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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Карієс тимчасових зубів до цього часу залишається 

серйозною проблемою дитячої стоматології, незважаючи на наявність у системі 

охорони здоров’я великого арсеналу профілактичних та лікувальних програм 

(Смоляр Н. І. і співавт., 2007; Савичук Н. О. і співавт., 2013; Деньга О. В., і 

співавт., 2014; Аристова И. А., 2015; Біденко Н. В., 2015; Хоменко Л. А., 

Сороченко Г. В., 2016; Безвушко Е.В., Лагода Л.С., 2017; Черепюк О. М., 2017 

Клітинська О. В., 2017; Каськова Л.Ф. і співавт., 2018). Підтвердженням цьому є 

висока поширеність карієсу тимчасових зубів у світі та в Україні зокрема, яка за 

останні 10 років має тенденцію до зростання та серед певних груп дітей в окремих 

регіонах проживання досягає 100 % (Дубецька І. С., 2007; Гринишин О. Б., 2015; 

Якубова І. І., Кузьміна В. А. 2017). Відсутність тенденції до зниження показників 

захворюваності на карієс у дітей свідчить про необхідність подальшого пошуку 

методів, які забезпечать карієспрофілактичний ефект. 

Висока ураженість карієсом тимчасових зубів зумовлена низкою місцевих 

та загальних чинників ризику, при взаємодії яких протягом певного часу 

знижується резистентність твердих тканин зубів та збільшується ризик розвитку 

карієсу (Сунцов В. Г., Волошина И. М., 2010; Удод О. А., Сироткіна О. В., 2012; 

Кузняк Н. і співавт., 2013; Шаковець Н. В., Терехова Т. М., 2015; Черепюк О. М., 

Мусій–Семенців Х. Г., 2016).  

Протягом останнього десятиріччя спостерігається зростання соматичної 

захворюваності дитячого населення України. Згідно даних Курик М. В. та Тяжкої 

О. В. (2011) 80% дошкільнят мають відхилення від норми стану здоров’я. За 

даними В. А. Рещікова (2007) в структурі захворювань випускників дошкільних 

закладів 37,2% займає патологія опорно-рухового апарату (ОРА). Період 

дошкільного дитинства є важливим для формування і збереження здоров’я в 

подальшому. З віком діти накопичують мінерали в кістковій тканині, утворюючи 

“резервний кістковий банк” на майбутнє і підтримують оптимальну мінеральну 

щільність кісткової тканини. Однак, будь-який стан, що здатний порушувати 

нормальну мінералізацію кістки, знижує її щільність та вносить дисбаланс у 

гомеостаз, стаючи системною проблемою (Вертегел А. О., 2015). На тлі 

соматичної патології, пов’язаної з порушенням кісткового метаболізму, відносний 

ризик виникнення каріозної хвороби збільшується у два рази (Кузьміна Д. А., 

2010). Існує зв’язок дефіциту кальцію з карієсом, порушенням постави, зміною 

форми грудної клітки, Х- та О-подібними деформаціями нижніх кінцівок, 

зниженням м’язового тонусу. Особливо ця проблема є актуальною для дітей у віці 

5-7 років, коли відбувається перший стрибок росту (Костылева М. Н., 2008).  

Водночас, недостатньо з’ясовані особливості патогенетичних механізмів 

розвитку карієсу у дітей з патологією ОРА, що в свою чергу обумовлює труднощі 

при виборі диференційованих профілактичних заходів. Тому, подальше вивчення 

ураженості карієсом тимчасових зубів у дітей з патологією ОРА, з’ясування 

чинників ризику виникнення та розвитку карієсу, проведення системного аналізу 

клінічних, біохімічних, функціональних, морфологічних змін у дітей, слугуватиме 
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підгрунтям для розпрацювання комплексу профілактичних заходів, що й 

обумовлює актуальність даного дослідження. 

