
Проблеми екології та медицини Матеріали конференцій та тези доповідей

загальні засоби профілактики карієсу, захворювань повогодж еність та інтенсивність стоматологічних 
пародонту та ін. Це дає можливість зменшити роз- захворювань у цієї групи дітей.
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Профілактика карієсу і захворювань пародонту 
є нагальною проблемою стоматології, оскільки по
ширеність їх збільшується.

До багатьох чинників, які сприяють виникнен
ню цих стоматологічних захворювань відноситься і 
погіршення екологічного стану навколишнього се
редовища, особливо після аварії на Чорнобильській 
АЕС у 1986 році. Діти, що народилися від 
ліквідаторів аварії, мають високу розповсюдженість 
та інтенсивність карієсу зубів (Каськова Л.Ф.,1984) 
та захворювань тканин пародонту,_ що погребує 
проведення у них інтенсивних профілактичних за
ходів.

Метою дослідження було визначення впливу 
зубної пасти "Блевд-а-мед" на гігієнічний стан ро
тової порожнини, тверді тканини зуба, тканини па
родонту. Нами було проведене обстеження 20 дітей 
ліквідаторів аварії на ЧАЕС 7-8 років. У 5 дітей 
виявлені вісім ділянок демінералізації емалї, у б 
дітей позитивною була проба Писарева-Шииллера. 
Стан гігієни порожнини рота у всіх дітей був
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"незадовільний". Всі діти були навчені гігієні рого
вої порожнини, для них проведені уроки гігієни, 
контрольована чистка зубів. Протягом місяця літи 
чистили зуби пастою "Блевд-а-мед". Через місяць 
стан гігієни ротової порожкннв змінився з 
"незадовільного" на "задовільний”. При другому 
обстежеїші ділянок демінералізаціі емалі виявлено 
не було. Стан тканин пародоту у. дітей під впливом 
адекватної гігієни порожнини рота покращився; оз
наки хронічного запалення ясен зникли, зменшився 
індекс РМА у 5 разів.

На основі отриманих попередніх результатів 
можна зробити висновок про сприятливий вплив 
зубної пасти "Бленд-а-мед" на гігієнічний стан ро
тової порожнини, тверді тканини зубів, тканини па
родонту' 7-8 річних дітей ліквідаторів аварії на ЧА
ЕС, що постійно проживають в м.Полтава. Виходя
чи з цього, зубну пасту "Бленд-а-мед” можна реко
мендувати для використання в системі 
профілактичних заходів для цих дітей.
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Сочетание язвенной болезни с описторхозом 
довольно часто встречается в географических зо
нах, где распространена описторхозная инвазия. 
Нами проанализированы истории болезни 19 боль
ных наблюдавшихся в клинике с 1995 по 1998 го
ды, у которых была выявлена микст-патология.

К клиническим особенностям течения ЯБ на 
фоне описторхоза следует отнести меньшую частоту 
типичных для язвенной болезни болей, хронологи
чески связанных с приемом пищи и значительно 
большую частоту постоянных болей, которые лока

лизуются как в эпигастральной области, так и в 
правом подреберън, у 17 бальных. Менее характер
на сезонность обострения ЯБ для мигет-гштологий. 
Дня этих больных характерны симптомы пораже
ния гепатобилиарной системы. Гнперашдитас и 
гиперсекреция для этой группы больных были не 
характерны, в отличии от больных с ЯБ без опи- 
сторхозной инвазии. У 15 больных отмечалась эо- 
зинофилия и повышенная СОЭ.

При рентгеноскопическом и эндоскопическом 
исследовании значительно чаще при микст-
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