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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Епідеміологічні дослідження свідчать про високий 

рівень поширеності ЗЩА серед дітей та підлітків, яка в різних регіонах 

становить від 40 % до 81 %, та в останні роки спостерігається тенденція до 

зростання захворюваності (Макєєв В. Ф. і співавт., 2007; Дорошенко С. І. і 

співавт., 2009; Ославський О. М., 2010; Лучинський М. А., 2013; Потапчук А. 

М., і співавт., 2013; Куроєдова В. Д. і співавт., 2013; Смаглюк Л. В., Шешуков 

Д. В., 2015). Це обумовлено тим, що формуванню ЗЩА сприяє цілий ряд 

чинників : соціальних, рівень здоров'я дітей, якість надання стоматологічної 

допомоги, екологічні особливості регіону проживання, вміст у питній воді 

фтору, тощо (Деньга О. В. і співавт., 2010; Фліс П. С. і співавт., 2011; 

Дрогомирецька М. С. і співавт., 2013; Безвушко Е. В. і співавт., 2013; Смаглюк 

Л. В. і співавт., 2016; Стороженко К. В., 2016). Однією з причин розвитку ЗЩА 

вважають порушення термінів і послідовності прорізування постійних зубів 

(Алимский А. В., 2000; Мірчук Б. М. і співавт., 2010). 

 Питанню прорізування постійних зубів завжди приділяли значну увагу у 

зв’язку із тим, що прорізування є одним із важливих показників нормального 

розвитку зубощелепної системи (Яновский Л. М. и соавт., 1999; Николенко В. 

Н. и соавт., 2003; Гончарова Е. И., 2013). Окрім того, прорізування постійних 

зубів є критерієм фізичної зрілості дітей, тому відхилення від середніх термінів 

прорізування слугують одним із прогностичних симптомів розвитку дитячого 

організму. Доведено, що чим вищий рівень фізичного розвитку дітей, тим 

раніше прорізуються зуби (Воронина С. П. и соавт., 1999; Матвеева Н. А. и 

соавт., 2007; Кравец Т. П. и соавт., 2010; Яценко А. К. и соавт., 2014; 

Сулейманова Л. М. и соавт., 2015). Окрім того, дослідження свідчать, що 

прорізування постійних зубів починається у більш ранні терміни, у дівчат зуби 

прорізуються раніше ніж у хлопців, а також раніше у міських дітей порівняно з 

сільськими (Казакова Р. В. и соавт., 2002). 

Обумовлюють коливання термінів прорізування постійних зубів різні 

внутрішні та зовнішні чинники. Суттєвий вплив на терміни  прорізування 

постійних зубів мають клімато-географічні, екологічні, регіональні 

особливості території проживання дітей (Галонский В. Г. и соавт. 2012; 

Косюга С. Ю. и соавт., 2013; Лучинський М. А., 2014). У зв'язку із цим, 

важливим є вивчення особливостей прорізування постійних зубів для 

кожного окремого регіону, що відрізняються своїми умовами.  

Оцінці термінів прорізування постійних зубів в Україні були присвячені 

епідеміологічні дослідження (Новик И.О.,1971; Удовицкая Е. В., Камалян К. Р., 

1990; Лепорская Л. Б., 1977). В останні роки питання термінів прорізування 

постійних зубів, та динаміки їх змін не висвітлені в літературі, не визначені 

регіональні особливості прорізування зубів, їх зв’язок з фізичним розвитком 

дітей, із зубощелепними аномаліями, що, в свою чергу, обумовлює труднощі 

при виборі профілактичних заходів. Тому, важливим є подальше вивчення 

поширеності ЗЩА та термінів прорізування постійних зубів на регіональному 
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рівні з урахуванням впливу на цей процес чинників зовнішнього та 

внутрішнього середовища. Оцінка регіональних термінів прорізування 

постійних зубів є актуальною також з точки зору їх взаємозв’язку з 

формуванням ЗЩА, визначення оптимальних термінів лікувально-

профілактичних заходів карієсу та його ускладнень в зубах з несформованими 

коренями, профілактики та раннього лікування ЗЩА, пов’язаних з 

порушеннями термінів прорізування постійних зубів.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт 

кафедри стоматології дитячого віку Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького «Стоматологічна захворюваність дітей з 

урахуванням еколого-соціальних чинників ризику та обґрунтування 

диференційованих методів лікування та профілактики» (державна реєстрація 

№0110U002147) та «Оцінка стоматологічної захворюваності дітей з 

урахуванням еколого-соціальних аспектів та ефективності профілактика карієсу 

та хвороб пародонту» (державна реєстрація №0115U000037). Автор є 

виконавцем фрагментів зазначених науково-дослідних робіт. 

Мета та завдання дослідження. Мета дослідження – оцінка впливу 

термінів прорізування постійних зубів у дітей у різні періоди розвитку 

зубощелепної системи на формування зубощелепних аномалій. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні 

завдання: 

1. Дослідити терміни прорізування постійних зубів у дітей у різні періоди 

розвитку зубощелепної системи.  

2. Визначити поширеність та структуру зубощелепних аномалій у різні періоди 

розвитку зубощелепної системи. 

3.Оцінити фізичний розвиток дітей та зв’язок з зубощелепними аномаліями. 

4.Визначити щільність кісткової тканини щелеп у дітей з порушеннями 

термінів прорізування постійних зубів та при наявності зубощелепних 

аномалій. 

5.Оцінити значимість окремих чинників, що впливають на терміни 

прорізування постійних зубів та формування зубощелепних аномалій.  

Об´єкт дослідження: – прорізування постійних зубів у дітей у різні 

періоди розвитку зубощелепної системи та їх вплив на формування 

зубощелепних аномалій. 

Предмет дослідження: – постійні зуби, кісткова тканина, зубощелепні 

аномалії, фізичний розвиток дітей 7-ми, 12-ти та 15-ти річного віку. 

Методи дослідження: клінічні - для оцінки термінів і послідовності 

прорізування постійних зубів та поширеності зубощелепних аномалій; 

антропометричні - для визначення фізичного розвитку дітей; рентгенологічні - 

для оцінки термінів прорізування постійних зубів та визначення оптичної 

щільності кісткової тканини щелеп; математично - статистичні – для 

опрацювання достовірності результатів. 
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Наукова новизна отриманих результатів. Уточнено наукові дані про 

терміни прорізування постійних зубів у дітей на регіональному рівні та у різні 

періоди розвитку зубощелепної системи. Встановлено, що прорізування 

постійних зубів у дітей починається значно раніше порівняно з результатами 

дослідження минулих років. Прорізування постійних зубів у дівчат починається 

раніше, порівняно з хлопцями. Період прорізування постійних зубів у дітей 

гірської території починається раніше, ніж у дітей передгірської та рівнинної 

території. 

На регіональному рівні доповнено наукові дані щодо поширеності та 

структури зубощелепних аномалій у різні періоди розвитку зубощелепної 

системи, оцінено їх рівень в залежності від клімато-географічних територій 

проживання дітей. Визначено взаємозв’язок ЗЩА з фізичним розвитком дітей, 

що проявляється у збільшенні частоти ЗЩА у дітей з відхиленнями у 

фізичному розвитку за індексом маси тіла. 

