідно гірші ніж, у дітей 7 років (р<0,001). 

За результатами показників гігієнічного індексу Rustogi встановлено, 

що найгірші значення показника гігієни були у дітей 10 років і дорівнювали - 

7,18±0,02 бала з ХКГ (2,39±0,02 бала у здорових дітей). Найнижчі значення 

індексу гігієни були у дітей 7 років 6,33±0,03 бала - зубний наліт покриває 

коронку зуба більш ніж на 30%, у здорових дітей цієї ж вікової групи 

показники були 2,11±0,01 бала. 

Недостатній гігієнічний стан ротової порожнини може бути 

зумовлений зниженням швидкості слиновиділення. Проведені дослідження 

показали, що швидкість слиновиділення у дітей із хронічним катаральним 

гінгівітом значно нижча в усіх вікових групах відносно здорових дітей. 

Найнижчий показник салівації за даними дослідження був у дітей з ХКГ 10 

років і становив 0,26±0,003 мл/хв. У здорових дітей даної вікової групи 

0,42±0,001 мл/хв. Найвищі значення цього показника були у групі дітей з 

ХКГ 7 років - 0,29±0,004 мл/хв.( 0,42±0,001 мл/хв. у здорових) .У дітей 8 та 9 

років показник дослідження був однаковим , та у 1,5 рази нижчим відносно 

значень здорових дітей (р<0,001).  

Кровоточивість ясен - це показник запального процесу в тканинах 

пародонту. При визначенні індексу кровоточивості встановлено, що у дітей з 

хронічним катаральним гінгівітом найвищий показник зареєстровано у дітей 
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10 років - 1,91±0,03 бала, а найнижчий - 1,70±0,05 бала у дітей 7 років, із 

збільшенням віку збільшувались значення індексу кровоточивості.  

Для визначення запальних змін у тканинах пародонту застосували 

йодну пробу Шилера-Писарева, визначали йодне число Свракова. Оцінка 

значень числа Свракова свідчить про наявність запального процесу в 

тканинах пародонту в усіх групах спостереження, хоча простежується 

тенденція до посилення патологічного процесу із збільшенням віку дитини. 

Значна роль у виникненні та розвитку запальних захворювань тканин 

пародонта належить макроелементам, так як вони впливають на процеси 

обміну та структуру тканин пародонта. Аналіз отриманих результатів 

показав, що концентрація іонізованого кальцію ротової рідини дітей із 

хронічним катаральним гінгівітом в період змінного прикусу значно нижча 

ніж у дітей зі здоровими тканинами пародонту. У дітей із хронічним 

катаральним гінгівітом уміст кальцію в 1,7 рази нижчий в порівнянні з дітьми 

зі здоровим пародонтом.  

Результати вивчення вмісту неорганічного фосфору в ротовій рідині, 

концентрація якого також як і іонів кальцію, відображає стан гомеостазу 

порожнини рота, показали, що він у здорових дітей становить 

4,88±0,16ммоль/л, а це вірогідно вищий показник, ніж у дітей з хронічним 

катаральним гінгівітом (3,86±0,38 ммоль/л, р< 0,001). Різниці у показниках 

відносно віку також не виявлено. 

Антиоксидантний статус відображає співвідношення процесів вільно 

радикального окислення біополімерів (ВРО) та антиоксидантного захисту 

(АОЗ), зміни якого мають велике значення в виникненні патології. ВРО та 

перекисне окислення (ПО) ініціюються та продовжуються активними 

формами кисню (АФК): синглетний кисень, супероксиданіонрадикал, 

супероксид водню, гідроксил радикал. АФК є браком роботи фермента, 

виходячи зі сфери ферментативних реакцій, котрі каталізуються 
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мітохондріальними та мікросомальними електроннотранспортними 

системами, тіоловими, флавіновими ферментами . 

В процесі перекисного окислення ліпідів активні форми кисню 

взаємодіють з залишками жирних кислот, утворюючи первинні продукти 

ПОЛ - ацилгідроперекиси або дієнові кон’югати, які перетворюються в 

малоновий діальдегід (МДА). МДА як вторинний продукт ВРО усіх 

біополімерів, може окислюватись ферментами в кислоти. За станом рівня 

МДА оцінюють ефект введення антиоксидантів. Встановлено посилення 

процесів ПОЛ та послаблення АОЗ у дітей із хронічним катаральним 

гінгівітом. 

Результати дослідження свідчать про те, що запальні процеси в 

тканинах пародонта у дітей в період змінного прикусу відбувалися на фоні 

інтенсифікації перекисного окислення ліпідів. Рівень ТБК-реактантів у 

ротовій рідині дітей із хронічним катаральним гінгівітом в 2 рази вищий, ніж 

у здорових дітей. Аналіз антиоксидантного захисту за активністю каталази у 

ротовій рідині свідчить про те, що спостерігається його зниження при 

хронічному катаральному гінгівіті у дітей 7-10 років. Активність каталази у 

ротовій рідині дітей з захворюванням тканин пародонту в 2,3 рази нижча, ніж 

у здорових дітей.  

Дисбіоз - це результат взаємодії антимікробних систем макроорганізму 

з мікробами порожнини рота. Показником стану антимікробних систем може 

бути лізоцим. Зміни активності лізоциму в ротовій рідині хворих у 

порівнянні з рівнем цього ферменту в здорових людей свідчать про 

посилення антимікробних сил або про їх послаблення. При обстеженні дітей 

з хронічним катаральним гінгівітом виявлено суттєве зниження рівня 

активності лізоциму ротової рідини (0,033±0,001 од/мл) відносно (0,09±0,004 

од/мл) здорових дітей (р<0,05). 
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Ступінь засіяності порожнини рота оцінюють за активністю ферменту 

уреази, яка синтезується більшістю мікроорганізмів. Порушення цих 

показників призводить до дисбіозу порожнини рота, що негативно впливає 

на стан тканин порожнини рота и зокрема пародонту. 

Рівень активності уреази у дітей з гінгівітом у 2 рази вищий, ніж у 

здорових дітей, що свідчить про значну засіяність мікроорганізмами 

порожнини рота у дітей з хронічним катаральним гінгівітом. 

Для визначення ступеня дисбіозу порожнини рота ми обчислили 

відносні активності ферментів лізоциму та уреази. Увідн., що дозволяє 

характеризувати ступінь мікробної засіяності порожнини рота, а показник 

Лвідн.  стан антимікробного захисту порожнини рота. 

За результатами вивчення стану тканин пародонта в дітей у період 

змінного прикусу наявні порушення гомеостазу органів порожнини рота 

(погана індивідуальна гігієна, обмін кальцію та неорганічного фосфору). 

Запальні процеси в тканинах пародонта відбувалися на фоні інтенсифікації 

перекисного окислення ліпідів та виснаження фізіологічної антиоксидантної 

системи, зниження рівня активності лізоциму і збільшення активності уреази, 

порушення показників реопародонтограм.  

У зв’язку з цим діти з хронічним катаральним гінгівітом потребують 

диференційованого підходу при лікуванні, яке б сприяло покращенню як 

гігієни порожнини рота, так і підвищенню резистентності тканин пародонта. 
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Розділ 5. ЗУБОЩЕЛЕПНІ АНОМАЛІЇ – ЯК ФАКТОР РИЗИКУ 

ВИНИКНЕННЯ ХВОРОБ ТКАНИН ПАРОДОНТА 

Зубощелепні аномалії займають провідне місце в стоматологічній 

практиці. Ортодонтична патологія  супроводжується косметичними, 

функціональними порушеннями, наявністю шкідливих звичок у дітей, що 

спричиняє ряд інших змін щелепно-лицевої області та безпосередньо 

порожнини рота. Значна частина дитячого населення не знає, що у них є 

порушення зубощелепного апарату або знають, але не лікуються. Це 

обумовлює необхідність спостереження за цими дітьми та вивчення окремих 

показників ротової рідини, твердих тканин зубів та тканин пародонта з 

метою виявлення факторів ризику виникнення їх уражень та наступним 

плануванням профілактичних заходів у дітей із ортодонтичною патологією. 

Було проведено обстеження 600 дітей на базі загальноосвітніх закладів 

м. Полтави (Каськова Л.Ф., Марченко К.В., 2010). 

 Дослідження проводили згідно розподілених груп: 

1 група - діти без зубощелепних аномалій та без шкідливих звичок; 

2 група - діти без зубощелепних аномалій та з шкідливими звичками; 

3 група - діти з зубощелепними аномаліями та без шкідливих звичок; 

4 група - діти з зубощелепними аномаліями та шкідливими звичками. 

Також, оглянуті діти додатково були розподілені на 6 груп залежно від 

обізнаності та відношення до свого стоматологічного здоров’я: 

1 група -  не знають, що в них є зубощелепні аномалії; 

2 група - знають, що в них є зубощелепні аномалії, але не лікуються; 

3 група - знають,  що  в  них  зубощелепні аномалії  та  лікуються  в 

ортодонта; 

4 група - лікувалися в ортодонта, але не завершили лікування; 

5 група - здорові, раніше лікувалися з приводу зубощелепної аномалії; 

6 група - здорові, ніколи не лікувалися. 



29 

 

Із 600 дітей 12-річного віку, 407 мають зубощелепні аномалії, що 

становить 67,8±1,92%, із них 230 дітей (56,5±3,27%) мають шкідливі звички. 

У частини здорових дітей (32,1±5,97%) також виявлені незначні порушення 

функцій зубощелепної системи, які можуть призвести до розвитку 

ортодонтичної та терапевтичної патології.   

Із 407 дітей, які мають зубощелепні аномалії 174 (42,8±3,76%) взагалі 

не знають, що у них є ортодонтична патологія. Лікуються з приводу 

порушень прикусу лише 13,8±4,63% оглянутих дітей із зубощелепними 

аномаліями. 23,3±4,36% лікувалися, але не вилікувалися, тобто мають ознаки 

ортодонтичної патології. 

Отримані дані вказують на необхідність проведення роз’яснювальної 

роботи з дітьми та їхніми батьками з приводу наявності та лікування 

зубощелепних аномалій. Слід звертати увагу на наявність шкідливих звичок 

у дітей без ортодонтичної патології, оскільки вони можуть бути фактором 

ризику виникнення різноманітної стоматологічної патології. 

Із 193 дітей, які не мали порушень прикусу, у 62 були шкідливі звички 

(ротове дихання, смоктання предметів, губ чи язика, кусання губ). 

Наявність аномалій прикусу призводить до погіршення гігієнічного 

стану ротової порожнини та стану тканин пародонта. Так, серед дітей із 

зубощелепними аномаліями, захворювання тканин пародонта виявлено у 218 

дітей, тобто у 53,5±3,38%. У той час, як серед здорових - у 33 дітей із 193, що 

складає, - 17,1±6,65%. 

Визначення кількісного значення проби Шиллера-Писарєва (йодне 

число Свракова) показало різницю досліджуваного показника у дітей груп 

спостереження. Оцінка значень числа Свракова свідчить про наявність 

слабко вираженого запального процесу в дітей обох груп спостереження, але 

ву дітей із зубощелепними аномаліями цей показник вірогідно вищий, ніж у 

дітей без ортодонтичної патології.  
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 Найгірший стан гігієни виявлений у дітей, які раніше лікувалися в 

ортодонта, вважають, що вилікували зубощелепну аномалію, але мають 

ознаки порушень прикусу, та в дітей, які мають аномалії прикусу, але не 

знають про це. У цих груп дітей відмічений найвищий показник РМА: 

10,38±1,9% та 7,38±0,7% відповідно.  

Для оцінки стану гігієни порожнини рота існують різноманітні 

гігієнічні індекси (Федорова-Володкіної, Сілнес-Лоу та інші), які оцінюють 

якість чищення зубів та враховують, яка частина поверхні зуба в кількісному 

співвідношенні покрита зубними нашаруваннями. Але вони не враховують 

ступінь очищення різних частин досліджуваної поверхні. З цією метою 

можливо та раціонально використовувати запропонований нами метод 

оцінки ефективності гігієни порожнини рота (поєднання індексу Федорова-

Володкіної, за яким досліджують центральні, латеральні різці та ікла нижньої 

щелепи, з РНР методом, який передбачає оцінку 5 частин поверхні кожного 

зуба). 