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

Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт кафедр 

стоматології дитячого віку та ортодонтії 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 профілактики карієсу та хвороб 

пародонту» (Державна реєстрація № 0115U000037). Дисертант є виконавцем 

окремих фрагментів зазначених робіт. 

 Мета та завдання дослідження. Мета дослідження – обґрунтування 

профілактики карієсу тимчасових зубів у дітей з патологією опорно-рухового 

апарату на підставі аналізу клінічних, функціональних, біохімічних досліджень.  

Для досягнення поставленої мети визначено наступні завдання: 

1 Визначити поширеність, інтенсивність та особливості клінічного 

перебігу карієсу тимчасових зубів у дітей з патологією опорно-рухового 

апарату.  

2 Оцінити зв'язок карієсу тимчасових зубів з фізичним розвитком дітей 

при патології ОРА. 

3 Проаналізувати можливі чинники ризику виникнення карієсу 

тимчасових зубів у дітей з патологією ОРА.  

4 Дослідити мінеральний гомеостаз ротової рідини і електрофоретичну 

активність клітин букального епітелію та біохімічні властивості добової 

сечі у дітей з патологією ОРА.  

5 Оцінити структурно-функціональний стан кісткової тканини та маркери 

кісткового метаболізму у дітей з карієсом тимчасових зубів на тлі 

патології опорно-рухового апарату. 

6 Розпрацювати та оцінити ефективність карієспрофілактичних заходів у 

дітей з патологією ОРА. 

Об’єкт дослідження – уражені карієсом тимчасові зуби у дітей 3–6 років з 

патологією опорно-рухового апарату. 

Предмет дослідження – біохімічні, морфологічні, структурно-

функціональні зміни ротової рідини, сечі та кісткової тканини у дітей 3–6 років з 

патологією ОРА при різних рівнях інтенсивності карієсу. 

Методи дослідження: клінічні – для вивчення поширеності та інтенсивності 

карієсу тимчасових зубів у дітей, оцінки ефективності профілактичних заходів, 

визначення рівня гігієни порожнини рота; антропометричні – для оцінки 

фізичного розвитку дітей; соціологічні – для оцінки рівня обізнаності батьків з 

основами догляду за ротовою порожниною, характеру харчування дітей та 

особливостей перебігу антенатального періоду; біохімічні – для оцінки 

мінерального гомеостазу ротової рідини, сечі та щільності кісткової тканини; 

функціональні – для вивчення структурно-функціонального стану кісткової 
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тканини; математично-статистичні - для оцінки вірогідності отриманих 

результатів. 

Наукова новизна отриманих результатів. Доповнено наукові дані про 

поширеність, інтенсивність та особливості клінічного перебігу карієсу 

тимчасових зубів у дітей дошкільного віку з патологією ОРА. Встановлено, що 

поширеність карієсу тимчасових зубів у дітей з патологією ОРА становить 87,40 

% при інтенсивності кп=6,12 зуба, НІК – 10,65 зуба. Виявлено зв'язок між 

ураженістю карієсом тимчасових зубів у дітей при патології ОРА з доглядом за 

порожниною рота, видом харчування дітей, антенатальним періодом розвитку. 

Уперше за результатами виявленого в сечі дітей оксипроліну, підвищеного 

рівня глікозаміногліканів та зниженого рівня креатиніну порівняно із здоровими 

дітьми встановлено, що ураження твердих тканин тимчасових зубів у дітей 

дошкільного віку з патологією ОРА можуть розвиватись на тлі 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини та можуть бути одним з перших 

симптомів, який сприяє ранньому виявленню даної патології. 

Науково доведено, що у дітей дошкільного віку з патологією ОРА та дітей з 

патологією ОРА на тлі НДСТ виявлено низький рівень мінеральних компонентів 

(загального кальцію, неорганічного фосфору, магнію) у ротовій рідині та знижена 

активність лужної фосфатази; низький мінералізувальний потенціал ротової 

рідини та знижена електрофоретична активність клітин букального епітелію. 