Науково обґрунтовано, що між кількістю зубів, що прорізалися та ЗЩА 

існує сильний кореляційний зв'язок. Це означає, що чим більша поширеність 

ЗЩА, тим менше прорізаних постійних зубів. Найбільш характерним у 7-ми 

річних дівчат цей зв'язок є для аномалій зубних рядів та аномалій прикусу. 

Уперше досліджено оптичну щільність кісткової тканини щелеп у дітей з 

порушенням термінів прорізування постійних зубів та наявністю зубощелепних 

аномалій. Виявлено, що ОЩКТ альвеолярного відростка у дітей з порушеннями 

термінів прорізування постійних зубів більш виражена по відношенню до дітей 

з фізіологічним прорізуванням. 

Науково доведено, що на терміни прорізування постійних зубів впливає 

комплекс чинників: зубощелепні аномалії, ріст дитини, середня оптична 

щільність, місцевість проживання, маса тіла та стать. На формування ЗЩА 

найбільший вплив мають терміни прорізування постійних зубів, питома вага 

впливу складає від 27,12 % до 46,10 % у різні вікові періоди. 

Практичне значення отриманих результатів. На підставі комплексного 

обстеження дітей створено базу даних поширеності ЗЩА та особливостей 

термінів прорізування постійних зубів у дітей, яка дозволяє планувати об’єм 

лікувально-профілактичних заходів та може бути використана для 

прогнозування розвитку ЗЩА. 

Терміни прорізування постійних зубів можуть бути використані у дітей 

шкільного віку при виборі тактики та проведення ендодонтичного, 

ортодонтичного та хірургічного лікування. Отримані дані щодо оцінки 

значимості чинників, що впливають на формування ЗЩА можуть бути 

використані для вдосконалення протоколів профілактики та лікування ЗЩА у 

різні періоди розвитку зубощелепної системи. 

Основні наукові та практичні положення дисертаційної роботи 

запроваджені у навчальний процес кафедри ортодонтії та кафедри стоматології 

дитячого віку Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького, кафедри дитячої стоматології ДВНЗ «ТДМУ імені І. Я. 

Горбачевського МОЗ України», кафедри стоматології дитячого віку 
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Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 

кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології Національного 

медичного університет імені О.О. Богомольця; в лікувальний процес дитячого 

відділення Стоматологічного Медичного центру Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького, стоматологічного відділення 

Турківської, Радехівської та Золочівської центральних районних лікарень. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

завершеним  науковим дослідженням автора і внеском здобувача в 

опрацювання актуальної проблеми оцінки термінів прорізування постійних 

зубів та їх вплив на формування ЗЩА. Автором особисто проведено патентно-

інформаційний пошук з обґрунтуванням актуальності теми, здійснено аналіз 

наукової літератури, сформульовано мету і завдання дослідження. Дисертант 

особисто проводив клінічні стоматологічні обстеження дітей та 

антропометричні дослідження. 

Викладені у дисертації основні наукові положення, обґрунтування 

висновків, підготовка публікацій до друку, написання та оформлення 

дисертаційної роботи здійснено за постійної консультативної допомоги 

наукового керівника доктора медичних наук, професора Смоляр Ніни Іванівни. 

У друкованих матеріалах разом із співавторами участь дисертанта є 

визначальною, матеріали та висновки належать здобувачеві. 

Апробація результатів дисертації. Основні матеріали та результати 

досліджень за темою дисертації доповідались та обговорювались на спільному 

засіданні кафедри ортодонтії та кафедри стоматології дитячого віку (протокол 

№15 від 19 червня 2017р.) та на засіданні Вченої ради стоматологічного 

факультету Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького (протокол № 3 від 18 листопада 2015р.); на міжнародній науково-

практичній конференції  «Інноваційні технології в стоматології» (м. Тернопіль, 

26 вересня 2014); XII стоматологічному форумі «Дентал - Україна», 

конференції молодих вчених «Актуальні проблеми стоматології дитячого віку» 

(Львів, 30 жовтня 2014); науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Міждисциплінарний підхід в лікуванні ортодонтичних пацієнтів» 

Ортодонтичні читання, присвячені пам'яті професора Л. П. Григор'євої 

(Полтава, 3-4 квітня 2015); науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Досягнення та перспективи розвитку стоматології дитячого віку» 

(Полтава, 6-7 жовтня 2016); на другому Українському ортодонтичному конгресі 

«Інноваційні підходи в лікуванні та профілактиці ортодонтичної патології» 

(Київ, 28-29 жовтня 2016); на III Miedzynarodowa Konferencji Naukowo-

Szkoleniowa Lekarzy Dentystow «Miedzy funkcja a estetyka», IХ Miedzynarodowe 

Sympozjum Fizykodiagnostyki I Fizjoterapii Stomatologicznej I Medycznej 

«Stomatologia nauka interdyscyplinarna» (Kazimierz Dolny 12-13.05.2017r). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 13 наукових праць, із 

них 5 статей у наукових фахових виданнях рекомендованих ДАК МОН 

України, які включені до міжнародних науково метричних баз, 8- у збірниках 

матеріалів наукових конференцій, із них 3 публікації у закордонних виданнях. 
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Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена українською 

мовою на 232 сторінках комп'ютерного тексту, з яких 166 сторінку займає 

основний зміст, і складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалів і 

методів дослідження, 3 розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення 

результатів, висновків та списку використаних джерел, що містить 

264 найменувань, з них 150 – кирилицею та 114 – латиницею; додатків. Робота 

ілюстрована 34 таблицями і 67 рисунками. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали та методи дослідження. Для вирішення поставленої мети і 

завдань проведено комплексне стоматологічне обстеження 3676 дітей віком 

від 5-ти до 15-ти років, які проживають на гірській (1277 дітей), рівнинній 

(1201 дітей) та передгірській (1198 дітей) місцевості. Обстеження дітей 

проводили у шкільних стоматологічних кабінетах та дитячих відділеннях 

стоматологічних поліклінік. 

При обстежені дітей нами були збережені усі заходи стосовно безпеки для 

здоров’я дітей, дотримання прав, людської гідності та морально-етичних норм у 

відповідності до принципів Гельсінської декларації, конвенції ради Європи про 

права людини і біомедицину та відповідних законів України. 

Для забезпечення стандартних підходів до діагностики патології органів і 

тканин порожнини рота, поширеності ЗЩА, оцінки термінів і послідовності 

прорізування постійних зубів обстеження школярів проводилось автором 

особисто. На всіх дітей заповнювали розпрацьовану нами реєстраційну карту 

персонального обліку, в якій фіксували точний вік на день обстеження 

виражений у роках і місяцях та фізичний розвиток. 

Огляд зубів і зубних рядів проводили за стандартною методикою за 

допомогою зонду і дзеркала. При огляді порожнини рота оцінювали стан 

м’яких тканин ротової порожнини, місце прикріплення вуздечок губ і язика. 

Вивчали кількість і форму зубів, величину їх коронок. Оцінювали 

розташування та наявність місця для них у зубному ряді; відповідність зубної 

формули віку дитини; форму зубних дуг обох щелеп; характер перекриття зубів 

у фронтальній ділянці і, при наявності величину сагітальної та вертикальної 

щілин. Аналізували співвідношення між зубами та зубними рядами у трьох 

площинах: сагітальній, трансверзальній та вертикальній.  

