
використанню «Дентин-герметизуючого ліквіду» та «Глуфтореду», але, враховуючи те, що 
"Глуфторед» є доступнішим за своєю ціною, з нашої точки зору, його використання в клінічній 

практиці видається доцільнішим.

199.  МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ЯСЕН ПРИ ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСАХ 
Іленко Н.М., Островська Л.Й.
м. Полтава, Україна, Українська медична стоматологічна академія

При запальних процесах в яснах спостерігаються морфофункціональні зміни, які 
визначають її клінічний перебіг.

Дослідження напівтонких зрізів дозволило в епітелії ясен виявити чітко розташовані 
базальні та шипуваті кератоцити. Серед них в міжепітеліальних просторах розташовані 
лімфоцити, дендринті клітини.

Крім внутрішньоепітеліальних макрофагів, особливий інтерес викликають меланоцити, 
котрі проникають в міжепітеліальні щілини. Меланоцити, на нашу думку, беруть участь в 
нейроендокринній регуляції клітинного складу епітелію. Разом з тим, як показують літературні 
джерела останніх років, меланоцити виділяючи ео- або феохроматин, забезпечують захист 
слизової оболонки від ультрафіолетового опромінення.

При запальних процесах в тканинах пародонта спостерігається різка активність 
утворення меланоподібного секрету. Так, при гострому гінгівіті відзначається майже повна 
відсутність меланіну в базальному шарі, а при хронічному -  навпаки, поряд з проліферацією 
базальних клітин, збільшується і кількість меланінвміщуючих клітин. Проведені дослідження 
свідчать, що гострі та хронічні гінгівіти мають різний кількісний склад меланіну в меланоцитах. 
На нашу думку, кількісний та якісний вміст меланоцитів визначає стан епітеліоцитів в різних 
шарах епітелію.

Меланоцити належать до дифузної нейроендокринної системи, яка забезпечує гомеостаз 
епітеліального пласту.

200.  ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАХВОРЮВАНЬ ТКАНИН ПАРОДОНТУ У ЛІТНІХ 
ЛЮДЕЙ
Кананович Т.Н., Вороніна І.Е., Федянович І.П.
м. Київ, Україна, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця

Аналіз демографічних даних свідчить, що число літніх людей серед всього населення 
в найближче десятиріччя неухильно зростатиме. Відповідно зростає частка немолодих пацієнтів 
в стоматологічних клініках. Система стоматологічної допомоги повинна орієнтуватися на 
демографічну ситуацію, що змінилася, необхідно враховувати вікові зміни в пародонті, які 
призводять до втрати зубів. Для вироблення плану надання пародонтологічної допомоги даної 
категорії населення необхідні дані про поширеність і тяжкість хвороб пародонту.

Мета роботи -  вивчення стану тканин пародонту у осіб після 60 років і визначення 
потреби в різних видах пародонтологічної допомоги.

Нами було обстежено 120 осіб віком 60 років і старше (72 жінки і 48 чоловіків). У 
віковій групі 60-74 р. було 81 особа (середній вік 68,5±0,8) в групі 75 років і старше -  39 осіб 
(середній вік 76,5±0,7).

Патологічні зміни в тканинах пародонту реєстрували за методикою ВООЗ з 
використанням індексу потреби в лікуванні хвороб пародонту -  CPITN і індексу гігієни 
Федорова-Володкіної. На підставі отриманих даних визначали потребу обстежених в 
лікувально-профілактичній допомозі.

З 120 обстежених тільки 10,06% мали непошкоджені (CPITN0) або виключені 
секстанти (CP1TNX). Інші 89,94% були з різним ступенем ураження пародонту -  від кровотечі 
до пародонтальних кишень.

Не було знайдено ніяких певних тенденцій поширеності середніх форм захворювань 
пародонту, пов'язаних з віком. Також не було зафіксовано значних відмінностей в поширеності 
CP1TN (1) і (2) у чоловіків і жінок. Відсоток досліджуваних з патологічними кишенями [CPITN 
(3) (4)] зростав з віком. Слід зазначити так само, що коли вік збільшується з 60 до 70 років, то 
відзначається зменшення секстантів з CPITN (1, 2, 3).
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