Наші дослідження показали, що гігієна порожнини рота в дітей із 

зубощелепними аномаліями гірша, ніж у здорових дітей, незалежно від того, 

який метод дослідження використовується. 

При вивченні стану гігієни порожнини рота в дітей із урахуванням 

наявності зубощелепних аномалій та шкідливих звичок виявили, що 

найгірший він у дітей, які мають ортодонтичну патологію та шкідливі 

звички, а найкращий показник гігієни у дітей без зубощелепних аномалій та 

шкідливих звичок як для фронтальної групи зубів, так і для молярів. Тобто, 

зубощелепні аномалії та шкідливі звички є одним із факторів недостатньої 

гігієни порожнини рота, що підтверджує дані інших авторів. 

Важливим є вивчення локалізації зубного нальоту на різних поверхнях 

зубів у обстежуваних дітей. Найчастіше зубні нашарування спостерігаються 
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на нижній третині медіальної частини зуба та на контактних поверхнях, як на 

найменш доступних для очищення поверхнях.  

Відомо, що скупченість зубів є одним із факторів недостатньої гігієни 

порожнини рота у дітей. У зв’язку з цим ми дослідили локалізацію зубного 

нальоту в дітей, які мають скупченість зубів у фронтальній ділянці нижньої 

щелепи. У цих дітей переважає локалізація зубного нальоту на контактних 

поверхнях (37,3±7,9%). У дітей із іншими зубощелепними аномаліями - це 

31,1±8,3% випадків, а в здорових дітей - 24,3±8,8%. Тобто при скупченості 

зубів накопичення зубного нальоту  переважно відбувається на контактних 

поверхнях зубів, які найменш доступні для очищення під час проведення 

гігієни порожнини рота з допомогою зубної пасти та зубної щітки.  

Якщо враховувати в дітей і наявність шкідливих звичок, то найбільш 

проблемними з точки зору гігієни є діти із зубощелепними аномаліями та 

шкідливими звичками, оскільки в них наліт накопичується на контактних 

поверхнях (42,4±7,6%) та на нижній третині медіальної частини зуба в 

сполученні з контактними поверхнями (37,5±7,9%).  

Наші дослідження показали, що особливої уваги з точки зору гігієни 

порожнини рота потребують діти із зубощелепними аномаліями та 

шкідливими звичками та діти, які не знають про існування в них 

ортодонтичної патології. Для об’єктивної оцінки гігієнічного стану в дітей із 

порушеннями прикусу та особливо у дітей зі скупченістю зубів у 

фронтальній ділянці, слід використовувати індекс, який дає можливість 

дослідити та врахувати всі ділянки (фронтальну та бокові) та всі поверхні 

зубів.  

Однією із причин ураження тканин пародонта у дітей є порушення 

взаємодії антимікробних систем порожнини рота. Важливу роль в цьому 

належить лізоциму. Зменшення активності цього ферменту в ротовій рідині 

свідчить про послаблення антимікробних сил. Про збільшення кількості 
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мікроорганізмів в порожнині рота можна сказати за активністю ферменту 

уреази, який синтезується більшістю мікроорганізмами. Порушення 

співвідношення цих показників може призвести до дисбіозу порожнини рота, 

що негативно впливає на стан твердих тканин зубів та тканин пародонта у 

дітей. 

Наші дослідження показали, що у дітей із зубощелепними аномаліями 

спостерігаються гірші показники активності лізоциму (0,019±0,0008 од/мл)  

та уреази (0,365±0,012 мк-кат/л) ротової рідини в порівнянні з дітьми, у яких 

немає аномалій прикусу (0,084±0,006 од/мл та 0,112±0,010 мк-кат/л 

відповідно) 
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Розділ 6. СТАН ТКАНИН ПАРОДОНТА ТА ГОМЕОСТАЗУ 

ПОРОЖНИНИ РОТА У ДІТЕЙ З УРАХУВАННЯМ КОНЦЕНТРАЦІЇ 

ФТОРУ В ПИТНІЙ ВОДІ 

Ми оглянули 912 дітей віком від 12 до 15 років, які проживають у 

регіонах із різним умістом фтору в питній воді та в однакових соціально-

побутових умовах (Каськова Л.Ф., Абрамова О.Е., 2005). За концентрацією 

фтору в питній воді та за відповідними даними санітарно-епідеміологічної 

станції за 2003-2004 рр. діти були розподілені на 3 групи: І – діти, які 

проживали у регіоні з оптимальним умістом фтору в питній воді (м. 

Полтава); ІІ – діти, які проживали у регіоні з низьким умістом фтору в питній 

воді (м. Кременчук); ІІІ – діти, які проживали у регіоні з високою 

концентрацією фтору в питній воді (м. Карлівка). Обстеження проводили на 

базі Полтавської міської дитячої стоматологічної поліклініки, Кременчуцької 

дитячої стоматологічної поліклініки та Карлівської ЦРЛ. На основі 

загальноприйнятих стандартів була вивчена поширеність хвороб пародонта в 

цих регіонах. 

Вивчення стану тканин пародонта в дітей 12-15 років показало 

неоднакову поширеність захворюваності в регіонах із різним умістом фтору в 

питній воді. 

У м. Карлівці найнижчий показник поширеності хвороб тканин 

пародонта спостерігався в групі 14-річних дітей і складав 60,71±5,33%, у 

дітей віком 12 та 15 років показники поширеності знаходились на 

однаковому рівні та становили 63,22±5,17% і 64,10±7,68% відповідно. 

Найбільша кількість дітей із хворобами тканин пародонта була виявлена у 

віці 13 років – 67,03±4,93%. 

У м. Кременчуці найменша кількість дітей із патологією тканин 

пародонта була виявлена у віці 15 років, де показник поширеності складав 

33,78±5,50%. У групах 12- та 14-річних дітей отримані результати були 
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вищими та становили 43,59±5,61% та 45,21±5,83% відповідно. Найвищий 

показник поширеності хвороб пародонта також спостерігався серед дітей 13 

років і становив 49,32±5,85%.  

Вірогідної різниці між показниками різних вікових груп дітей як у 

Карлівці, так і у Кременчуці виявлено не було. 

У Полтаві, де фтор у воді міститься в оптимальних концентраціях, 

найменша поширеність хвороб тканин пародонта спостерігалася в дітей 14 

років – 37,50±5,41%, що вірогідно менше, ніж показники 12- та 15-річних 

дітей, які знаходилися на однаковому рівні та становили 54,32±5,53% і 

55,70±5,59% відповідно (р≤0,01).  

Усього найбільша поширеність запальних хвороб пародонта 

зустрічається в дітей, які мешкають у м. Карлівці, де концентрація фтору в 

питній воді перевищує норму, і становить 64,0±2,77%, що вірогідно вище, 

ніж у дітей, які проживають у м. Полтаві, – 48,09±2,82% (р≤0,001) та дітей 

Кременчука, де показник поширеності найнижчий – 42,95±2,87% (р≤0,001). 

Майже в усіх вікових групах простежується така ж тенденція, тобто 

найвищий показник поширеності спостерігається в дітей Карлівки, де фтор у 

питній воді міститься у високих концентраціях.    

Отже, хвороби, пов’язані з хронічною фтористою інтоксикацією, – це 

серйозна соціально-економічна проблема, оскільки фтор як хімічно активний 

елемент впливає на стан усіх органів та систем організму і на кісткову 

систему зокрема, особливо в підлітковому віці. Малі дози фтору стимулюють 

остеобласти, посилюють утворення остеоїду та нової кісткової тканини, 

стимулюють одонтобласти до утворення вторинного дентину, утворюють 

хімічно стабільні до процесів резорбції кристали фторапатиту. Фтор у 

високих концентраціях сприяє утворенню іррегуляторного матрикса, нової 

незрілої, мало мінералізованої, чутливої до дії лізосомальних ферментів 
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кісткової тканини і прискорює темпи кісткової резорбції, що відбивається 

також на тканинах пародонта.  

З метою вивчення тяжкості ураження тканин пародонта в дітей 

визначали папілярно-маргінально-альвеолярний індекс (табл. 1). У Полтаві та 

Кременчуці найвищий середній індекс РМА спостерігався у групі 13-річних 

дітей і становив 21,65±1,99% та 20,91±1,95% відповідно, також у цих 

регіонах відмічається тенденція до зниження індексу РМА у старших вікових 

групах. У Карлівці, навпаки, серед 14- та 15-річних дітей виявлено 

підвищення індексу РМА до 22,11±1,50% та 22,12±2,63% відповідно. Загалом 

найвищий показник індексу РМА спостерігався в Карлівці – 20,77±1,63%, а 

найнижчий – 17,86±1,69% - у Кременчуці, хоча вірогідної різниці між 

показниками в дітей із різних міст виявлено не було. 

Оскільки кровоточивість – це один із показників запального процесу в 

пародонті, ми визначали індекс кровоточивості в дітей кожного з трьох 

регіонів (табл. 2). У Полтаві найвищий показник індексу кровоточивості 

спостерігався у 15-річних дітей, у Карлівці найвищі показники було 

зафіксовано в дітей 12 і 14 років, у Кременчуці найвищий індекс 

кровоточивості був у групі 13-річних дітей.  

По регіонах загалом найвищий індекс кровоточивості спостерігався в 

Карлівці, де фтор у воді перевищує гранично допустимі концентрації та 

становив 1,62±0,119 бала, що вірогідно вище, ніж аналогічний показник у 

Кременчуці, де кількість фтору в питній воді недостатня. Отримані дані 

відповідають результатам експерименту на тваринах, де внаслідок дії 

високих концентрацій фтору спостерігалися поява кровоточивості, 

ціанотичності та набряку ясен, утворення пародонтальних кишень і 

рухомість зубів ІІ – ІІІ ступенів.  
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Таблиця 1 

Значення індексу РМА в дітей із хворобами тканин пародонта, які мешкають у Полтавській області 
 

Вік дитини 

(роки) 

Середній показник індексу РМА  

м. Полтава  м. Карлівка  м. Кременчук 

Кількість  

дітей 

Середній 

показник (%) 

Кількість  

дітей 

Середній  

показник (%) 

Кількість 

 дітей 

Середній  

показник (%) 

12 44 19,10±1,53 55 20,38±1,23 34 16,73±1,74 

13  33 21,65±1,99 61 19,44±1,16 36 20,91±1,95 

14 30 17,18±1,97 51 22,11±1,50 33 17,10±1,72 

15  44 18,78±1,58 25 22,12±2,63 25 15,98±1,36* 

Усього 151 19,18±1,77 192 20,77±1,63 128 17,86±1,69 

Примітка. * –  вірогідність відносно показника 13-річних дітей м. Полтави (р≤0,01).  

 

Таблиця 2 

Значення індексу кровоточивості в дітей із хворобами тканин пародонта, які мешкають у Полтавській області 
 

Вік дитини 

(роки) 

Середній показник індексу кровоточивості  

м. Полтава  м. Карлівка  м. Кременчук 

Кількість  

дітей 

Середній 

показник (%) 

Кількість  

дітей 

Середній  

показник (%) 

Кількість 

 дітей 

Середній  

показник (%) 

12 44 1,20±0,120 55 1,67±0,082 34 0,76±0,158 

13  33 1,36±0,143 61 1,56±0,098 36 1,14±0,144 

14 30 1,07±0,135 51 1,65±0,104 33 0,82±0,147 

15  44 1,41±0,114 25 1,60±0,191 25 0,72±0,123* 

Усього 151 1,27±0,128 192 1,62±0,119 

р1≥0,05 

128 0,86±0,143 

р1≤0,05 

р2≤0,001 

Примітки: 

1. р1 –  вірогідність відносно показника дітей м. Полтави; 

2. р2 –  вірогідність відносно показника дітей м. Карлівки; 

3. * – вірогідність відносно показника 13-річних дітей м. Кременчука (р≤0,01).
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У структурі хвороб пародонта переважали патологічні зміни 

запального характеру – хронічний катаральний гінгівіт. Проба Шіллера- 

Писарєва в усіх дітей із хворобами пародонта була позитивною. За 

хронічного перебігу колір ясен був інтенсивний та чіткий, під час 

загострення його інтенсивність підвищувалася, але найбільш яскраві прояви 

запального процесу спостерігались у дітей Карлівки, де фтор у воді міститься 

у високих концентраціях. Це пояснюється тим, що при фтористій 

інтоксикації підвищуються тромбоцитоактивні властивості тканин 

пародонта, судинна і тканинна проникність, що супроводжується значним 

набряком та кровоточивістю ясен. 