Характер прикусу, аномалії положення окремих зубів та аномалії зубних 

рядів оцінювали за класифікацією Енгля Е.та Калвеліса Д.А. 

При обстежені дітей прорізаним вважався такий зуб який був наявний у 

порожнині рота. Частота прорізування досліджуваного зуба в кожній віково-

статевій групі виражалася відсотком дітей які мають або не мають даний зуб (у 

%). Цей показник характеризував вікову динаміку появи і наявності зубів у 

дітей від їх повної відсутності до наявності у всіх дітей. 
Фізичний розвиток дітей є одним із показників, що характеризують 

стан здоров'я дитини і біологічну зрілість систем організму. Відхилення у 
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фізичному розвитку може впливати і на формування зубощелепної системи. 

Тому водночас із оцінкою характеру ЗЩА у дітей та термінів прорізування 

постійних зубів вважали за доцільне оцінити їх фізичний розвиток. Фізичний 

розвиток було оцінено у 891 дитини віком 7, 12 та 15 років. Для визначення 

фізичного розвитку дітей застосовували антропометричні методи 

дослідження. Визначали основні антропометричні показники: довжину тіла 

(см), та масу тіла (кг). Для оцінки фізичного розвитку дітей і визначення 

гармонійності антропометричних даних, використовували варіанти схем 

оцінки і центильні таблиці. За допомогою даного методу визначали 

відхилення від вікових норм розвитку дітей. На основі дослідження 

фізичного розвитку визначали індекс маси тіла (ІМТ) – величину, що 

дозволяє оцінити ступінь відповідності маси тіла до зросту. 

Оцінку затримки прорізування постійних зубів у передній і бокових 

ділянках та оптичну щільность кісткової тканини щелеп проводили за 

ортопантомограмами виконаними на рентгенологічному апараті Morita Х550 на 

базі Стоматологічного Медичного центру Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького. 

Для оцінки оптичної щільності кісткової тканини щелеп нами 

проаналізовано 69 ортопантомограм та використано програмне забезпечення 

ImageJ (Wayne Rasband, США). Дана методика дослідження ґрунтується на 

тому, що відтінки сірого кольору на рентгенівських знімках співвідносяться з 

ступенем поглинання рентгенівського випромінювання і визначають 

радіологічну щільність певних тканин. Всі значення відтінків сірого кольору 

зберігаються програмою в 8-ми бітному діапазоні. Кожен піксель зображення 

отримує значення від 0 до 255 умовних одиниць, де 0 умовних одиниць 

визначається як чорний колір, що свідчить про низьку радіологічну щільність, а 

255 умовних одиниць – як білий колір, тобто повне поглинання тканинами 

рентгенівського випромінювання. 

Статистичне опрацювання результатів дослідження здійснювали за 

допомогою пакетів прикладних програм для статистичного аналізу даних 

досліджень Microsoft Excel, що входять до пакету Microsoft Office та 

програми Statistica. При виконанні статистичної обробки отриманих даних 

застосовано наступні методи: аналіз варіаційних рядів, оцінка вірогідності 

різниці отриманих результатів у порівнюваних групах за критерієм 

Стьюдента, розрахунок парних та лінійного коефіцієнтів кореляції за 

допомогою метода Пірсона. 
Результати дослідження та їх обговорення. Встановлено, що початок 

прорізування постійних зубів у дітей починається з 5-ти років. Аналіз результатів 

прорізування постійних зубів показав, що у віці 6 років на одну дитину, в 

середньому, прорізується 5,2 постійних зуба, що в 1,2 рази більше у порівнянні з 

дослідженнями минулих років (Новік І.О.,1971). Подібна закономірність виявлена 

у всіх наступних вікових групах обстежених дітей (рис.1). 

 



7 
 

  

 
Рис 1. Порівняльні дані кількості прорізаних постійних зубів у дітей у 

різні вікові періоди. 

 

Аналіз результатів прорізування постійних зубів у 6-ти річних дітей на 

нижній щелепі показав, що прорізаний правий нижній центральний різець 

виявлено у 92,57±1,21 % дітей, лівий у 90,66±1,34 %. При порівянні результатів 

прорізування зубів у дітей залежно від статі було встановлено, що ці зуби 

швидше прорізуються у хлопців, ніж у дівчат. Аналіз прорізування постійних 

зубів залежно від клімато-географічних територій, встановив, що правий та 

лівий центральні різці значно частіше прорізуються у дітей які проживають на 

гірській території. 

На другому місці за частотою прорізування постійних зубів на нижній 

щелепі були прорізані перші постійні моляри (36 зуб – у 88,32±1,48 % та 46 зуб 

– у 80,04±1,84 %.) Оцінка прорізування зубів у дітей залежно від статі та 

клімато-географічних територій свідчить, що 36 та 46 зуби завжди швидше 

прорізуються серед дівчат, ніж серед хлопців. Так, серед хлопців, які 

проживають на гірській території зуб 46 спостерігався у 94,74±2,56 %, на 

передгірській у 59,49±5,52 % та 73,61±5,19 % на рівнинній території. У 100 % 

дівчат, які проживають на гірській території був виявлений зуб 46, а на 

рівнинній у 81,18±4,24 % та передгірській значно рідше (71,26±4,85 %). Лівий 

перший моляр нижньої щелепи виявлено у 100 % хлопців та дівчат з гірської 

місцевості проживання. 

Аналіз прорізування зубів на верхній щелепі встановив, що відсоток дітей 

6-ти річного віку, у яких були наявні перші постійні моляри складав 16 зуб – 

71,97±2,07 % та 26 зуб – 68,37±2,14 %, що є дещо вищим у дівчат, ніж серед 

хлопців. Порівнюючи результати прорізування перших постійних молярів у 

хлопців та дівчат 16 зуб значно частіше виявлено на рівнинній території. 

Майже з однаковою частотою виявлено 26 зуб у хлопців та дівчат з гірської та 

рівнинної території проживання. 

У дітей 7-ми років продовжується інтенсивне прорізування центральних 

різців і перших молярів, крім цього триває прорізування верхніх і нижніх 

6 років 
7 років 

8 років 
9 років 
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латеральних різців. Виявлено, що латеральні різці верхньої щелепи дещо 

швидше прорізуються з правого боку (41,14±2,70 %), відносно лівого 

(38,44±2,67 %). Латеральні різці нижньої щелепи прорізуються майже 

одночасно - 76,88±2,31 % з правого боку та 77,18±2,30 % з лівого, інтенсивність 

прорізування в залежності від статі відрізняється вищими показниками появи 

зубів у дівчат, ніж у хлопців. 

Аналіз прорізування постійних зубів на верхній щелепі залежно від 

території проживання дітей виявив, що лівий латеральний різець прорізався у 

27,66±6,52 % хлопців, які проживають на гірській, у 35,29±6,69 % на рівнинній 

та у 26,53±6,31 % на передгірській територіях. Натомість, правий латеральний 

різець верхньої щелепи виявляється лише серед мешканців рівнинної 

(39,22±6,84 %) та передгірської (30,61±6,58 %) місцевості. Щодо дівчат, то 

правий латеральний різець на верхній щелепі спостерігався у 20,97±5,17 % 

мешканок гірських районів, у 41,54±6,11 %, що проживають на передгірській 

місцевості, та у 77, 97±5,40 % дівчат, що проживають на рівнинній території. 