Уперше виявлено, що при високому рівні інтенсивності карієсу тимчасових 

зубів у дітей з патологією ОРА на тлі НДСТ швидкість поширення ультразвуку, 

широкосмугове ослаблення ультразвуку та індекс міцності кісткової тканини 

значно нижчі порівняно з даними дітей при патології ОРА та здоровими дітьми. 

Встановлено, що у дітей дошкільного віку з патологією ОРА на тлі НДСТ 

спостерігається значно підвищене виведення загального кальцію з сечею 

порівняно з даними дітей при патології ОРА без НДСТ, що свідчить про 

порушення кальцій-фосфорного обміну, а також підвищене виведення з сечею 

оксипроліну та глікозаміногліканів та знижене виведення креатиніну, що 

підтверджує наявність у даних дітей НДСТ. Виявлено, що при високому рівні 

інтенсивності карієсу спостерігається підвищене виведення загального кальцію, 

оксипроліну та глікозаміногліканів, а також зменшена кількість креатиніну в сечі 

порівняно з дітьми при низькому рівні інтенсивності карієсу.   

Науково обгрунтовано і доведено клінічну ефективність розпрацьованого 

комплексу карієс профілактичних заходів для дітей з патологією ОРА. 

Практичне значення отриманих результатів. На підставі комплексного 

обстеження дітей з патологією ОРА оцінено рівень ураженості зубів карієсом, 

визначено чинники ризику виникнення та розвитку, що слугує основою 

планування лікувально-профілактичних заходів. Рівень санітарно-гігієнічних 

знань батьків та дітей покладено в основу при розпрацюванні заходів з 

гігієнічного навчання та виховання батьків та дітей.  

Результати морфологічних, функціональних, біохімічних досліджень 

дозволили застосувати диференційований підхід при розпрацюванні і 

впровадженні в практичну діяльність карієспрофілактичного комплексу з 
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урахуванням характеру патології ОРА, віку дітей та інтенсивності ураження зубів 

карієсом.  

Запропонований карієспрофілактичний комплекс передбачає навчання 

гігієні порожнини рота, професійну гігієну з наступним покриттям зубів засобами 

з вмістом фтору, глибоке фторування, застосування в домашніх умовах засобів з 

вмістом сполук кальцію та фосфату, та корекція харчування із збільшенням в 

раціоні молочних та білкових продуктів при обмеженні вживання простих 

вуглеводів. Дітям з патологією ОРА рекомендовано препарат «Кальцикер» для 

корекції аліментарного дефіциту кальцію. Дітям з патологією ОРА на тлі НДСТ 

рекомендовано препарат «Smart Omega Kids» та продукти, що покращують 

обмінні процеси колагену. 

Основні наукові та практичні положення дисертаційної роботи впроваджені 

у навчальний процес кафедр ортодонтії та стоматології дитячого віку Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького, кафедри 

терапевтичної та дитячої стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний 

медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», кафедри 

стоматології дитячого віку ДВНЗ «Ужгородський національний університет МОН 

України», у практичну роботу Стоматологічного медичного центру Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним 

самостійним науковим дослідженням автора і внеском здобувача в опрацювання 

актуальної проблеми профілактики карієсу тимчасових зубів. Робота виконана за 

наукової та консультативної допомоги доктора медичних наук, професора, 

Заслуженого діяча науки і техніки України Смоляр Ніни Іванівни. Автор 

самостійно провела патентно-інформаційний пошук, систематизувала та 

проаналізувала наукову літературу за обраною темою. Разом з науковим 

керівником визначила мету та завдання дослідження. Cамостійно виконала всі 

клінічні стоматологічні обстеження дітей, забір матеріалів для біохімічних 

досліджень та анкетування. Автор особисто провела аналіз, узагальнення 

результатів та статистичну обробку. Дисертантом самостійно розпрацьовано 

комплекс карієспрофілактичних заходів в залежності від віку дітей, рівня 

інтенсивності карієсу та характеру патології опорно-рухового апарату. 