Вивчаючи розподіл дітей за ступенем тяжкості ураження тканин 

пародонта, виявили, що в Полтаві у старших вікових групах кількість дітей із 

легким ступенем у 3 – 6,5 разу більша, ніж кількість дітей із середнім 

ступенем тяжкості хронічного катарального гінгівіту за індексом РМА 

(р≤0,001). Загалом дослідження показало, що кількість дітей, які мають 

легкий та середній ступені тяжкості ураження тканин пародонта, становить 

71,52±3,67% та 27,81±3,65% відповідно.  

У Карлівці загальні показники розподілу дітей за тяжкістю ураження 

тканин пародонта не відрізнялися від аналогічних у Полтаві, тільки у групі 

15-річних дітей вірогідної різниці показників легкого та середнього ступенів 

тяжкості хронічного катарального гінгівіту виявлено не було. 

У Кременчуці, де недостатня кількість фтору в питній воді, в усіх 

вікових групах показники легкого ступеня були вірогідно вищими за 

кількість дітей із середнім степенем тяжкості ураження тканин пародонта. 

Найменша кількість дітей із легким ступенем тяжкості ураження 

тканин пародонта спостерігалась у Карлівці серед 15-річних дітей та в дітей 

13 років Полтави, а показник середнього ступеня тяжкості був найнижчий у 
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регіоні з низьким умістом фтору в питній воді (Кременчук) у групі 15-річних 

дітей. 

У кожному з трьох регіонів виявлені лише поодинокі випадки тяжкого 

ступеня ураження тканин пародонта. 

Індивідуальна гігієна порожнини рота – невід’ємна частина будь-яких 

лікувально-профілактичних стоматологічних маніпуляцій і безпосередньо 

впливає на динаміку стану органів ротової порожнини. 

Висока поширеність запальних хвороб тканин пародонта виникає 

внаслідок поганої гігієни порожнини рота, оскільки 50% 12-річних дітей 

потребують навчання правилам гігієни, а серед 15-річних цей показник сягає 

57%. 

Недостатня гігієна порожнини рота призводить до накопичення 

зубного нальоту, мікроорганізми якого, в свою чергу, виділяючи токсини та 

ферменти деструкції, запускають цілу низку реакцій, які викликають 

запально-деструктивні зміни в тканинах пародонта.  

За результатами визначення в дітей обстежуваних регіонів індексу 

гігієни методом Stallard виявлено, що в Карлівці, де концентрація фтору в 

питній воді перевищує норму, показник гігієни 12-річних дітей виявився 

найгіршим серед усіх вікових груп та інтерпретується як незадовільна гігієна 

порожнини рота (р≤0,001). Показники гігієнічного індексу дітей 13, 14 і 15 

років не мали між собою вірогідної різниці, оцінювалися як задовільний стан 

гігієни, але з віком мали тенденцію до покращення. 

У Кременчуці гігієнічний індекс був на однаковому рівні у 12- та 13-

річних дітей, ці показники були вірогідно гіршими, ніж у дітей старших 

вікових груп, але всі значення оцінювалися як задовільна гігієна порожнини 

рота. 

У Полтаві вірогідна різниця виявлена лише між показником дітей 12 

років та отриманими результатами в 14- і 15-річних дітей (р≤0,05). 
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Серед усіх дітей найкращий показник гігієни спостерігався в 

Кременчуці та становив 0,91±0,045 бала, що вірогідно відрізняється від 

середніх показників дітей Карлівки і Полтави (р≤0,001). Але всі отримані 

результати інтерпретуються як задовільна гігієна порожнини рота. 

З віком спостерігається тенденція до покращення гігієни у всіх 

регіонах, тобто збільшується кількість дітей із добрим гігієнічним станом та 

зменшується кількість дітей із незадовільним. 

Тканини пародонта, що формуються, досить чутливі до дії 

ушкоджувальних факторів. Недотримання або низький рівень гігієни 

посилюють ризик мікробної інвазії з подальшим розвитком у пародонті 

патологічних змін. 

Порівнюючи гігієнічний індекс у дітей з інтактним пародонтом та з 

хронічним катаральним гінгівітом у кожному регіоні, виявлено, що в 

Карлівці, де висока концентрація фтору в питній воді, середній показник 

гігієнічного індексу за  Stallard 12-річних дітей із гінгівітами становив 

1,88±0,086 бала, але вірогідної різниці зі станом гігієни дітей без патології 

пародонта виявлено не було (р≥0,05), що простежується і в групі дітей 13 

років. У старших вікових групах діти з патологією пародонта мають 

вірогідно гірші гігієнічні показники в порівнянні з контролем, які 

інтерпретуються як задовільний стан гігієни порожнини рота. 

У Кременчуці, де діти вживають воду з недостатньою кількістю фтору, 

гігієна була вірогідно кращою відносно дітей Карлівки в усіх вікових групах 

незалежно від наявності чи відсутності стоматологічних хвороб. Лише у 12-

річних дітей із хронічним катаральним гінгівітом показник гігієнічного 

індексу – 1,32±0,146 бала - був вірогідно гірший, ніж у групі дітей із клінічно 

здоровим пародонтом. В інших вікових групах вірогідної різниці між 

аналогічними показниками не виявлено, але спостерігається тенденція до 

покращення гігієни з віком.  



40 

 

У Полтаві, де фтор у воді міститься в оптимальних концентраціях, у 14-

річних дітей гігієна була на однаковому рівні як за наявності гінгівіту, так і в 

дітей із клінічно здоровим пародонтом. У всіх інших вікових групах діти з 

гінгівітами мали вірогідно гірші показники гігієнічного індексу, що 

оцінювався як задовільна гігієна порожнини рота. Лише в дітей 13 років стан 

гігієни був незадовільний – 1,71±0,082 бала. 

Загалом найгірший показник спостерігався в дітей із хронічним 

катаральним гінгівітом регіону з високим умістом фтору в питній воді – 

1,73±0,105 бала, що відповідає незадовільному стану гігієни, а найкращий  

показник – у Кременчуці (1,11±0,136 бала). 

У дітей із хронічним катаральним гінгівітом індекс гігієни був гірший у 

групі із середнім ступенем тяжкості ураження тканин пародонта порівняно з 

легким, але в Карлівці спостерігався зворотний процес, і в дітей із легким 

ступенем тяжкості середній показник гігієни – 1,81±0,087 бала, що 

оцінюється як незадовільний, був гірший, ніж у групі дітей із середнім 

ступенем тяжкості – 1,68±0,064 бала (задовільний стан гігієни). Але 

вірогідної різниці показників легкого та середнього ступенів тяжкості 

ураження тканин пародонта в кожному з трьох регіонів виявлено не було. 

Погана гігієна порожнини рота в дітей Карлівки пояснюється тим, що 

хронічна довготривала дія фтору на організм викликає глибокі 

гемореологічні порушення в тканинах пародонта за рахунок активації 

коагуляційного гемостазу та інгібування фібринолізу. Ішемія, у свою чергу, 

гальмує ферментативне окиснення в клітинах за рахунок гіпоксії. Тому 

захисна реакція нейтрофілів при бактеріальній інфекції за умов фтористої 

інтоксикації перетворюється на фактор агресії для навколишніх клітин і 

судин.  
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Вивчення гігієнічного індексу за Silness-Loe, який дозволяє оцінити 

кількість м’якого зубного нальоту, показало, що у 12-річних дітей Карлівки 

показник гігієни був найгіршим з усіх вікових груп.  

У 12-, 13- та 14-річних дітей Кременчука індекси гігієни були на 

приблизно однаковому рівні, але вірогідно гіршими за стан гігієни 15-річних 

дітей (р≤0,001). 

У дітей Полтави показники гігієни усіх вікових груп не мали між 

собою вірогідної різниці та хвилеподібно змінювалися від 1,19±0,061 бала у 

12-річних до 1,10±0,058 бала в дітей 15 років. 

Загалом найгірший показник гігієни мали діти Карлівки – 1,35±0,066 

бала, що вірогідно відрізняється від отриманих даних у Кременчуці та 

Полтаві, де середні показники гігієнічного стану порожнини рота склали 

1,0±0,050 та 1,07±0,053 бала відповідно (р≤0,001). 

Порівнюючи показники гігієни в дітей з інтактним пародонтом та з 

гінгівітами, було виявлено, що в усіх регіонах щодо вмісту фтору в питній 

воді стан гігієни порожнини рота дітей із клінічно здоровим пародонтом був 

кращим за деякими винятками в окремих вікових групах. Було виявлено, що 

в кожному з трьох регіонів найгірша гігієна порожнини рота була у 12-річних 

дітей, що, на нашу думку, може бути пов’язане з низькою мотивацією до 

проведення індивідуальної гігієни ротової порожнини в цей віковий період та 

недостатніми умовами для цього у зв’язку із закінченням формування 

постійного прикусу. 

Важливою є оцінка не тільки поширеності хвороб тканин пародонта і 

стану гігієни, але і процесів, які відбуваються в тканинах пародонта під час 

запалення, а також впливу різноманітних факторів організму і 

навколишнього середовища, оскільки це дозволяє зрозуміти закономірності 

функціонування органів і тканин організму як у здоровому стані, так і за 

наявності патологічних змін. 
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У патогенезі запальних хвороб пародонта провідна роль належить 

активації протеолізу, що відбивається на ступені активності протеолітичних 

ферментів у ротовій рідині. За даними літератури відомо, що при пародонтиті 

протеолітична активність слини різко підвищується і може сягати від 

28,25±2,23 до 59,88±5,88 нкат/л залежно від ступеня тяжкості. 

Наші дослідження показали, що в дітей із гінгівітами ЗПА 

підвищується, але по-різному в регіонах із різним умістом фтору в питній 

воді. За оптимального рівня фтору в питній воді (Полтава) підвищення 

відбувається приблизно в 4 рази, в 6,8 разу – за підвищеного вмісту цього 

елементу (Карлівка) і в 10 разів - за дефіциту фтору (Кременчук).  

Потужним деструктивним протеолітичним ферментом є еластаза, яка 

викликає руйнування білкових молекул пародонтальних тканин. Основне 

джерело цього ферменту в ротовій порожнині - сегментоядерні нейтрофіли. 

За результатами вивчення біохімічних показників ротової рідини дітей 

з інтактним пародонтом та із хворобами тканин пародонта трьох регіонів із 

різним умістом фтору в джерелах водопостачання ми виявили, що гінгівіт 

супроводжується суттєвим підвищенням активності еластази. Незважаючи на 

те, що показники дітей контрольних груп були на однаковому рівні (р≥0,05), 

у дітей із хронічним катаральним гінгівітом була виявлена вірогідна різниця 

показників активності еластази (р≤0,001), а найнижча активність цього 

ферменту спостерігалась у дітей Полтави – 0,114±0,001 мккат/л. 

Нині вважається загальновизнаним, що запальні процеси в ротовій 

порожнині і в тканинах пародонта розвиваються на фоні посилення 

пероксидації ліпідів (ПОЛ), що пов'язано з підвищенням концентрації кисню 

в тканинах. При гострому запаленні продукти ПОЛ руйнують міжклітинний 

матрикс, знижують еластичність колагенових волокон, зменшують швидкість 

їх оновлення з одночасним збільшенням гідролізу колагену. Про ступінь 
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ПОЛ у ротовій рідині, як і в інших біологічних об'єктах, можна судити за 

концентрацією ТБК-реагуючих продуктів. 