При порівнянні прорізування латеральних різців нижньої щелепи 

встановлено, що у хлопців та дівчат 42 зуб прорізався майже з однаковою 

частотою на всіх територіях проживання. Так, у дівчат і хлопців які 

проживають на гірській місцевості 32 зуб прорізався у всіх дітей, у порівняні з 

дівчатами та хлопцями з передгірської та рівнинної територій проживання. 

У віці 8-ми років у дітей завершується процес прорізування центральних 

різців та перших молярів і триває прорізування латеральних різців, та 

відбувається початок прорізування премолярів та іклів. Виявлено, що у дітей 8-

ми років на верхній щелепі майже з однаковою частотою як зправа, так і зліва 

спостерігалися прорізані ікла, а на нижній щелепі вони прорізались у 

9,74±1,69 % дітей зправа та 17,86±2,18 % зліва. Так, зуб 13 та 23 повністю 

відсутній серед хлопців та серед дівчат, тоді як на нижній щелепі зуби 43 та 

33 були прорізані у дівчат, а у хлопців зуб 33 не прорізався. При цьому, у дівчат 

частота появи зуба 43 була вищою зі значенням 14,48±2,92 % проти 

5,52±1,79 % у хлопців. 

У всіх обстежених 9-ти річних дітей повністю наявні усі різці та перші 

моляри на обох щелепах. Інтенсивно прорізуються ікла, перші та другі 

премоляри. Аналіз динаміки прорізування премолярів виявив, що, як на верхній 

щелепі так і нижній вони прорізуються з однаковою частотою. Встановлено, що 

частота прорізування є зажди вищою у дівчат, ніж у хлопців. Виявлено, що у 

дітей, які проживають в різних клімато-географічних умовах, прорізування 

премолярів мають свої особливості. Так, у хлопців і дівчат премоляри верхньої 

щелепи найчастіше виявлено у дітей з гірської території проживання. 

Отримані результати свідчать, що у хлопців на нижній щелепі премоляри 

як з лівого боку та і з правого боку були наявні найчастіше на рівнинній 

території у порівнянні з іншими територіями проживання. У дівчат частота 

прорізування премолярів, а саме 34 зуб та 44 зуб мали тенденцію до 

прорізування на гірській місцевості. Зуб 35 та 45 у хлопців прорізувалися по 

різному за частотою залежно від території проживання. Найчастіше 35 зуб 
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прорізувався саме у хлопців рівнинної території (44,44±8,28 %), а 45 зуб у 

49,30±5,93 % у хлопців з гірської території проживання. У дівчат, по 

відношенню до хлопців, зуб 35 найчастіше був наявний у 66,67±5,94 % дітей з 

гірської території, у 42,11±6,54 % дівчат з передгірської і дещо більше 

(47,06±8,56 %) з рівнинної. Зуб 45 переважав у дівчат (69,84±5,78 %) в умовах 

гірської території, по відношенню до дівчат, які проживають на передгірській 

(52,63±6,61 %) та рівнинній території (35,29±8,20 %). 

Аналіз результатів прорізування постійних зубів у 10-ти річних дітей 

показав, що другі премоляри прорізувались майже з однаковою частотою як з 

правого боку та і з лівого боку нижньої щелепи. На верхній щелепі кількість 

дітей у яких були наявні другі премоляри, відповідала інтенсивності 

прорізування, як і на нижній щелепі.   

Аналіз прорізування постійних зубів у дітей 11-ти річного віку свідчить, 

що у цей віковий період відбувається інтенсивніше прорізування 43 та 

33 зубів на нижній щелепі, порівняно з 13 та 23 зубами на верхній щелепі. 

Найвищі показники прорізування виявлені щодо 33 зуба (81,31±1,88  %), а 

найнижчі у 23 зуба (65,19 ±2,30 %). Отримані результати свідчать, що всі 

ікла як у хлопців, так і у дівчат першими прорізуються на передгірській 

місцевості проживання дітей. 

Оцінка результатів обстеження 12-ти річних дітей свідчить, що частка 

прорізаних постійних зубів є максимальною і складає від 91 % до 100 % за 

виключенням других молярів. Тенденція до появи других постійних молярів у 

віці 12-ти років характеризується відносно невисокою частотою їх 

прорізування. Так, 17 зуб наявний у 48,20±2,63 %, тоді як 27 зуб − у 

50,69±2,63 % обстежених. На нижній щелепі відповідні зуби 47 та 37 виявлені у 

47,37±2,63 % та 50,42±2,63 % обстежених, відповідно, що вказує на те, що ці 

значення суттєво не відрізняються між собою. 

Наступним етапом нашої роботи був аналіз поширеності зубощелепних 

аномалій. Встановлено, що поширеність ЗЩА, в середньому, становить 

74,56±0,72 %. Зубощелепні аномалії значно частіше зустрічаються у дітей, які 

проживають на передгірській території (82,71±2,20 %) у порівнянні з рівнинною 

(73,16±2,50 %) та гірською (67,84±2,78 %) територіями проживання. З віком 

поширеність ЗЩА зростає з 44,74±2,72% у дітей 7-ми річного віку до 55,40±2,62% 

(р<0,01) у 12-ти річних та 63,24±2,92% (р<0,01), у 15-ти річних дітей. 

З’ясовано, що у структурі ЗЩА аномалії положення окремих зубів 

зустрічаються у 31,42±0,77 %, аномалії зубних рядів діагностовано у 

29,52±0,75 % та 14,93±0,59 % припадає на аномалії прикусу. Аналіз 

структури зубощелепних аномалій з урахуванням статі показав, що аномалії 

положення окремих зубів у дівчат зустрічаються, в середньому, у 

32,15±3,60 %, зубних рядів у 30,44±3,55 %, що частіше відносно цих 

показників у хлопців (30,71±3,72 %, р>0,05 та 28,72±3,65 %, р>0,05). 

Аномалії прикусу у дівчат, в середньому виявлено у 13,89±2,67 %, що дещо 

рідше по відношенню до хлопців (15,84±2,94 %).  
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Аналіз структури ЗЩА залежно від віку свідчить, що найбільш поширені 

серед дітей 7-ми років є аномалії положення окремих зубів як у дівчат 

(26,88±3,25 %), так і у хлопців (23,13±3,48 %) (р>0,05). Найменш поширені є 

аномалії прикусу як у дівчат (7,53±1,93 %), так і у хлопців (13,61±2,83 %) 

(р>0,05). З віком збільшується кількість дітей із аномаліями положення 

окремих зубів (40,91±3,71 %), та зубних рядів (35,23±3,60 %) (р>0,05), як серед 

дівчат, так і серед хлопців (35,68±3,52 %, та 28,65±3,32 %, відповідно) (р>0,05). 

Виявлено, що у 15-ти річних дівчат відмічається зниження поширеності 

аномалій положення окремих зубів у порівнянні з 12-ти річними 

(28,67±3,78 %), але діагностовано значне зростання аномалій зубних рядів, як у 

хлопців (41,86±4,34 %), так і у дівчат (42,66±4,14 %). 
Оцінка структури аномалій прикусу в обстежених дітей виявила, що у 

різних вікових групах частіше діагностовано дистальний та глибокий прикус, 

що, в середньому, становить 30,24±3,70 % та 28,39±3,63 % відповідно (р>0,05). 