Обгрунтування висновків, підготовка до друку публікацій, написання та 

оформлення дисертаційної роботи здобувач виконала за консультативної 

допомоги наукового керівника.  

Біохімічні дослідження ротової рідини проведено спільно з працівниками 

клінічно-біохімічної лабораторії Військово-медичного клінічного центру 

Західного регіону (начальник - Гайда І. М.). 

Біохімічні дослідження добової сечі проведено в лабораторії генетичних 

досліджень ДУ «Інституту спадкової патології НАМНУ» (директор інституту 

доктор мед. наук, професор Гнатейко О. З.) за консультації доктора мед. наук, 

професора Лук’яненко Н. С.  
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Ультразвукове дослідження п’яткової кістки проводили дітям на базі 

кафедри «Внутрішньої медицини № 1», (завідувач кафедри – доктор мед. наук, 

професор Абрагамович О. О.). 

Апробація результатів дисертації. Основні матеріали та результати 

досліджень за темою дисертації обговорювались та доповідались на засіданнях 

кафедр ортодонтії, стоматології дитячого віку, та Вченої ради стоматологічного 

факультету ЛНМУ імені Данила Галицького; конференції молодих вчених 

«Актуальні проблеми стоматології дитячого віку», присвяченої 95-річчю з дня 

народження професора Луцик Л. А. (Львів, 30. 10. 2014); міжнародній науково-

практичній конференції «Актуальні проблеми стоматології» до 90-річчя з дня 

народження професора Вареса Е. Я. (Львів, 16. 10. 2015); 87-й науково-практичній 

конференції студентів та молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в 

медицині» (Івано-Франківськ, 22-23. 03. 2018).  

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 13 друкованих праць: 9 

– у наукових фахових виданнях рекомендованих ДАК МОН України (7 із них 

включено до міжнародних наукометричних баз даних), 1 – міжнародна 

публікація, 3 – у закордонних збірниках науково-практичних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена українською мовою 

на 263 сторінках друкованого тексту (185 сторінок основного тексту) і 

складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалів і методів дослідження, 

3 розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів, висновків, 

списку використаної літератури, що містить 306 найменувань (209 – кирилицею, 

97 – латиницею), додатків. Робота ілюстрована 55 рисунками та 45 таблицями. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріал та методи дослідження. Для вирішення поставлених мети і 

завдань проведено стоматологічне обстеження 477 дітей віком 3–6 років, що 

відвідували дитячі садочки міста Львова, на базі яких організовані спеціалізовані 

групи для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. За даними первинної 

облікової документації № 026/о дітей було поділено на дві групи, з яких 357 осіб з 

патологією ОРА (основна група) та 120 умовно здорових дітей без соматичної 

патології (група порівняння). З метою оцінки ефективності розпрацьованого нами 

карієспрофілактичного комплексу для дітей з патологією ОРА під 

спостереженням знаходилось 60 осіб, з них 30 дітей склали основну групу та 30 

дітей групу контролю. Обстеження дітей проводили з дозволу батьків та 

керівництва дошкільних закладів. Від усіх батьків на обстеження дітей отримали 

інформовану згоду. Характер порушень ОРА оцінювали за витягами з протоколів 

діагностичних засідань Львівської міської психолого-медико-педагогічної 

консультації та за результатами щорічного планового огляду дітей лікарем-

ортопедом. Серед обстежених виявлено 118 (33,05 %) дітей з плоскостопістю, 110 

(30,81 %) – з порушенням постави та 129 (36,14 %) – з поєднаною патологією. В 

групу з поєднаною патологією ввійшли діти, в яких діагностовано поперечну та 

поздовжню плоскостопість; деформацію грудної клітки; варусну (О-подібну) та 

вальгусну (Х-подібну) деформації нижніх кінцівок. 
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Стоматологічне обстеження дітей проводили за допомогою стандартного 

стоматологічного набору інструментів. Ураженість тимчасових зубів карієсом 

визначали за показниками поширеності карієсу (у %) та інтенсивності карієсу 

(кп).  