Рівень ТБК-реактантів у контрольних групах дітей Полтави, Карлівки 

та Кременчука становив 0,26±0,032, 0,32±0,037 та 0,27±0,023 ммоль/л 

відповідно. У групах дітей із хворобами пародонта ці показники у 2,5 – 2,8 

разу вищі порівняно зі здоровими дітьми. Найвищий показник – 0,81±0,016 

ммоль/л зареєстровано в дітей Карлівки, де фтор у воді перевищує гранично 

допустимі концентрації. 

Унаслідок впливу іонів фтору на нейтрофіли відбувається посилення 

утворення кисневих радикалів, що призводить до різкого підвищення 

процесів ПОЛ у тканинах пародонта. Посилення ПОЛ може, зокрема, 

призводити до деструкції колагену та синтезу його незрілих форм, а це 

вторинно сприяє розвитку патології пародонта і підвищенню його чутливості 

до дії патогенних факторів. 

ПОЛ перебуває під контролем  фізіологічної антиоксидантної системи 

(АОС), виснаженням якої часто супроводжуються запальні процеси в 

тканинах. Активність одного з основних ферментів цієї системи – каталази - 

може відображати стан АОС. У підтриманні гомеостазу в ротовій порожнині 

роль каталази дуже суттєва, оскільки від її активності залежить ступінь 

нейтралізації перекисів, що виробляються патогенною мікрофлорою, яка 

населяє ротову порожнину під час розвитку запальних процесів пародонта. 

Тому чим вища активність каталази в ротовій рідині, тим вищий місцевий 

опір мікробним чинникам. 

У дітей із хронічним катаральним гінгівітом відбувається зниження 

активності каталази, найвиразніший цей процес у регіоні з недостатньою 

кількістю фтору в питній воді (Кременчук), де досліджуваний показник 

становить 0,076±0,001 мкат/л, це приблизно в 4 рази менше в порівнянні з 

аналогічним показником дітей контрольної групи – 0,327±0,051 мкат/л. 
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Найменші зміни показника активності каталази зареєстровано в дітей 

Полтави, де його зниження відбулося у 2,3 разу порівняно зі здоровими 

дітьми. 

Це підтверджують інші дослідники, які також указують на підвищення 

активності еластази, зниження рівня ТБК-реагуючих продуктів та каталази в 

ротовій рідині дітей із хронічними катаральними гінгівітами. Це пояснюється 

тим, що при надходженні в організм надлишкової кількості фтору значно 

змінюється рівень вільнорадикального окиснення ліпідів, антиоксидантного 

захисту, що запускає ланцюг аномального метаболізму. 

Нами виявлено підвищення концентрації кальцію (в 1,6 – 1,7 разу) в 

дітей із патологією тканин пародонта, які проживають у регіонах з 

оптимальним (Полтава) і підвищеним (Карлівка) вмістом фтору в питній 

воді, що становить 1,84±0,04 та 2,13±0,03 ммоль/л відповідно. Результати 

вивчення неорганічних фосфатів також свідчать про підвищення їхньої 

концентрації в ротовій рідині дітей у цих регіонах. Це пояснюється тим, що 

на фоні зниження в тканинах пародонта газообміну в умовах запальних 

хвороб тканин пародонта підвищується концентрація деяких іонів (Са
2+

, 

НРО4
2
, Na

+
 та ін.), а також збільшується  іонна проникність епітелію ясен.  

У ротовій рідині дітей із хронічними катаральними гінгівітами, що 

проживають в умовах дефіциту фтору (Кременчук), зареєстрована 

концентрація кальцію 0,55±0,01 ммоль/л, що приблизно у 2 рази нижче 

відносно дітей з інтактним пародонтом – 1,02±0,08 ммоль/л. Така ж 

тенденція спостерігається і при вивченні вмісту неорганічних фосфатів у 

ротовій рідині дітей цього регіону.  

За недостатньої кількості фтору в питній воді знижується 

карієсрезистентність, підвищується в’язкість слини та змінюється рН, що 

призводить до порушеннями процесів міцелоутворення, іони Са
2+

 та РО4
3-

  



45 

 

утворюють важкорозчинні комплекси Са3 (РО4)2, які випадають в осад, за 

рахунок чого концентрація кальцію та фосфатів у ротовій рідині знижується. 

Отже, проведений біохімічний аналіз ротової рідини дітей з інтактним 

пародонтом і хронічним катаральним гінгівітом, які проживають у регіонах із 

різними концентраціями фтору в питній воді, показує, що перебіг гінгівітів 

ускладнюється недостатньою або надмірною концентрацією фтору в 

джерелах водопостачання. Про це свідчать суттєве підвищення ЗПА й 

еластази, активізація процесів перекисного окиснення ліпідів (ТБК-

реактанти) і більш виражене виснаження антиоксидантної системи 

(активність каталази) в ротовій рідині дітей із гінгівітами в Карлівці та 

Кременчуці в порівнянні з відповідними показниками ротової рідини дітей у 

Полтаві. 

Значні зміни біохімічних показників у ротовій рідині дітей Карлівки 

пов’язані з тим, що фтор інгібує вироблення енергії в тканинах, біологічне 

ферментативне окиснення, підвищення концентрації вторинних месенджерів, 

зокрема ц-АМФ, що призводить до глибоких порушень фізіології клітини та 

впливає на зниження активності каталази шляхом зв’язування іонів заліза в 

активному центрі ферменту. 

Хронічні катаральні гінгівіти, що розвиваються на фоні оптимального 

вмісту фтору в питній воді, супроводжуються підвищенням рівня кальцію без 

змін концентрації фосфору в ротовій рідині дітей. Підвищений рівень фтору 

при гінгівітах сприяє підвищенню вмісту як кальцію, так і фосфору в ротовій 

рідині. Розвиток гінгівітів на фоні дефіциту фтору в питній воді призводить 

до зниження концентрації кальцію в ротовій рідині на тлі нормального рівня 

фосфору. Такі коливання концентрацій іонів у ротовій рідині дітей із 

хронічними катаральними гінгівітами за різної забезпеченості фтором 

свідчать про порушення гомеостазу органів ротової порожнини під впливом 

патогенних і аліментарних (фтор у воді) чинників. 
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Розділ 7. ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ 

ХРОНІЧНОГО КАТАРАЛЬНОГО ГІНГІВІТУ У ДІТЕЙ ІЗ 

УРАХУВАННЯМ ЧИННИКІВ ЇХ ВИНИКНЕННЯ 

Особливості профілактики і лікування патології пародонта у дітей 

в період змінного прикусу 

За результатами вивчення стану тканин пародонта в дітей у період 

змінного прикусу наявні порушення гомеостазу органів порожнини рота 

(погана індивідуальна гігієна, обмін кальцію та неорганічного фосфору). 

Запальні процеси в тканинах пародонта відбувалися на фоні інтенсифікації 

перекисного окислення ліпідів та виснаження фізіологічної антиоксидантної 

системи, зниження рівня активності лізоциму і збільшення активності уреази, 

порушення показників реопародонтограм.  

У зв’язку з цим діти з хронічним катаральним гінгівітом потребували 

диференційованого підходу при лікуванні, яке б сприяло покращенню як 

гігієни порожнини рота, так і підвищенню резистентності тканин пародонта. 

Ми розробили і впровадили лікувально-профілактичні комплекси, які 

передбачають: 

- диспансерний нагляд у лікаря-стоматолога; 

- гігієнічне навчання, яке передбачає навчання індивідуальній гігієні 

порожнини рота з використанням зубної пасти «Новый Жемчуг 

Ромашка+кальций» 2 рази за добу (зранку і ввечорі); 

- використання зубного ополіскувача фірми Splat “Complete” для 

порожнини рота після кожного вживання їжі в об’ємі - один 

ковпачок на одну процедуру; 

- застосування бальзаму для ясен “Лесной бальзам”: нанести на 

запалену ділянку ясен і розподілити тонким шаром, 

використовувати два рази на день; 
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- застосування комбінованого препарату полівітамінів з мінералами 

“Юнівіт”: приймають перорально по 1 пігулці 3 рази за день. 

Комплекс використовують протягом місяця, два рази на рік з 

інтервалом півроку. 

Зубна паста «Новый Жемчуг Ромашка+кальций» - до складу пасти 

входять цитрат кальцію та екстракт аптечної ромашки. Цитрат кальцію 

поповнює дефіцит кальцію в складі зубної емалі. Екстракт ромашки має 

антисептичну, протизапальну та загоювальну дію. 

До складу зубного ополіскувача “Complete” входять антибактеріальний 

компонент Biosol і екстракт кропиви, що володіє потужною кровоспиняючою 

та протизапальною дією на ясна. Біосол (Isopropyl methylphenol, ізомер 

тимолу) - основний компонент ефірних масел рослин сімейства Губоцвітних, 

володіє бактерицидною та антиоксидантною дією. Polydon перешкоджає 

утворенню зубного нальоту та каменю - основних причин виникнення 

пародонтиту. Полідон (високомолекулярний полівінілпіролідон) розпушує 

білково-ліпідну основу зубного нальоту і видаляє його. 

Бальзам для ясен “Лесной бальзам” - лікувально-профілактичний засіб, 

містить в своєму складі сік листя алое, який знімає запалення ясен, володіє 

загоювальною дією. Відвар 5 лікувальних трав (ромашки, деревію, звіробою, 

чистотілу та кропиви) укріплює ясна, запобігає ризику повторних проявів 

захворювань. 

“Юнівіт” - комбінований препарат полівітамінів з мінералами (ВАТ 

«Київський вітамінний завод»). 

Властивості препарату обумовлені збалансованим комплексом 

макроелементів (кальцію і фосфору), водорозчинних (B1, B2, B5, B6, B12, PP, 

C, фолієвої кислоти), жиророзчинних (А, D3) вітамінів.  

“Юнівіт” має такий склад:  

діючі речовини: 1пігулка містить 
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кальцію 12,5мг; 

фосфору 10 мг; 

вітаміну Д3 (холекальциферолу) 80МО;  

вітаміну А ацетату 500 (ретинолу ацетату) 600 МО; 

нікотинаміду (вітаміну РР) 3 мг.; 

тіаміну (вітаміну В1) 0,203 мг.; 

кальцію D-пантотенату (вітаміну В5) 1,2 мг.; 

рибофлавіну (вітаміну В2) 0,3 мг.; 

піридоксину хлориду (вітаміну В6) 0,3мг.; 

ціанокобаламіну (вітаміну В12) 0,0002мг; 

кислоти фолієвої 0,04 мг.; 

кислоти аскорбінової (вітаміну С) 10мг. 

Ретинол (вітамін А) відіграє ключову роль у синтезі білків-ферментів і 

структурних компонентів тканин, необхідний для формування епітеліальних 

клітин, кісток і синтезу родопсину, підтримує поділ імунокомпетентних 

клітин, нормальний синтез імуноглобулінів та інших факторів захисту від 

інфекцій. 

Холекальциферол (вітамін D3) регулює обмін кальцію та фосфору в 

організмі, а також процес становлення структури кісток. 

Нікотинамід бере участь у процесах тканинного дихання, вуглеводного 

та ліпідного обміну. 

Тіамін (вітамін В1) - важливий кофермент у метаболізмі вуглеводів, 

бере участь у функціонуванні нервової системи. 

Кальцію пантотенат входить до складу коферменту А, необхідний для 

нормального функціонування циклу трикарбонових кислот, синтезу АТФ, 

продукування гормонів та антитіл, синтезу ацетилхоліну, засвоєння з 

кишечнику іонів калію, глюкози, вітаміну Е. 
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Рибофлавін (вітамін В2) - важливий каталізатор процесів клітинного 

дихання. 

Піридоксин (вітамін В6) як кофермент бере участь у білковому обміні 

та синтезі нейромедіаторів. 

Ціанокобаламін (вітамін В12) є фактором росту, необхідний для 

нормального перебігу процесів кровотворення та визрівання еритроцитів, 

бере участь у синтезі нуклеїнових амінокислот і мієліну. 

Кислота фолієва необхідна для нормального утворення клітин крові; 

разом з вітаміном В12 стимулює еритропоез, бере участь у синтезі 

амінокислот, нуклеїнових кислот, в обміні холіну. 