Перехресний та мезіальний прикуси діагностовано значно рідше (12,38±2,65 % 

та 9,25±2,33 %) (р>0,05), а відкритий прикус зустрічається з найнижчим 

показником (7,17±2,08 %). 

Зазначено, що в структурі аномалій прикусу як у дівчат, так і у хлопців 7-

ми років дистальний та глибокий прикуси зустрічаються з однаковою частотою. 

Особливу увагу звертає значне зростання дистального та глибокого прикусу у 

12-ти річних дівчат, що становить, в середньому, 47,16±3,76 % та 40,91±3,71 % 

відповідно (р>0,05). Серед структури аномалій прикусу у 15-ти річних дітей 

відмічається значне зниження кількості глибокого прикусу у дівчат 

(21,68±3,45 %) у порівнянні з 12-ти річними (40,91±3,71 %), (р<0,001), та 

зростання поширеності дистального прикусу у хлопців (41,86±4,34 %, р<0,001) 

у порівняні з 7-ми річними. 

Таким чином, результати проведених нами епідеміологічних обстежень 

дітей дозволили доповнити регіональну базу даних про поширеність та 

характер ЗЩА у різних вікових групах дітей. Доведено, що частота ЗЩА серед 

дітей із різних територій проживання відрізняється, що необхідно врахувати 

при організації ортодонтичної допомоги дітям. 

Особливу увагу в умовах сьогодення звертається на збільшення кількості 

дітей з надмірною масою тіла, ожирінням, низькорослості, зниженням 

фізіометричних і функціональних показників саме у шкільному віці. Відомо, 

що фізичний розвиток є одним із інтегральних показників, що впливають на 

формування стоматологічного здоров'я. У зв’язку з цим метою нашого 

дослідження було оцінити взаємозв’язок ЗЩА з фізичним розвитком дітей за 

даними антропометричних вимірів. 

Аналіз дослідження дітей за масою тіла встановив, що 7-ми річних дітей з 

ЗЩА та фізичним розвитком вище середнього виявлено в 1,15 рази більше у 

порівняні з дітьми у яких не було виявлено зубощелепних аномалій. Дітей з 

ЗЩА та фізичним розвитком за середніми показниками виявлено в 2,47 рази 

менше у порівнянні з дітьми без ЗЩА, а з ФР нижче середнього в 4,69 рази. 

Встановлено, що при різних зростових показниках фізичного розвитку кількість 
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дітей 7-річного віку з ЗЩА була значно меншою по відношенню до дітей у яких 

не було виявлено зубощелепних аномалій. Особливо значна різниця виявлена у 

дітей з показниками ФР вище середнього (в 5,42 рази) та дещо менша серед 

дітей з ФР нижче середнього (в 1,11 рази). 

Аналіз дітей 12-річного віку за масою тіла при ФР вище середніх 

показників показав, що кількість дітей із ЗЩА в 1,61 рази більша ніж дітей без 

ЗЩА. При інших показниках ФР за масою кількість дітей без ЗЩА значно 

переважає (в 3,34 рази при середніх значеннях та в 5,60 рази при показниках 

нижче середнього) у порівнянні з дітьми при наявності ЗЩА. За показниками 

зросту дітей 12-річного віку спостерігається в 9,57 рази менша кількість дітей з 

ЗЩА при ФР вище середнього, та в 3,80 рази при ФР згідно середніх величин, у 

порівняні з дітьми без ЗЩА. Зауважено, що серед дітей 12-річного віку значно 

збільшилась кількість із ЗЩА (69,72±2,58 %) при фізичному розвитку нижче 

середнього як по відношенню до дітей 7-річного віку (47,35±2,87 %) (р<0,01), 

так і у порівнянні з дітьми без ЗЩА (30,28±2,58 %) (р<0,01). 

З віком спостерігається значно більша кількість дітей з фізичним розвитком 

за масою тіла, що відповідає середнім показникам. Так, серед дітей 15-річного 

віку кількість дітей з ЗЩА при ФР за масою по середнім показникам в 2,02 рази 

менша, а при ФР за масою вище середніх показників в 5,79 рази менша у 

порівнянні з дітьми без ЗЩА. При ФР нижче середнього кількість дітей з ЗЩА в 

1,07 рази більша у порівнянні з дітьми без ЗЩА. При ФР за середніми величинами 

маси тіла діагностовано зростання дітей із ЗЩА у порівняні з 7-річними у 

1,14 рази, а з 12-річними у 1,43 рази. Найбільш виражене збільшення кількості 

дітей з ЗЩА виявлено з фізичним розвитком за нижче середніх показників. У 15-

річних дітей частота ЗЩА зросла у 2,95 рази по відношенню до 7-річних та у 

3,42 до 12-річних. Аналіз фізичного розвитку дітей за зростом виявив, що у дітей з 

фізичним розвитком вище середнього ЗЩА виявлено в 1,69 рази частіше у 

порівнянні з дітьми без ЗЩА. При середніх та нижче середніх показниках ФР 

кількість дітей із ЗЩА нижча у порівнянні з дітьми без ЗЩА. Особливо найбільш 

виявлена різниця серед дітей з ФР нижче середнього (14,34±2,12 % з ЗЩА та 

85,66±2,12 % без ЗЩА) (р<0,01).  

Нами встановлено, що у дівчат та хлопців різних вікових груп між масою 

тіла та зростом і наявністю ЗЩА існує прямий достовірний кореляційний 

зв'язок (p<0,05). 

Подальшим нашим дослідженням був аналіз частоти аномалій прикусу у 

дівчат та хлопців з урахуванням індексу маси тіла (ІМТ). Результати аналізу 

показали, що серед обстежених 7-річних дітей ІМТ за віковою нормою 

зафіксовано у більшості як серед дівчат (56,77 %), так і серед хлопців (63,26 %). 

Частота аномалій прикусу як у дівчат (19,35±3,17 %), так і серед хлопців 

(12,93±2,77 %) (р>0,05) з ІМТ, що відповідає віковій нормі, встановлена значно 

нижча по відношенню до дітей з ІМТ вищим або нижчим за вікову норму. 

Проте, серед дітей з ІМТ вищим за вікову норму аномалії прикусу виявлено 

значно частіше як у дівчат (37,42±3,89 %), так і серед хлопців (36,73±3,98 %), у 
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порівнянні з дітьми з ІМТ нижчим за вікову норму (28,39±3,62 % (р>0,05) і 

31,97±3,85 % (р>0,05) відповідно). 

Серед обстежених дітей 12-річного віку збільшується відсоток з 

нормальною масою тіла та зростом за результатами обрахування ІМТ 

(65,68 % у дівчат та 76,36 % у хлопців). Отже, у дівчат з ІМТ, що відповідає 

віковій нормі, аномалії прикусу знизились до 17,75±2,94 %,а у хлопців 

спостерігається зростання до 21,62±3,38 % (р>0,05). Найчастіше аномалії 

прикусу як і у 7-річних дітей, виявлені при значенні ІМТ вищим за вікову 

норму, як серед дівчат, так і серед хлопців, у порівнянні з показниками ІМТ 

нижчим за вікову норму. 