Рівень інтенсивності карієсу (РІК) досліджували за методикою Леуса П. А. 

(1989). Найвищу інтенсивність карієсу (НІК) – Significant Index of Caries (SIC) 

обраховували за методикою Nishi M., Bratthall D., Stjernsward J. (2000), при цьому 

аналізували різницю між показниками НІК та кп. 

Якість гігієни порожнини рота у дітей з’ясовували за допомогою індексу 

гігієни (ІГ) – за Ю.А. Федоровим - В.В. Володкіною (1971).  

Ефективність застосування карієспрофілактичного комплексу оцінювали за 

показниками приросту інтенсивності карієсу (∆кп) та редукцією приросту 

інтенсивності карієсу за методом Л.Н. Лубоцької (1980). 

Антропометричне дослідження. Для оцінки фізичного розвитку (ФР) дітей 

з патологією ОРА визначали зріст, масу тіла та обраховували ІМТ. Для більш 

детального вивчення стану фізичного розвитку дітей старшого дошкільного віку 

(5–6 років) проводили паралельне оцінювання 285 дітей за стандартами ВООЗ 

(2006) та за вітчизняними стандартами згідно з методичними рекомендаціями 

МОЗ України та НАМНУ 2013 року. 

Соціологічне дослідження. Із метою аналізу гігієнічних, аліментарних та 

антенатальних чинників ризику виникнення карієсу тимчасових зубів у дітей з 

патологією ОРА було проведено опитування 150 матерів обстежених нами дітей. 

Лабораторні дослідження. Для проведення лабораторних досліджень дітей 

було поділено на три групи по 30 осіб (критерієм відбору була 

присутність/відсутність у сечі дітей оксипроліну). Отже, у подальших 

дослідженнях брали участь наступні групи дітей: діти з патологією ОРА; діти з 

патологією ОРА на тлі НДСТ; умовно здорові діти (група порівняння).  

Мінералізувальні властивості ротової рідини оцінювали за показниками 

мікрокристалізації ротової рідини (МКС) за методикою Леуса П.А.(1977) та 

мінералізувальним потенціалом ротової рідини (МПРР) за методикою Поздєєва 

А.Р. (1993). Дослідження проведені у 90 дітей п’ятирічного віку. 

Електрофоретичну активність клітин букального епітелію (ЕФАКБЕ) 

вивчали з аметодикою В.Г. Шахбазова і співавт. (1985) у 90 дітей п’яти років. 

Біохімічні дослідження ротової рідини. Концентрацію загального кальцію, 

неорганічного фосфору, магнію визначали фотометричним методом, активність 

лужної фосфатази колориметричним методом в надосадковій фракції ротової 

рідини дітей з патологією ОРА за допомогою біохімічного аналізатора 

“HumanStar 300”, (Німеччина) з використанням наборів реактивів та контрольних 

сироваток HUMATROL N, HUMATROL Р фірми “HUMAN GmbH” (Німеччина). 

Біохімічні дослідження ротової рідини проведені у 90 дітей. 

Біохімічні дослідження добової сечі. Визначення в добовій сечі 

концентрації загального кальцію проводили фотометричним методом з арсеназо 

ІІІ, концентрацію магнію визначали фотометричним методом з ксилідиловим 

синім, концентрацію неорганічного фосфору досліджували за методом Доозе. 
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Діагностику дисплазії сполучної тканини проводили за методикою Добрик 

О. О. та співавт. (2014) при використанні 2 % водного розчину купруму сульфату 

візуально. Визначали ступінь помутніння сечі ("–", "+", "++", "+++", 

"++++/+++++") та в залежності від нього встановлювали відсутність або наявність 

дисплазії сполучної тканини у хворих та ступінь її важкості.  