Кислота аскорбінова (вітамін С) бере участь в окисно-відновних 

процесах, є необхідною для росту та формування кісток, шкіри, зубів, 

ендотелію капілярів та для нормального функціонування нервової та імунної 

систем. 

Кальцій і фосфор відіграють головну роль у мінералізації кісток і зубів. 

Іони кальцію активують багато ферментів, вони беруть участь у регуляції 

тонусу серцевого м’яза, в передачі нервових імпульсів, а також регулюють 

проникність мембран клітин.  

Також використали при лікуванні хронічного катарального гінгівіту у 

дітей в період змінного прикусу повітряно-озонову суміш додатково до 

запропонованого лікувально-профілактичного комплексу. 

Лікувальний ефект озонотерапії обумовлений особливостями 

біологічної дії озону і володіє наступними терапевтичними ефектами: 

- Біоенергетичним і біосинтетичними ефектами - стимуляція аеробних 

процесів і окисного фосфорилювання, накопичення в тканинах 

аденозинтрифосфату та креатинінфосфату, активація продукції біологічно 

активних речовин і медіаторів нервової системи; 
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- Впливом на систему крові, кровотворення і кровообігу - відновлення 

кисневотранспортної функції крові, стимуляція кровотворення; зниження 

адгезивних властивостей еритроцитів (збільшується здатність еритроцитів до 

деформації) і поліпшення їх проникнення в капіляри, регуляція гемостазу 

(низькі дози озону викликають гіпокоагуляцію, високі - гіперкоагуляцію), 

поліпшення регіонального (центрального і периферичного) кровообігу і 

мікроциркуляції (підвищення еластичності стінок судин); 

- Антигіпоксичним ефектом - поліпшення транспорту кисню і процесів 

його утилізації; 

- Бактерицидним, фунгіцидним та віріцідним ефектами; 

- Протизапальним ефектом - елімінація простагландинів, циркулюючих 

імунних комплексів та арахідонової кислоти; інгібування синтезу 

лейкотрієнів, відновлення рН та електролітного балансу в осередку 

запалення, посилення припливу фагоцитів у вогнище запалення; 

- Нормалізацією функціонування про- і антиоксидантних систем - 

стимуляція системи антиоксидантного захисту; 

- Дезінтоксикаційним ефектом - окислення токсичних продуктів 

метаболізму, екзо- і ендотоксинів, підвищення детоксикаційної функції 

печінки (поліпшення функціонального стану мікросомальної системи 

гепатоцитів), збільшення ниркової фільтрації; 

- Імуномодулюючою дією (малі дози озону стимулюють, великі дози 

озону пригнічують імунну відповідь організму); 

- Аналгетичною дією (при хронічних больових синдромах); 

- Антиглікемічним ефектом - зниження рівня глюкози в крові. 

Місцева озонотерапія включала зрошення ясен озоно-повітряною 

сумішшю при застосуванні прибору для генерації озону OzonyMed «Apoza», 

Тайвань (для використання в стоматології). Процедуру проводили один - два 

рази на тиждень, 3-5 процедур з інтервалом у 3 дні. Тривалість курсу 
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лікування визначалась в залежності від ступеню тяжкості захворювання і по 

стабілізації клінічних та лабораторних показників. Експозиція процедури 

озонотерапії тривала 10 сек./см
2
, потужність на виході 3-9 одиниць. При 

проведенні процедур озонотерапії застосовували зонди № 2 та №3. 

Під нашим спостереженням перебували 80 дітей віком 7-10 років з 

хронічним катаральним гінгівітом та 15 практично здорових дітей 

відповідного віку. Перше обстеження проводили до початку профілактичних 

заходів, друге обстеження - через 1 місяць після початку профілактичних 

заходів, третє - через 6 місяців після першого обстеження, четверте - через 

рік. Усіх дітей розподілили на 5 груп по 20 дітей у 1-4групах і 15 у 5 групі:  

1 група - діти з хронічним катаральним гінгівітом, яким була проведена 

професійна гігієна порожнини рота і призначена лише гігієна порожнини 

рота; 

2 - діти з хронічним катаральним гінгівітом, яким призначили 

традиційний метод лікування. Проведення професійної гігієни два рази на 

рік; індивідуальна гігієна порожнини рота з використанням зубної пасти 

«Восход №9» 2 рази за день (вранці і ввечері); зрошення порожнини рота 

розчином із зубним еліксиром «Эксодент» (1чайна ложка на ¼ склянки води 

після кожного вживання їжі та чищення зубів протягом 1-2 хв.); уживання 

всередину полівітамінного препарату «Ревіт» по 1табл. 1 раз за день після 

їди,запиваючи невеликою кількістю води;  

3 - діти з хронічним катаральним гінгівітом, яким призначили 

проведення професійної гігієни два рази на рік; індивідуальна гігієна 

порожнини рота з використанням зубної пасти «Новый Жемчуг 

Ромашка+кальций» 2 рази за день (вранці і ввечері); зрошення порожнини 

рота ополіскувачем «Complete» (після кожного вживання їжі та чищення 

зубів протягом 1-2 хв.); обробка ділянок запалення ясен бальзамом для ясен 

«Лесной бальзам» (сік листя алое, відвар 5 лікувальних трав); уживання 
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полівітамінного препарату «Юнівіт» перорально по 1 пігулці 3 рази за день 

запиваючи невеликою кількістю води; 

4 - проведення професійної гігієни два рази на рік; індивідуальна гігієна 

порожнини рота з використанням зубної пасти «Новый Жемчуг 

Ромашка+кальций» 2 рази за день (вранці і ввечері); зрошення порожнини 

рота ополіскувачем «Complete» після кожного вживання їжі та чищення 

зубів; обробка ділянок запалення ясен бальзамом для ясен «Лесной бальзам» 

(сік листя алое, відвар 5 лікувальних трав); уживання всередину 

полівітамінного препарату «Юнівіт»); проведення озонотерапії на уражену 

ділянку ясен; 

5 - практично здорові діти, яким призначали лише гігієну порожнини 

рота. 

Стан гігієни порожнини рота за індексами Федорова-Володкіної та 

Rustogi до втручань лікаря-стоматолога при першому обстеженні відповідав 

незадовільному стану і знаходився у межах 2,10±0,08 бала до 2,12±0,11 бала. 

Через місяць після призначення профілактичних заходів цей показник 

покращився до задовільного в 1, 2 групах та доброго в 3 і 4 групах. 

Найкращим був показник (1,35±0,03 бали) в четвертій групі, де додатково 

застосовували озоно-повітряну суміш (рІ-ІІ<0,01). Через 6 місяців після 

першого обстеження гігієна порожнини рота відносно другого обстеження 

погіршилась тільки в першій групі, але була кращою відносно першого 

огляду, дітям даної групи було запропоновано гігієнічний догляд за ротовою 

порожниною. Стабільно покращувався стан гігієни при обстеженні дітей 2, 3 

та 4 груп при огляді дітей через 1 місяць, 6 місяців та через рік. Гігієнічний 

стан порожнини рота у дітей 3 групи через 6 місяців після призначення 

розробленого нами лікувально-профілактичного комплексу практично 

відповідав показникам здорових дітей (1,29±0,02 бали та 1,24±0,03 бали 



53 

 

відповідно), а в четвертій групі він був 1,24±0,02 балів через 6 місяців і 

1,18±0,02 бали через рік.  

За результатами дослідження гігієнічного індексу Rustogi констатували, 

що найгірший результат в дітей 7-10 років при першому обстеженні 

дорівнював 6,64±0,10 бали проти показника здорових дітей 2,30±0,13 бали. 

Після призначення лікувально-профілактичних заходів вірогідне покращення 

зафіксували в усіх групах обстеження при другому огляді (рІ-ІІ<0,001), але 

показники були найкращими в групах 3 та 4, (5,04±0,22 бали та 

4,54±0,23бали відповідно). При огляді дітей через 6 місяців виявлено 

погіршення гігієнічного стану в дітей 1-ої групи, покращення стану гігієни 

дітей цієї групи не відбулось і через рік потому. В групах 2, 3, 4 при кожному 

наступному огляді відмічали покращення гігієнічного індексу Rustogi. 

Найкращі результати зафіксовано в 4 групі: значення індексу через рік після 

першого обстеження знизились у 2,8 рази і відповідали показнику здорових 

дітей (2,37±0,25 і 2,30±0,13 бали відповідно). Для профілактики захворювань 

тканин пародонту в дітей потрібно регулярно проводити уроки гігієнічного 

догляду за ротовою порожниною, та консультувати батьків і дітей з приводу 

вибору предметів і засобів гігієни для порожнини рота в дошкільних та 

загальноосвітніх закладах. 

При першому обстеженні в дітей із хронічним катаральним гінгівітом 

спостерігалась кровоточивість ясен, але після призначеного лікування в 2, 3, 

4 групах було зафіксовано вірогідне зниження показника кровоточивості 

відносно першого обстеження (р<0,001) і навіть в дітей 1 групи, яким ми 

призначили лише гігієну ротової порожнини також відмічено вірогідне 

зменшення значень індексу кровоточивості відносно першого обстеження, 

хоча показники менш вагомі, ніж в інших групах (р<0,05). Найвищий 

лікувальний ефект за показником індексу кровоточивості було зафіксовано в 

4 групі під час ІІІ-го огляду, де застосовували додатково озонотерапію 
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(0,44±0,128 бали) і найгірший при огляді в той же час у дітей першої групи 

(1,00±0,097 бали).  

Недостатній стан гігієни ротової порожнини, та як наслідок, запалення 

ясен, в деякій мірі зумовлені зниженням салівації. Дослідження показали, що 

в дітей з хронічним катаральним гінгівітом у період змінного прикусу (7-10 

років) швидкість слиновиділення значно нижча в порівнянні з дітьми зі 

здоровим пародонтом і дорівнювала - 0,28±0,008 мл/хв. та 0,43±0,003 мл/хв. 

відповідно. Місяць по тому, при другому огляді в дітей усіх груп обстеження 

швидкість слиновиділення дещо збільшилась, але результати в 1 та 2 групах 

менш вагомі (0,32±0,011 мл/хв. і 0,33±0,006 мл/хв.), ніж в 3групі - 0,38±0,007 

мл/хв., а в 4 групі були найкращі (0,40±0,008 мл/хв.). Під час обстеження 

дітей через шість місяців та через рік після призначення лікувально-

профілактичних заходів показники не змінились відносно даних другого 

обстеження в 1та 2 групах, а в 3 та 4групах вони дещо покращились та 

відповідали показникам здорових дітей. 

За результатами спостереження було виявлено, що після застосування 

лікувально-профілактичних комплексів індекс РМА в дітей 2-4 груп 7-10 

років вірогідно знизився відносно показників першого обстеження (р<0,001). 

В дітей 1 групи, яким була призначена лише індивідуальна гігієна 

порожнини рота показники індексу РМА і через рік практично відповідали 

початковим показникам.  

Значення індексу дітей 2 групи були найкращими при другому огляді - 

9,10±0,35% і дещо погіршувались при наступних обстеженнях: 9,80±0,39% та 

10,06±0,41%. 

В дітей 3 групи після призначення лікувально-профілактичних заходів 

з кожним наступним обстеженням ми констатували зниження ступеню 

запалення ясен. Показник РМА зменшився з 13,61±0,97% при першому 
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обстеженні, до 4,25±0,32% через 6 місяців і дещо підвищились через рік - 

4,40±0,26%. 

Найкраще нормалізував показники індексу РМА призначений в 4 групі 

лікувально-профілактичний комплекс поєднаний з озонотерапією. Так, при 

першому обстеженні дітей даної групи значення індексу дослідження були - 

13,40±0,86 %, а вже через місяць, при другому обстеженні, вони зменшились 

у три рази і дорівнювали 4,49±0,48%, при обстеженні дітей через 6 місяців 

показник даного індексу знизився до 2,34±0,20%.  