При аналізі ІМТ серед 15-річних дітей виявлено, що кількість дітей з ІМТ, 

що відповідає віковій нормі, значно більша (80,28 %) у порівнянні з дітьми 7-

річного та 12- річного віку (60,01 % та 71,02 %). Значно зменшилась кількість 

дітей як серед дівчат (2,80 %), так і серед хлопців (2,33 %) з ІМТ вище за вікову 

норму. Доведено, що у дітей з ІМТ, що відповідає віковій нормі, аномалії 

прикусу виявлено дещо частіше у дівчат (22,38±3,49 %) та хлопців 

(23,26±3,72 %) у порівняні з дітьми 7-річного та 12-річного віку. Найвища 

частота аномалій прикусу виявлена як у дівчат (35,66±4,01 %), так і у хлопців 

(53,49±4,39 %) з ІМТ вище за вікову норму, у порівняні з дітьми з ІМТ нижче за 

вікову норму (28,67±3,78 % (р>0,05) і 26,36±3,88 % (р<0,01) відповідно). 

 Встановлено, що у хлопців і дівчат існує прямий достовірний (p<0,05) 

кореляційний зв'язок поміж ІМТ та наявністю аномалій прикусу. Це означає, 

що із збільшенням ІМТ у дітей зростає поширеність аномалій прикусу. 

Наступним нашим дослідженням було оцінити зв'язок зубощелепних 

аномалій з термінами прорізування постійних зубів (рис.2). Виявлено, що 

кількість зубів, що прорізались у період раннього змінного прикусу у дітей із 

ЗЩА на верхній щелепі було 8,2 постійних зуба (29,28 %) що в 1,1 рази менше 

по відношенню до дітей без ЗЩА (9,4 зуба, 33,57 %відповідно). На нижній 

щелепі у дітей при наявності ЗЩА виявлено в середньому 9,0 прорізаних 

постійних зубів (32,14 %), що також в 1,1 рази менше по відношенню до дітей 

без ЗЩА (10,2 зуба, 36,42 % відповідно). 

Порівняльний аналіз кількості постійних зубів, що прорізалися, у дітей у 

період пізнього змінного прикусу показав, що в середньому, в цей період на 

верхній щелепі у дітей із ЗЩА виявлено 20,6 зуба (73,57 %), що на 1,2 рази 

більше у порівнянні з дітьми без ЗЩА (17,3 зуба, 61,78 % відповідно). На 

нижній щелепі у дітей з ЗЩА кількість зубів що прорізались була навпаки 

меншою (в середньому 18,6 зуба, 66,42 %) по відношенню до дітей без ЗЩА 

(23,5 зуба, 83,42 %). 

Нами проаналізовано наявність взаємозв’язку між кількістю зубів, що 

прорізалися у дітей 7 років та структурою аномалій прикусу. Встановлено, що 

при поширеності глибокого (40,91±4,69 %) та дистального прикусу 

(38,18±4,63 %) у дітей, що проживають на рівнинній території, на верхній 

щелепі прорізалось лише 5,4 зуба та 4,0 зуба відповідно, у порівняні з дітьми у 

яких аномалії прикусу виявлені значно рідше. При мезіальному прикусі 
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(2,73±1,55 %) спостерігалась найбільша кількість постійних зубів на рівнинній 

території, як на верхній так і на нижній щелепі. У дітей, які проживають на 

гірській території найчастішими аномаліями прикусу були дистальний 

(28,44±4,32 %) та глибокий (16,51±3,56 %) прикуси, при яких кількість зубів, 

які прорізались, становила 10,6 зуба та 10,9 зуба відповідно. Аналізуючи 

передгірську місцевість нами спостерігається збільшення кількості зубів, які 

прорізалися, в середньому, на один зуб, та зменшення аномалій прикусу. 

 

 

 
Рис.2 - Кількість зубів які прорізалися на одну дитину у період ранього та 

пізнього зміного прикусів при наявності або відсутності зубощелепних 

аномалій 

 

Важливу роль у формуванні ЗЩА відіграє мінеральна щільність кісткової 

тканини щелеп. Кісткова тканина альвеолярного відростка, особливо у період 

прорізування постійних зубів перебуває в процесі активного моделювання і 

ремоделювання, та тісно пов’язана з тими фізіологічними процесами що 

відбуваються в організмі дитини. Тому метою подальших наших досліджень 

було оцінити оптичну щільність кісткової тканини альвеолярного відростка 

щелеп у дітей з фізіологічним прорізуванням і затримкою прорізування 

постійних зубів та при наявності аномалій положення окремих зубів. 

Виявлено, що оптична щільність кісткової тканини щелеп у дітей з 

затримкою прорізування постійних зубів більш виражена по відношенню до дітей 

з фізіологічним прорізуванням постійних зубів (110,12 УОС та 100,82 УОС 

відповідно). У ділянках нижньої щелепи ОЩКТ при фізіологічному прорізувані 

постійних зубів є нижчою (95,34 УОС) у порівнянні з затримкою прорізування 

зубів (108,57 УОС), на верхній щелепі ОЩКТ у осіб при відхиленні в прорізувані 
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постійних зубів більш виражена, і в середньому, складає 111,67 УОС, у порівняні 

з дітьми, у яких постійні зуби прорізуються вчасно (106,31 УОС). 

Нами застосовано кореляційний аналіз для встановлення взаємозв’язку на 

верхній та нижній щелепі у дітей 7 років між фактом прорізування зубів та 

оптичною щільністю кісткової тканини щелеп. Встановлено кореляційну 

залежність середньої сили у дівчат на верхній щелепі (r = +0,67 при p<0,05) та 

на нижній щелепі сильний кореляційний зв’язок (r = +0,91 при p<0,05). У 

хлопців, як на верхній щелепі, так і на нижній щелепі (r = +0,80 і r = +0,97 при 

p<0,05) виявлено сильний кореляційний зв’язок між прорізуванням постійних 

зубів та оптичною щільністю кісткової тканини щелеп. 

Аналізуючи кореляційний зв’язок між наявністю аномалій окремих зубів 

та оптичною щільністю кісткової тканини щелеп встановлено достовірний 

(p<0,05) прямий середньої сили або сильний кореляційний зв'язок: у дівчат 

r=0,59 на верхній щелепі та r=0,92 на нижній щелепі, а у хлопців r=0,63 та 

r=0,88 відповідно. Тобто наявність аномалій та терміни прорізування постійних 

зубів поєднується із високою оптичною щільністю кісткової тканини щелеп. 

Отримані нами результати свідчать, що як на терміни прорізування 

постійних зубів, так і на поширеність зубощелепних аномалій впливають ряд 

чинників. Для оцінки значимості окремих параметрів нами проведено 

багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз. Для аналізу в регресійну 

модель було включено досліджувані чинники, а саме: терміни прорізування 

постійних зубів, наявність зубощелепних аномалій, середня оптична щільність 

кісткової тканини щелеп, ріст, маса тіла, стать та місцевість проживання дітей. 

Виявлено, що найбільший вплив на терміни прорізування постійних зубів має 

комплекс чинників : наявність зубощелепних аномалій, ріст дитини та 

ОЩКТЩ. Питома вага впливу ЗЩА на терміни прорізування постійних зубів у 

дітей 7-річного віку складає – 28,51 %, у 12-річних – 30,22 %, та у 15-річних – 

27,51 %. Питома вага впливу росту дитини становить відповідно 28,25 %, 

24,98 % і 24,20 %. Доведено, що у різні вікові періоди розвитку зубощелепної 

системи суттєвий вплив на формування ЗЩА мають терміни прорізування 

постійних зубів. Питома вага впливу термінів прорізування постійних зубів у 

дітей 7-річного віку складає 46,10 % у порівнянні з дітьми 12-річного віку 

(30,05 %) та 15-річними (27,12 %). У віковий період 12 та 15 років значно 

впливає на формування ЗЩА ріст дитини(25,51 %, 20,45 % відповідно, та у 15-

річних – територія проживання дітей (23,73 %). 