Найбільш виражений процес запалення ясен за показниками індексу 

РМА виявлено у дітей 9-10 років (15,87±2,49%) і найнижчі значення даного 

індексу в дітей 7-8 років (12,03±0,65%). Ми простежили зміни показника 

РМА під впливом запропонованих нами комплексів у дітей різних вікових 

груп та виявили, що найбільш ефективним процес покращення стану тканин 

пародонту відбувався у дітей 9-10 років в 3та 4 групах , особливо в 4 групі 

значення показника покращились в 4,63 рази (рІ-ІV <0,001). 

При обстеженні дітей усіх вікових груп: 7-8 років, 9-10 років з 

хронічним катаральним гінгівітом була позитивною проба Шиллера-

Писарева, що підтверджує наявність хронічного запалення ясен. Після 

призначення лікувально-профілактичних заходів, показники проби Шиллера-

Писарева покращились в усіх групах обстеження, але значення менш вагомі 

були в першій групі: 2,30±0,13 бали - перше обстеження; 1,81±0,08 бали - 

через місяць, такі ж показники через 6 місяців та 1,70±0,08 бали - через рік, 

дітям даної групи було рекомендовано лише гігієнічний догляд за ротовою 

порожниною. Ліпші показники були в 2, 3 групах в порівнянні з першим 

обстеженням та через рік показник покращився в 2 групі в 1,69 рази, а в 3 

групі в 2 рази. При комплексному застосуванні лікувально-профілактичного 

комплексу з озонотерапією показник при обстеженні через рік зменшився в 3 

рази відносно першого обстеження. 
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В усіх групах спостереження виявлено, що показник умісту кальцію в 

ротовій рідині дітей 7-10 років з хронічним катаральним гінгівітом вірогідно 

нижчий в порівнянні з показником здорових дітей (р<0,001). Застосування 

різних лікувально-профілактичних комплексів значно підвищило вміст 

кальцію в 2-4 групах, в 1 групі показники змінились не суттєво.  

Значення вмісту кальцію в ротовій рідині дітей 4 групи, яким 

додатково застосовували озонотерапію були найкращими при обстеженні 

через 6 місяців значення показника відповідали показникам здорових дітей і 

дорівнювали 0,94±0,04 ммоль/л та 0,98±0,03 ммоль/л відповідно. 

У дітей з хронічним катаральним гінгівітом відмічено зниження рівня 

неорганічного фосфору в ротовій рідині в порівнянні зі здоровими дітьми 

Показники вмісту неорганічного фосфору покращились після застосування 

лікувально-профілактичних комплексів через місяць і через 6 місяців в усіх 

групах дослідження, але вони були не суттєвими в 1 та 2 групах, кращі 

показники були в 3групі, а в 4 групі вони дорівнювали - 4,74±0,16 ммоль/л та 

відповідали значенням здорових дітей - 4,89±0,15 ммоль/л.  

Результати біохімічних досліджень ротової рідини дітей 7-10 років з 

хронічним катаральним гінгівітом під час першого обстеження свідчать про 

те, що захворювання протікає на тлі посилення перекисного окислення 

ліпідів (ПОЛ) за результатами накопичення ТБК-реактантів, що 

підтверджується результатами інших дослідників. Аналіз даних свідчить, що 

під час першого огляду вміст ТБК-реактантів в усіх обстежених групах 

приблизно однаковий. Через місяць після призначеного лікування показник 

ТБК-реактантів покращується в усіх групах спостереження, але найнижчий 

його показник відмічений в 4 групі спостереження де застосовувався 

запропонований нами лікувально-профілактичний комплекс в сполученні з 

озонотерапією. Під час ІІІ обстеження показники ТБК-реактантів у дітей всіх 

груп спостереження були нижчими ніж під час І обстеження, але найкращий 
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результат зберігався в дітей 3 та 4 груп та був в 1,4 і 1,8 рази кращий ніж в 1 

групі, позитивний результат в цих групах зберігався і через рік після 

призначеного лікування і був навіть кращим, ніж у дітей контрольної групи. 

Показники активності каталази свідчать про нормалізацію 

антиоксидантного захисту в процесі лікування хронічного катарального 

гінгівіту в дітей 7-10 років. При першому дослідженні ротової рідини 

активність каталази в усіх обстежених групах дітей з ХКГ була вірогідно 

нижчою в порівнянні зі здоровими дітьми (р<0,001). Через місяць після 

призначеного лікування активність даного ферменту в дітей 4 групи вища в 

1,5 рази, ніж в 1 групі, та в 1,3 рази, ніж в 2 групі (р<0,001). При дослідженні 

активності каталази ротової рідини через півроку цей показник був вірогідно 

вищим в 4 та 3 групах в порівнянні з 1 та 2 групами, що свідчить про 

посилення антиоксидантного захисту після призначення лікувально-

профілактичних комплексів, які містять прямі ессенціальні 

біоантиоксиданти: ретинол (вітамін А), аскорбінову кислоту (вітамін С) дітям 

3 та 4 груп.  

Показники активності лізоциму та уреази в ротовій рідині дітей з 

хронічним катаральним гінгівітом суттєво гірші в порівнянні з дітьми із 

здоровим пародонтом. 

При першому обстеженні в усіх групах дітей з хронічним катаральним 

гінгівітом рівень активності лізоциму був знижений в 3 рази відносно 

показників здорових дітей. Рівень активності лізоциму змінювався в процесі 

спостереження та був залежним від призначених лікувальних заходів. 

Найкращий показник спостерігали у дітей 4 групи, яким додатково до 

лікувально-профілактичного комплексу була призначена озонотерапія. 

Показники активності лізоциму в цій групі відповідали результатам здорових 

дітей вже через місяць після призначеного лікування і дорівнювали 
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0,095±0,005 од/мл, (0,090±0,004 од/мл - у здорових та зберігались на тому ж 

рівні через шість місяців. У дітей 1, 2, 3 груп результати менш вагомі.  

Активність уреази ротової рідини у дітей з хронічним катаральним 

гінгівітом в три рази вища, ніж у здорових дітей. Це вказує на засіяність 

ротової порожнини мікроорганізмами. Правильне застосування засобів та 

предметів гігієни дає можливість нормалізувати цей показник. Лікувально-

профілактичні заходи знизили показники активності уреази в усіх груп дітей, 

які знаходились на лікуванні. Однак, результати в групах мали суттєві 

відмінності, що вказує на різну ефективність лікувальних заходів. Так, через 

місяць найгірший показник спостерігався у 1 та 2 групах (0,300±0,018 мк-

кат/л, 0,319±0,013 мк-кат/л відповідно), в 3 групі дорівнював - 0,284±0,009 

мк-кат/л і найкращим був у 4 групі (0,223±0,006 мк-кат/л). У дітей, яким 

застосовували лікувально-профілактичний комплекс з озонотерапією 

показник активності уреази вже через місяць знизився в 2 рази, а через шість 

місяців він практично відповідав показникам здорових дітей. 

У дітей із хронічним катаральним гінгівітом спостерігається дисбіоз 

порожнини рота, проведені лікувально-профілактичні заходи зменшили цей 

показник в усіх групах спостереження, а в 4 групі дітей, де при лікуванні 

додатково застосовували озонотерапію, він практично відповідав нормі.  

Ефективність застосування лікувально-профілактичних комплексів 

оцінювали за показником індексу РМА, редукція показника РМА становила 

до 75,9%. 

Стан регіонарної гемодинаміки - це важливий показник 

функціонального стану тканин ротової порожнини і зокрема пародонта. 

Реографічні дослідження стану мікроциркуляторного русла тканин 

пародонта у дітей з хронічним катаральним гінгівітом у період змінного 

прикусу показали, що захворювання супроводжується змінами показників 

реограм в порівнянні із значеннями здорових дітей. Середні значення РІ при 
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первинному обстеженні дітей з ХКГ дорівнювали 0,06±0,001 Ом, а у 

здорових дітей 0,01±0,003 Ом відповідно; ПТС дітей з ХКГ - 17,26±0,06% і 

16,18±0,12% у здорових; ІПО дітей з ХКГ - 105,55±0,45% і відповідно 

84,32±0,81% у здорових та ІЕ - 72,81±0,21% у дітей з ХКГ і у здорових - 

78,34±0,62%. 

Застосування розроблених нами лікувально-профілактичних 

комплексів у дітей з хронічним катаральним гінгівітом в період змінного 

прикусу призводить до стійкої нормалізації реґіонарного кровообігу в 

тканинах пародонту і забезпечили вірогідне покращення усіх показників 

дослідження в порівнянні з показниками до лікування (р<0,001). Особливо 

вагомі зміни спостерігались в показниках: ПТС, ІПО, ІЕ. Озонотерапія в 

поєднанні з індивідуальною гігієною та вітамінно-мінеральним комплексом 

призвела до стимулюючої дії на судини тканин пародонту з посиленням 

тонусу судин та можливим включенням в систему кровопостачання 

резервних, раніше не функціонуючих судин. Усі показники 

реопародонтографічного дослідження узгоджуються з даними, які 

представлені в науковій літературі. 

Таким чином, запропоновані нами лікувально-профілактичні 

комплекси дали можливість нормалізувати показники ротової рідини, 

вплинули на гомеостаз ротової порожнини, знизили ступінь дисбіозу, 

призвели до редукції показника РМА та нормалізували стан реґіонарної 

гемодинаміки тканин пародонта. 
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Лікувально-профілактичні заходи при хворобах тканин пародонта у 

дітей із зубощелепними аномаліями 

Комплекс профілактичних заходів призначали  дітям із зубощелепними 

аномаліями віком 12 років. Визначення досліджуваних показників 

проводилось до початку профілактичних заходів (І обстеження), за 1 місяць 

після початку проведення профілактичних заходів (ІІ обстеження), за 3 та 6 

місяців після І обстеження (ІІІ та ІV обстеження).  

 Всі діти були розподілені на 4 групи: 1 група - діти без зубощелепних 

аномалій яким призначали лише гігієну порожнини рота; 2 група - діти із 

зубощелепними аномаліями, яким призначали лише гігієну порожнини рота; 

3 група - діти із зубощелепними аномаліями, яким призначали гігієну 

порожнини рота із використанням зубної пасти «Новий жемчуг», аплікації 

глюконату кальцію, обробка ясен гелем «Метрогіл-Дента», настойкою 

«Фітодент»; 4 група - діти із зубощелепними аномаліями, яким призначали 

запропонований нами профілактичний комплекс (крем для місцевого 

застосування «Tooth Mousse», біологічно активний препарат «Остеовіт», 

харчова добавка адсорбтивної дії «Пектодент-зубний порошок»).  

Під час кожного обстеження у дітей проводили дослідження стану 

гігієни порожнини рота за індексами Федорова-Володкіної, Сілнес-Лоу, РНР 

та запропонованого нами методу оцінки ефективності гігієни порожнини 

рота (поєднаного індексу Федорова-Володкіної з методом РНР). 

Застосування значної кількості гігієнічних індексів дало можливість в повній 

мірі оцінити рівень гігієнічного догляду за порожниною рота та 

запропонувати найбільш об’єктивний індекс гігієни у дітей із 

зубощелепними аномаліями. 

Проведення профілактичних заходів у кожній групі спостереження у 

першу чергу передбачало застосування індивідуальних засобів та предметів 

гігієни. Тобто кожний пацієнт був навчений стандартному методу чищення 
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зубів та проводив його двічі на день (уранці та ввечері) з використанням 

відповідних зубних паст, що дало можливість покращити рівень гігієни 

порожнини рота в дітей усіх груп спостереження вже під час ІІ обстеження. 

Але за 6 місяців після І обстеження показник наближався до рівня І 

обстеження, що вказує на необхідність періодично проводити дітям 

інструктаж за гігієнічним доглядом порожнини рота. 

Індекс Сілнес-Лоу дає можливість оцінити стан гігієни порожнини рота 

не лише у фронтальному відділі нижньої щелепи, а й у бокових та 

фронтальному верхньої щелепи. Його визначення в процесі проведення 

профілактичних заходів показало значне покращення гігієнічного стану 

порожнини рота в дітей із зубощелепними аномаліями за рахунок видалення 

зубних нашарувань на зубах верхньої щелепи та зубах бокових ділянок 

нижньої щелепи, оскільки доступ до них за допомогою використаних зубних 

щіток значно кращий, ніж при скупченості зубів у фронтальній ділянці.  

Порівняння результатів, отриманих після проведення профілактичних 

заходів та визначення стану гігієни за допомогою індексів РНР та 

запропонованого методу оцінки ефективності гігієни порожнини рота 

(поєднаного індексу Федорова-Володкіної з методом РНР), показало, що 

найбільш об’єктивним є запропонований нами поєднаний метод, який дає 

можливість оцінити стан гігієни всіх ділянок порожнини рота та вказати 

пацієнтам на необхідність приділяти значну увагу фронтальній ділянці та 

особливо контактним поверхням зубів (раціоналізаторська пропозиція 

№0046). Стан гігієни порожнини рота покращувався у всіх групах дітей, але 

найкращі показники відмічені у здорових, тобто без зубощелепних аномалій. 

Тобто наші дослідження показали, що основною причиною 

недостатньої гігієни порожнини рота є наявність зубощелепних аномалій, які 

супроводжуються скупченістю зубів у фронтальній ділянці, що ускладнює 

процес очищення зубів від нашарувань. Таким дітям необхідно застосовувати 
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спеціальні предмети та засоби гігієни порожнини рота й проводити 

ортодонтичне лікування  зубощелепних аномалій. 

Дослідження показника PМА в процесі проведення профілактичних 

заходів у дітей із використанням різних лікувально-профілактичних 

комплексів показало позитивний вплив проведених заходів на стан тканин 

пародонта. Найкращі результати відмічені через місяць від початку лікування 

(1 група - 0,8±0,24 бали, 2 група - 3,72±0,84 бали, 3 група - 2,8±0,74 бали, 4 

група - 1,94±0,58 бали). Через півроку показники погіршувалися (1,46±0,36 

бали, 5,06±0,94 бали, 4,4±0,76 бали та 3,2±0,69 бали відповідно), що вказує на 

необхідність повторного  проведення профілактичних заходів, але найкращі 

показники зберігалися у дітей без зубощелепних аномалій, що підтверджує 

вплив ортодонтичної патології на стан тканин пародонта. 

У процесі проведення профілактичних заходів швидкість 

слиновиділення мала тенденцію до підвищення в усіх групах, але найбільш 

вагомим це було у дітей, яким призначали запропонований нами комплекс 

(0,45±0,02 бали під час ІІ-го обстеження проти 0,36±0,02 балів під час І-го 

обстеження). Незначне покращення показника нами виявлене навіть за 6 

місяців від І обстеження, що обумовлено, на нашу думку, більш ретельним 

гігієнічним доглядом за порожниною рота.  

Під час І обстеження дітей груп спостереження виявлено, що в 

здорових показник вмісту кальцію в ротовій рідині вірогідно вищий, ніж у 

дітей із зубощелепними аномаліями, що визначило необхідність застосування 

в процесі проведення профілактичних заходів препаратів, які б підвищили 

рівень цього елемента в ротовій рідині. Застосування різних лікувально- 

профілактичних комплексів призвело до підвищення вмісту кальцію в усіх 

групах спостереження вже за місяць після І обстеження (2 група - 0,36±0,02 

ммоль/л, 3 група - 0,44±0,02 ммоль/л, 4 група - 0,47±0,02 ммоль/л). Цей 

процес спостерігається протягом усього періоду спостереження. Але 
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найбільш вагомі та стійкі результати отримали в 4 групі спостереження, 

дітям якої проводили призначення запропонованого нами лікувально-

профілактичного комплексу. Навіть за 6 місяців після І обстеження у цих 

дітей показник рівня кальцію відповідав значенням здорових дітей. 

У дітей із зубощелепними аномаліями відмічено зниження рівня 

неорганічного фосфору в ротовій рідині в порівнянні зі здоровими дітьми. 

Після проведення профілактичних заходів спостерігається покращення 

показника, але дані не мали вірогідної різниці між групами спостереження. 

Проведення профілактичних заходів у дітей із зубощелепними 

аномаліями  позитивно вплинуло на стан процесів  ліпопероксидації їх 

ротової рідини. Після проведення профілактичних заходів виявлена 

тенденція підвищення активності каталази в порівнянні із І обстеженням, а 

також у порівнянні з показником контрольної групи (P0,05). Під час ІІІ  

обстеження дітей із зубощелепними аномаліями  відмічене стійке збільшення 

цього показника, в порівнянні із І обстеженням (P0,05). Але під час IV 

обстеження спостерігається зниження показника активності каталази в 

порівнянні з III обстеженням у дітей 2 та 3 груп, а в 4 групі - незначне 

підвищення.  

Відмічено підвищення антиоксидантного потенціалу ротової рідини, 

що виражається меншим вмістом ТБК-реагуючих речовин у ротовій рідині 

дітей із зубощелепними аномаліями в процесі проведення профілактичних 

заходів (I обст. - 0,40±0,02 мкмоль/л, IV обст. - 0,21±0,01 мкмоль/л). 

 Однією із причин ураження твердих тканин зубів та тканин пародонта 

у дітей є порушення взаємодії антимікробних систем порожнини рота. 

Важливу роль в цьому належить лізоциму. Зменшення активності цього 

ферменту в ротовій рідині свідчить про послаблення антимікробних сил. Про 

збільшення кількості мікроорганізмів в порожнині рота можна сказати за  

активністю ферменту уреази, який синтезується більшістю 
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мікроорганізмами. Порушення співвідношення цих показників може 

призвести до дисбіозу порожнини рота, що негативно впливає на стан 

твердих тканин зубів та тканин пародонта у дітей. 

Наші дослідження показали, що у дітей із зубощелепними аномаліями 

спостерігаються гірші показники активності лізоциму (0,019±0,0008 од/мл)  

та уреази (0,365±0,012 мк-кат/л) ротової рідини в порівнянні з дітьми, у яких 

немає аномалій прикусу (0,084±0,006 од/мл та 0,112±0,010 мк-кат/л 

відповідно). 

Під час І обстеження дітей  виявлено зниження рівня активності 

лізоциму у дітей із зубощелепними аномаліями (2, 3, 4 груп спостереження) в 

порівнянні зі здоровими дітьми. Рівень активності лізоциму змінювався в 

процесі спостереження в залежності від  призначуваних  заходів. Так 

найкращий результат відмічений у дітей, яким застосовували «Tooth 

Mousse», «Остеовіт», «Пектодент - зубний порошок», особливо за 1 місяць 

від початку призначення комплексу (0,080±0,003 од/мл) (P<0,05). У дітей 3 

групи та особливо 2 результати менш вагомі та значно погіршувалися під час 

ІV обстеження, тобто через півроку після І, що вказує на необхідність 

повторного проведення профілактичних заходів у дітей. 

Активність уреази засвідчує засіяність мікроорганізмами порожнини 

рота. У дітей із зубощелепними аномаліями вона більша, ніж у дітей без 

аномалій прикусу. У дітей, яким призначали запропонований нами 

лікувально-профілактичний комплекс, спостерігали покращення показника 

активності уреази (зменшення його активності до 0,125±0,02 мк-кат/л). 

Для розрахунку ступеня дисбіозу порожнини рота визначали відносні 

активності уреази та лізоциму ротової рідини. У практично здорових дітей 

співвідношення цих показників знаходиться в межах 1. За наявності 

патологічних змін у порожнині рота це значення збільшується, що 

спостерігається в дітей із зубощелепними аномаліями. Проведення 
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профілактичних заходів у дітей призвело до зменшення цього показника в 

дітей всіх груп спостереження. Але найбільше показник наближався до 

норми  в дітей 4 групи, яким застосовували запропоновані нами лікувально-

профілактичні заходи. 

Після проведеного лікування в усіх групах дітей спостерігалося 

покращення всіх показників порожнини рота, які вивчалися, що дало 

можливість впливати на показники приросту інтенсивності карієсу та стан 

тканин пародонта. Найсприятливіші умови для підвищення резистентності 

твердих тканин зубів та тканин пародонта виявлені в групі дітей, яким 

призначали розроблений нами лікувально-профілактичний комплекс, що 

включав «Tooth Mousse», «Остеовіт» та «Пектодент- зубний порошок», що 

призвело до редукції приросту карієсу на 59,4% та редукції показника РМА у 

цих дітей на 68,7%. 

 

Результати використання лікувально-профілактичних заходів у 

дітей при різній концентрації фтору в питній воді 

Отримані дані обумовлюють необхідність розробки і застосування 

комплексу лікувальних та профілактичних заходів з урахуванням умісту 

фтору в питній воді, які б сприяли підвищенню резистентності тканин 

пародонта. 

Ми розробили лікувально-профілактичні комплекси, які передбачають: 

- диспансерний нагляд у лікаря-стоматолога: 

 за необхідності - консультація ортодонта і хірурга-стоматолога; 

 гігієнічне навчання, яке передбачає навчання індивідуальній гігієні 

порожнини рота з використанням зубних паст “Новый Жемчуг тотал”, 

“Восход №9”, “Новый Жемчуг Семь трав”,  “Лесной бальзам” залежно від 

групи 2 рази за день (зранку і ввечері) та стандартного методу чищення 

зубів; 
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 використання зубних еліксирів “Апельсиновый”, “Эксодент”, “Биодент”, 

“Цикорий”, які призначалися у вигляді полоскань порожнини рота із 

розрахунку 1 чайна ложка на ¼ склянки води після кожного вживання їжі 

та чищення зубів протягом 1-2 хв.; 

 уживання всередину полівітамінних препаратів “Ундевіт”, “Декамевіт”. 

Лікувально-профілактичні комплекси призначали протягом місяця два 

рази за рік (навесні та восени). 

Усі зубні пасти й еліксири мали протизапальну, кровоспинну й 

антимікробну дії, що сприяло підвищенню резистентності тканин пародонта.  

Кожна дитина отримала рекомендації щодо зубної щітки: пропонували 

використовувати зі штучної щетини, відповідного розміру, як правило, 

середньої жорсткості. Для чищення зубів використовували стандартний 

метод. Чищення проводили 2 рази за день (вранці і ввечері). 

Контролем служила 1 група дітей з клінічно інтактним пародонтом 

(n=25 у кожному регіоні). У цій групі було проведено навчання 

індивідуальній гігієні порожнини рота з використанням стандартного методу 

чищення зубів, дані рекомендації щодо зубної щітки (пропонували 

використовувати зі штучної щетини, відповідного розміру, як правило, 

середньої жорсткості). 

Дітям 2 групи (референтна, n=25 у кожному регіоні) був призначений 

однаковий лікувально-профілактичний комплекс незалежно від регіону 

проживання. Цій групі були запропоновані: гігієна з використанням зубної 

пасти “Лесной бальзам”, зрошення порожнини рота розчином із зубним 

еліксиром “Цикорий”, уживання полівітамінного препарату “Ундевіт”. 

У дітей 3 групи (основна, n=25 у кожному регіоні) лікувально-

профілактичний комплекс призначався з урахуванням умісту фтору в 

джерелах водопостачання кожного з трьох регіонів. Були призначені такі 

лікувально-профілактичні комплекси. 
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 Полтава (оптимальний уміст фтору) (деклараційний патент України 

№9836  від 17.10.2005 року): гігієна з використанням зубної пасти “Новый 

Жемчуг тотал” 2 рази за день (вранці і ввечері); зрошення порожнини рота 

розчином із зубним еліксиром “Апельсиновый” (1 чайна ложка на ¼ 

склянки води після кожного вживання їжі та чищення зубів протягом 1-2 

хв.); уживання всередину полівітамінного препарату “Декамевіт” по 1 таб. 

1 раз за день після їди, запиваючи невеликою кількістю рідини, протягом 

20 днів. 

 Карлівка (висока концентрація фтору) (деклараційний патент України № 

8912 від 15.08.2005 року): гігієна з використанням зубної пасти “Восход 

№9” 2 рази за день (вранці і ввечері); зрошення порожнини рота розчином 

із зубним еліксиром “Эксодент” (1 чайна ложка на ¼ склянки води після 

кожного вживання їжі та чищення зубів протягом 1-2 хв.); уживання 

всередину полівітамінного препарату “Декамевіт” по 1 таб. 1 раз за день 

після їди, запиваючи невеликою кількістю рідини, протягом 20 днів. 