Отже, визначені терміни та послідовність прорізування постійних зубів, 

поширеність зубощелепних аномалій, оцінка впливу чинників ризику на 

формування ЗЩА, сприятимуть диференційованому підході до вибору 

оптимальних методів ортодонтичного лікування. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове 

вирішення актуального завдання стоматології дитячого віку, що спрямоване на 
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оцінку впливу термінів прорізування постійних зубів на формування 

зубощелепних аномалій на підставі клінічних, антропометричних, 

рентгенологічних та математично-статистичних досліджень. 

1. Встановлено, що прорізування постійних зубів у дітей починається на 1,5- 

2 роки раніше у порівнянні з дослідженнями минулих років.У період раннього 

змінного прикусу у 77,17 % дітей 6-ти років наявні перші постійні моляри 

верхньої та нижньої щелепи; у 84,98 % дітей 7 років наявні центральні та бокові 

різці нижньої щелепи, у 94,4 % 8-ми річних дітей прорізалися центральні та 

латеральні різці верхньої щелепи. Період пізнього змінного прикусу 

характеризується інтенсивним прорізуванням премолярів і іклів. У 70,67 % дітей 

10 років виявлено нижні премоляри та у 82,71 % 11-ти річних дітей премоляри та 

69,16 % ікла верхньої щелепи. До 12 років закінчується прорізування постійних 

зубів.У дітей які проживають на гірській території зуби прорізуються раніше у 

порівнянні з дітьми передгірської та рівнинної місцевості. 

2. Поширеність зубощелепних аномалій у дітей становить 

74,56±0,72 %, ЗЩА частіше зустрічаються у дітей, які проживають на 

передгірській території (82,71±2,20 %) у порівнянні з рівнинною 

(73,16±2,50 %) та гірською (67,84±2,78 %) територіями. Аномалії окремих 

зубів діагностовано у 31,42±0,77 %, аномалії зубних рядів у 29,52±0,75 % та 

14,93±0,59 % припадає на аномалії прикусу. У структурі аномалій прикусу 

найбільш поширеним є дистальний (30,24±3,70 %) та глибокий 

(28,39±3,63 %) прикуси.  

3. Зубощелепні аномалії частіше виявлено у дітей з відхиленням у 

фізичному розвитку, по відношенню до дітей з віковою нормою. З відхиленням 

фізичного розвитку вище середнього за масою тіла ЗЩА з найвищими 

показниками діагностовано у 7-ми річних 53,64±2,87 %, у 12-ти річних 

61,83±2,73 %, а за зростом у 15-ти річних 62,87±2,93 % дітей; а з відхиленням 

фізичного розвитку нище середнього за масою тіла ЗЩА з найвищими 

показниками діагностовано у 15-ти річних 51,84±3,03 %, а за зростом у 7-ми 

річних 47,35±2,87 % та 12-ти річних 69,72±2,58 % дітей. У дітей з ІМТ вищим 

за вікову норму аномалії прикусу виявлено частіше у 7-ми річних дівчат 

(37,42±3,89 %), та серед 15-ти річних хлопців (53,49±4,39 %) у порівнянні з 

дітьми з ІМТ нижчим за вікову норму(р<0,05). Між фізичним розвитком дітей, 

наявністю ЗЩА та аномаліями прикусу існує прямий достовірний кореляційний 

зв'язок (r= 0,38 при p<0,05, та r = 0,28 при p<0,05). 

4. У дітей з ЗЩА кількість зубів, що прорізались у період раннього 

змінного прикусу на нижній та верхній щелепах в 1,1 рази менша у порівнянні з 

дітьми без ЗЩА. У період пізнього змінного прикусу кількість зубів, що 

прорізалися на верхній щелепі у дітей із ЗЩА в 1,2 рази більша, а на нижній 

щелепі в 1,2 рази менша по відношенню до дітей без ЗЩА. Між кількістю зубів, 

що прорізалися, аномаліями зубних рядів та аномаліями прикусу існує сильний 

кореляційний зв'язок (r=-0,73, p<0,05; r=-0,71, p<0,05). 

5. Оптична щільність кісткової тканини альвеолярного відростка у дітей з 

затримкою прорізування постійних зубів більш виражена по відношенню до 
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дітей з фізіологічним прорізуванням постійних зубів (110,12 УОС та 100,82 

УОС відповідно). У ділянках нижньої щелепи ОЩКТ при фізіологічному 

прорізуванні постійних зубів є нижчою (95,34 УОС) у порівнянні з затримкою 

прорізування зубів (108,57 УОС), на верхній щелепі ОЩКТ у осіб при 

відхиленні в прорізуванні постійних зубів більш виражена і, в середньому, 

складає 111,67 УОС у порівняні з дітьми у яких постійні зуби прорізуються 

вчасно (106,31 УОС). Прорізування постійних зубів достовірно прямо-

пропорційно поєднується зі зростанням мінеральної щільності кісткової 

тканини (+0,80 при p<0,05; +0,97 при p<0,05) 

6. Багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз довів, що всі 

досліджуванні чинники при поєднанні дії мали вплив на терміни прорізування 

постійних зубів та зубощелепні аномалії. Отримана модель є вірогідною 

(p<0,05), а значення їх бета-коефіцієнтів регресії та константа детермінації 

залежить від включених у регресійну модель чинників, що впливають на 

терміни прорізування постійних зубів та формування зубощелепних аномалій. 

Важливу роль відіграють безпосередньо самі ЗЩА, прорізування постійних 

зубів, ріст, середня оптична щільність кісткової тканини, місцевість 

проживання, маса та стать дитини. Встановлено, що у 7-ми річних дівчат 

наявність ЗЩА найчастіше поєднувалася з високим (більше 20 кг/м
2
) індексом 

маси тіла,а у хлопців з високою (більше 110 УОС) оптичною щільністю 

кісткової тканини щелеп. 
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Szkoleniowa Lekarzy Dentystow «Miedzy funkcja a estetyka», 

IХ Miedzynarodowe Sympozjum Fizykodiagnostyki I Fizjoterapii 

Stomatologicznej I Medycznej «Stomatologia nauka interdyscyplinarna». – 

Kazimierz Dolny, 2017. – Р. 88. Здобувач особисто провів стоматологічне 

обстеження дітей, здійснив аналіз та узагальнення отриманих 

результатів. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Міськів А.Л. Вплив прорізування постійних зубів у дітей у різні 

періоди розвитку зубощелепної системи на формування зубощелепних 

аномалій. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. – Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького МОЗ України, Львів, 2018. 