 Кременчук (низька концентрація фтору) (деклараційний патент України 

№ 8913 від 15.08.2005 року): гігієна з використанням зубної пасти “Новый 

Жемчуг Семь трав” 2 рази за день (вранці і ввечері); зрошення порожнини 

рота розчином із зубним еліксиром “Биодент” (1 чайна ложка на ¼ 

склянки води після кожного вживання їжі та чищення зубів протягом 1-2 

хв.); уживання всередину полівітамінного препарату “Декамевіт” по 1 таб. 

1 раз за день після їди, запиваючи невеликою кількістю рідини, протягом 

20 днів. 

Комплекси призначалися 2 рази за рік. 

Результати досліджень показали, що після призначення лікувально-

профілактичних комплексів індекс РМА в дітей усіх трьох регіонів вірогідно 

зменшився відносно показників первинного обстеження як у референтній, 

так і в основній групах (р≤0,001). Вірогідна різниця показників 
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спостерігалася протягом усього періоду спостереження (через 1, 6 місяців та 

через 1 рік після призначення лікування). 

Порівнюючи значення індексу РМА дітей референтної групи із 

відповідними показниками основної, було виявлено, що на кожному етапі 

спостереження індекс РМА в дітей основної групи вірогідно кращий, ніж у 

дітей референтної (р≤0,001). У Кременчуці, де фтор у воді міститься в 

низьких концентраціях, значення індексу РМА як у дітей референтної, так і в 

основній групі були найнижчими протягом усього періоду лікування. 

Після проведення комплексу лікувально-профілактичних заходів також 

було виявлено вірогідне зниження індексу кровоточивості в основній та 

референтній групах протягом усього періоду спостереження в порівнянні з 

показниками первинного обстеження. 

Так, у дітей основної групи Полтави показники індексу кровоточивості 

через 1 місяць та через 1 рік не мали між собою вірогідної різниці і 

становили 0,12±0,066 та 0,28±0,092 бала відповідно (р≥0,05). 

У Карлівці, де висока концентрація фтору в питній воді, в дітей 

основної групи кровоточивість через 1 місяць після призначення лікувально-

профілактичного комплексу становила 0,16±0,095 бала, через 6 місяців – 

0,84±0,125 бала (р≤0,001) та через 1 рік – 0,56±0,130 бала, хоча показники 

двох останніх обстежень були приблизно на однаковому рівні (р≥0,05). 

У регіоні з низьким умістом фтору в питній воді (м. Кременчук) у дітей 

основної групи при порівнянні показників обстеження через 1 місяць та через 

1 рік, які становили 0,08±0,055 та 0,20±0,082 бала відповідно, вірогідної 

різниці не виявлено. 

При порівнянні отриманих результатів у дітей референтної групи із 

основною простежувалась однакова закономірність у кожному регіоні, а 

саме: не було виявлено вірогідної різниці показників як через 1 місяць, так і 

через 6 місяців після проведення курсу лікування, і тільки показники річного 
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обстеження були вірогідно кращими в дітей основної групи в усіх трьох 

регіонах (р≤0,001), що може свідчити про ефективну пролонговану дію 

диференційовано призначених препаратів дітям із хронічним катаральним 

гінгівітом в основних групах. 

Гігієнічний стан порожнини рота дітей у кожному регіоні відразу після 

закінчення курсу лікування покращився до показників дітей контрольної 

групи (р≥0,05), винятком стала основна група дітей Кременчука (низький 

уміст фтору в питній воді), де значення індексу гігієни за Stallard – 

0,50±0,037 бала - були вірогідно кращими, ніж у дітей контрольної та 

референтної груп. 

На обстеженні через 1 рік після первинного огляду лише в дітей 

Карлівки показники гігієни в основній  (1,13±0,051) та в референтній групах  

(1,25±0,076 ) не мали між собою вірогідної різниці, в інших регіонах стан 

гігієни порожнини рота дітей основної групи був вірогідно кращим, ніж у  

референтній групі. Визначення індексу гігієни за Silness-Loe показало 

аналогічний розподіл показників у групах спостереження. 

Відомості про зміни ЗПА в ротовій рідині дітей показали, що відразу 

після лікування відбулася нормалізація цього показника як в основних, так і в 

референтних групах у Полтаві та Кременчуці, цей ефект спостерігався і на 

обстеженні через 6 місяців у дітей основної групи, в референтній  активність 

протеаз підвищилася. 

У Карлівці, незважаючи на суттєве зниження цього показника, 

активність ЗПА була вірогідно вища, ніж у контрольній групі, а призначення 

лікувально-профілактичного комплексу в основній групі Карлівки хоча і 

сприяло стійкому зниженню протеаз у ротовій рідині дітей із гінгівітами, але 

рівень цього показника був вірогідно вищим, ніж у дітей контрольної групи. 

Проведення комплексу заходів щодо лікування гінгівітів у дітей  

сприяло зниженню активності еластази в ротовій рідині дітей всіх основних і 
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референтних груп. При цьому значень, відповідних рівню дітей у 

контрольних групах, цей показник досягав у основній групі Полтави, а також 

у референтній і основній групах Кременчука (р≥0,05). Запропонована терапія 

в Карлівці, незважаючи на певне зниження активності еластази в ротовій 

рідині дітей, не викликала нормалізації досліджуваного показника ні в  

основній, ні в референтній групах (р≤0,001). 

На обстеженні через 6 місяців у основних групах дітей усіх трьох 

регіонів активність еластази зберігалася на низькому рівні, в референтних 

групах зниження цього маркера запалення в ротовій рідині дітей виявилося 

нестійким. 

Результати дослідження, які свідчили про інтенсифікацію перекисного 

окиснення ліпідів, а також виснаження фізіологічної антиоксидантної 

системи, після проведення лікування у всіх спостережуваних групах 

показали зниження концентрації ТБК-реактантів у ротовій рідині дітей до 

рівня контрольних значень. Виняток становила референтна група в Карлівці, 

в ротовій рідині дітей якої концентрація ТБК-реагуючих продуктів хоча і 

знизилася, але була вірогідно вищою в порівнянні з контрольною (р≤0,001). 

Більш стійкий ефект відносно зниження рівня ТБК-реактантів 

створювали запропоновані комплекси в основних групах дітей. Так, у ротовій 

рідині дітей основної групи Полтави уміст ТБК-реактантів зберігався 

низьким і через 6 місяців (р≤0,01), що виявлялося і в дітей Кременчука, де 

вміст фтору в питній воді нижчий оптимально допустимих значень. 

У ротовій рідині дітей основної групи Карлівки вміст ТБК-реагуючих 

продуктів через 6 місяців знову підвищився, але при цьому рівень цього 

показника був вірогідно нижчим, ніж у референтній групі (р≤0,01), що 

свідчить про перевагу комплексу, застосованого в основній групі дітей 

Карлівки, над препаратами, які були призначені в референтній групі. 
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На фоні лікувально-профілактичних комплексів як в основній, так і в 

референтній групі дітей Полтави в ротовій рідині відновлювалась активність 

каталази до рівня контрольних значень, що спостерігалось і в дітей 

Кременчука, де показник активності каталази залишався  високим до кінця 

спостереження  (р≥0,05 через 6 місяців).  

У дітей Карлівки на фоні надмірного надходження фтору після 

проведення лікувальних заходів в основній і референтній групах активність 

каталази підвищилася, але в дітей референтної групи не досягла контрольних 

значень. Активність каталази в ротовій рідині дітей основної групи Карлівки 

під час усіх обстежень зберігалася на рівні, зареєстрованому відразу після 

проведення курсу лікування, хоча і була вірогідно нижча контрольного, але і 

вища початкового низького рівня. 

Призначення в ролі лікувально-профілактичного комплексу зубної 

пасти «Лесной бальзам» у поєднанні із зубним еліксиром «Цикорий» та 

вітамінним комплексом «Ундевіт» (референтна група) в Полтаві та Карлівці 

викликало зниження рівня іонізованого кальцію відразу після лікування, але 

ефект був короткочасним, оскільки вже через 6 місяців виявлялося нове 

підвищення рівня цього макроелемента до початкового стану. 

Незважаючи на відсутність стабільного зниження концентрації кальцію 

в ротовій рідині дітей референтних груп, призначення запропонованого 

комплексу в основних групах Карлівки і Полтави сприяло нормалізації цього 

показника на весь період спостереження, що свідчить про регуляцію 

гомеостазу в органах ротової порожнини під дією лікувально-

профілактичних комплексів. 

Концентрація іонізованого кальцію в ротовій рідині дітей Кременчука, 

навпаки, знижується вдвічі в порівнянні з контролем. Проведення лікування 

викликає лише незначне підвищення цього показника в референтній групі 

(р≤0,05). В основній групі призначення лікувально-профілактичних засобів 
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викликало підвищення рівня кальцію, досягнутий ефект зберігся і через 6 

місяців (р≥0,05). 

Результати вивчення вмісту неорганічних фосфатів у ротовій рідині, 

концентрації яких, як і іонів кальцію, відбиває стан гомеостазу органів 

ротової порожнини, свідчать про те, що досліджуваний показник суттєво не 

відрізнявся в здорових дітей і дітей із хронічними катаральними гінгівітами 

всіх спостережуваних груп Полтави і Кременчука; лише в Карлівці, де рівень 

фтору в питній воді перевищує допустимі межі, концентрація неорганічних 

фосфатів у дітей із гінгівітами була в 1,5 – 1,7 разу вища, ніж у контрольній 

групі. 

Проведення курсу лікування як у референтних, так і в основних групах 

дітей усіх трьох регіонів також суттєво не вплинуло на рівень фосфору в 

ротовій рідині. 

Після проведення курсу лікування в дітей відбувалася  нормалізація  

кровообігу (з’являлася позитивна функціональна гіперемія після ЖН), зникав 

мінімум у спектрі коефіцієнта відбиття світла R на 500 нм, з’являвся мінімум 

на довжині хвилі 575 нм. На фоні позитивних змін у судинах 

мікроциркуляторного русла відбувалося зменшення глікогену в яснах та 

зниження бар’єрної проникності слизової оболонки порожнини рота. 

У дітей основної групи Кременчука після місячного курсу лікувально-

профілактичного комплексу позитивний ефект на тканин пародонта був 

вищим, ніж у Карлівці. 

Отже, спираючись на отримані результати, можна стверджувати, що 

проведення базової терапії та призначення лікувально-профілактичного 

комплексу засобів у референтних групах створювало короткочасну 

коригувальну дію на всі біохімічні показники, що вивчаються, в ротовій 

рідині дітей на фоні різних концентрацій фтору в питній воді. З огляду на це 
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можна дійти висновку про недостатню ефективність комплексу, 

використаного в дітей референтних груп. 

Призначення комплексу препаратів основній групі дітей Полтави, що 

складається із зубної пасти «Новый жемчуг Тотал», зубного еліксиру 

«Апельсиновый» і вітамінного комплексу «Декамевіт», знижувало активність 

протеолізу, інтенсивність ПОЛ та нормалізувало мінеральний дисбаланс. 

Причому ця нормалізація мала пролонгований характер.  

Ефективним методом лікування і профілактики хронічного 

катарального гінгівіту, за результатами біохімічного аналізу, виявилося 

також застосування в основній групі дітей Кременчука лікувально-

профілактиного комплексу засобів, що складається із зубної пасти «Новый 

жемчуг Семь трав», зубного еліксиру «Биодент-3» і вітамінного комплексу 

«Декамевіт». 

Лікування гінгівітів у дітей Карлівки, які споживають воду з 

підвищеним рівнем фтору, за допомогою зубної пасти «Восход № 9», зубного 

еліксиру «Эксодент» і вітамінного препарату «Декамевіт», незважаючи на 

стабілізацію біохімічних процесів у ротовій порожнині, не завжди викликало 

їх нормалізацію і часто створювало короткочасний ефект, що, на наш погляд, 

спонукає до необхідності застосування додаткових заходів щодо захисту 

організму і ротової порожнини зокрема за хронічного надмірного 

надходження фтору. 
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