 Дисертаційна робота присвячена вивченню впливу термінів прорізування 

постійних зубів у дітей у різні періоди розвитку зубощелепної системи на 

формування зубощелепних аномалії, обґрунтуванню зв'язку між термінами та 

послідовністю прорізування постійних зубів та зубощелепними аномаліями, 

оцінці регіональних особливостей прорізування постійних зубів та поширеності 

зубощелепних аномалій. Результати проведених досліджень дозволили вивчити 

взаємозв´язок між термінами прорізування постійних зубів та динамікою 

поширеності зубощелепних аномалій. Оцінити вплив фізичного розвитку дітей 

та щільності кісткової тканини щелеп у дітей на терміни прорізування 

постійних зубів та розвиток зубощелепних аномалій. 

Отримані нами результати свідчать, що як на терміни прорізування 

постійних зубів, так і на поширеність зубощелепних аномалій впливають ряд 

чинників. Для оцінки значимості окремих параметрів нами проведено 

багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз. Для аналізу в регресійну 

модель було включено досліджувані чинники, а саме: терміни прорізування 

постійних зубів, наявність зубощелепних аномалій, середня оптична щільність 

кісткової тканини щелеп, ріст, маса тіла, стать та місцевість проживання дітей.  

Отже, визначені терміни та послідовність прорізування постійних зубів, 

поширеність зубощелепних аномалій, оцінка впливу чинників ризику на 

формування ЗЩА сприятимуть диференційованому підході до вибору 

оптимальних методів ортодонтичного лікування. 

Ключові слова: терміни прорізування постійних зубів, зубощелепні 

аномалії, фізичний розвиток дітей, індекс маси тіла, оптична щільність 

кісткової тканини щелеп. 

АННОТАЦИЯ 

 

Миськив А.Л. Влияние прорезывания постоянных зубов у детей в 

разные периоды развития зубочелюстной системы на формирование 

зубочелюстных аномалий. – На правах рукописи. 
Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.22 – стоматология. – Львовский национальный 

медицинский университет имени Данила Галицкого МЗ Украины, Львов, 2018. 

Диссертация посвящена изучению влияния сроков прорезывания 

постоянных зубов у детей в разные периоды развития зубочелюстной системы 

на формирование зубочелюстных аномалий, обоснованию связи между сроками 

и последовательностью прорезывания постоянных зубов и зубочелюстными 
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аномалиями, определения региональных особенностей прорезывания 

постоянных зубов. 

Результаты проведенных исследований разрешили установить 

взаимосвязь между сроками прорезывания постоянных зубов и динамикой 

распространенности зубочелюстных аномалий. Оценить влияние физического 

развития детей и плотности костной ткани челюстей у детей на сроки 

прорезывания постоянных зубов и развитие зубочелюстных аномалий. 

Полученные нами результаты свидетельствуют, что как на сроки 

прорезывания постоянных зубов, так и на распространенность зубочелюстных 

аномалий влияют ряд факторов. Для определения значимости отдельных 

параметров нами проведен многофакторный корреляционно-регрессионный 

анализ. Для анализа в регрессионную модель были включены исследуемые 

факторы, а именно: сроки прорезывания постоянных зубов, наличие 

зубочелюстных аномалий, средняя оптическая плотность костной ткани 

челюстей, рост, масса тела, пол и место проживания детей. 

 Определены сроки и последовательность прорезывания постоянных 

зубов, распространенность зубочелюстных аномалий, изучено влияния 

факторов риска на формирование ЗЧА которые могут способствовать 

дифференцированному подходу к выбору оптимальных методов 

ортодонтического лечения. 

Ключевые слова: сроки прорезывания постоянных зубов, 

зубочелюстные аномалии, физическое развитие детей, индекс массы тела, 

оптическая плотность костной ткани челюстей. 

 

ANNOTATION 
 

Miskiv A.L. The influence of the eruption of permanent teeth in children 

in different periods of development of the maxillodental system on the formation 

of malocclusions. – Manuscript. 

Thesis for obtaining a degree of Candidate of Medical Science (PhD in 

Medicine), specialty 14.01.22 – dentistry. – Danylo Halytsky Lviv National Medical 

University, Ministry of Health Care of Ukraine, Lviv, 2018. 

The thesis is devoted to study the influence of terms of eruption of permanent 

teeth in children in different periods of development of the maxillodental system on 

the formation of malocclusions, the explanation of connection between the terms and 

sequence of eruption of permanent teeth and development of malocclusions, the 

assessment of regional features of eruption of permanent teeth and prevalence of 

malocclusions. The results of these studies allowed us to explore the relationship 

between the terms of eruption of permanent teeth and dynamics of the prevalence of 

malocclusions. It helps to evaluate the impact of physical development of children and 

bone density of the jaws of children on the terms of eruption of permanent teeth and 

development of malocclusions. 

The analysis of amount of teeth, that were erupted in children in a period of the 

early mixed dentition showed that, on the average, in children with malocclusions on 
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the upper jaw there were erupted 8.2 permanent tooth, that is in 1.1 times less in 

relation to the amount of erupted teeth in children without malocclusions. On the 

lower jaw in children it is revealed the presence of malocclusions, on the average, 9.0 

erupted permanent teeth that also in 1.1 times is less in relation to the amount of 

erupted teeth in children without malocclusions. 

A comperative analysis of the amount of teeth, that were erupted in children in a 

period of late mixed dentition showed that, on the average, on the upper jaw in 

children with malocclusions 20.6 were present, that in 1.2 times is more compared 

with the amount of erupted teeth in children without malocclusions. 

The obtained results testify a number of factors are influenced on the terms 

eruption of the permanent teeth and prevalence of malocclusions. To assess the 

significance of individual parameters we conducted multivariate correlation and 

regression analysis. For the analysis in the regression model the following study 

factors were included: the terms of eruption of the permanent teeth, the presence of 

malocclusions, the average optical density of the jaw bones, height, body weight, sex 

and place of residence of children. It is revealed that the most influence on the terms 

of eruption of the permanent teeth has a complex of factors: presence of 

malocclusions, the height of the child and the optical density of the jaw bones. A 

specific weight of the influence of malocclusions on terms eruption of the permanent 

teeth in 7-year-old children is 28.51 %, in 12-year-old – 30.22 %, 15-year-old –

27.51 %. A specific weight of the influence of a child's height is 28.25 %, 24.98 %, 

24.20 %, respectively. It is proved that in different age periods of development of the 

maxillofacial system the significant influence on the formation of malocclusions have 

the terms of eruption of the permanent teeth. A specific weight of the influence of 

terms of eruption of the permanent teeth in 7-year-old children is 46.10 % compared 

to 12-year-old children (30.05 %) and 15-year-old (27.12 %). In the age of 12 and 15 

years the height of the child significantly effects on the formation of dental 

malocclusions (25.51 %, 20.45 %, respectively), and in 15-year-old – the territory of 

residence of children (23.73 %). 

Thus, certain terms and sequence of eruption of the permanent teeth, 

prevalence of malocclusions, estimations of the influence of risk factors on the 

formation of malocclusions will contribute to the differentiated approach of the 

choice of optimal methods of orthodontic treatment.  

Key words: terms of eruption of the permanent teeth, malocclusions, physical 

development of children, the index of body weight, optical density of the jaw bones. 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ТА ОДИНИЦЬ 
 

ЗЩА – зубощелепна аномалія 

ЗЩС – зубощелепна система 

ФР – фізичний розвиток 

ІМТ – індек маси тіла 

ОЩКТЩ – опична щільність кісткової тканини щелеп 

УОС – умовні одиниці сірості 
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