Дослідження екскреції з сечею глікозоаміногліканів проводили за 

допомогою нефелометричного тесту з цетилпірідініум хлоридом (ЦПХ).  

Визначення екскреції з сечею креатиніну базується на утворенні 

хромогенного комплексу розчину пікринової кислоти з креатиніном в лужному 

середовищі. Біохімічні дослідження сечі проводили у 90 дітей п’ятирічного віку. 

Оцінку мінеральної щільності кісткової тканини проводили на 

ультразвуковому денситометрі «Sonost – 2000» (OsteoSys Co., Ltd, Seoul, Korea). 

Визначали ШПУ (SOS – Speed of Sound, у м/с) – швидкість поширення 

ультразвуку через кісткову тканину, ШОУ (BUA – Broadband Ultrasound 

Attenuation, у дБ/МГц) – широкосмугове послаблення ультразвуку, ІМКТ (BQI – 

Bone Quality Index, у %) – індекс міцності кісткової тканини. 

Статистичні методи дослідження. Результати досліджень опрацьовані з 

використанням програм Microsoft Excel та Statistica. Для статистичної обробки 

використано: аналіз варіаційних рядів (розрахунок середнього арифметичного та 

його середньої похибки, М±m); оцінку вірогідності різниці отриманих результатів 

у порівнюваних групах (критерій Стьюдента); порівняння відсотків (точний тест 

Фішера із Metropolis алгоритмом); кореляційний аналіз (коефіцієнт кореляції 

Пірсона для кількісних величин, коефіцієнт кореляції Спірмена для рангових 

даних); метод множинної регресії. 

Результати дослідження та їх обговорення. Результати дослідження 

свідчать, що у дітей з патологією ОРА поширеність карієсу тимчасових зубів 

становить 87,4±1,79 % при інтенсивності 6,12±0,16 зуба, НІК – 10,65±0,15 зуба, 

що значно вище порівняно із здоровими дітьми (60,83±4,45 % при інтенсивності 

3,98±0,34 зуба, НІК – 7,20±0,44 зуба, р˂0,001, відповідно). Аналіз ураженості 

карієсом тимчасових зубів залежно від характеру порушень ОРА виявив найвищі 

значення поширеності та інтенсивності карієсу у дітей з поєднаною патологією 

(94,57±1,99 %, кп=6,47±0,35 зуба), дещо нижчі у дітей з порушенням постави 

(85,45±3,36 %, р˂0,05; кп=6,03±0,28 зуба, р˃0,05) та найнижчі у дітей з 

плоскостопістю (81,36±3,59 %, р˂0,01; кп=5,87±0,31 зуба, р˃0,05).  

У результаті дослідження показників ураженості карієсом тимчасових зубів 

у дітей залежно від характеру порушень ОРА та віку встановлено найнижчу 

поширеність карієсу у чотирирічних дітей з плоскостопістю (66,67±12,17 %) при 

збільшенні у 6 років до 80±6,76 % (р˃0,05); зростання поширеності карієсу у дітей 

при порушенні постави з 4 до 6 років (від 81,82±8,22 % до 89,65±5,65 %, р˃0,05) 

та найвищу поширеність у дітей при поєднаній патології, яка у 5 та 6 років 

становить 100 %. Встановлено, що у дітей при поєднаній патології інтенсивність 

карієсу є вищою, ніж у дітей з плоскостопістю і порушенням постави та з 3 до 6 

років зростає від 4,16±0,37 зуба до 8,17±0,86 зуба, (р˂0,001). Інтенсивність карієсу 

у дітей з плоскостопістю в період 4–6 років зростає від 4,84±0,84 зуба до 
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7,08±0,92 зуба (р˃0,05), а у дітей при порушенні постави від 4,96±0,90 зуба до 

7,49±0,74 зуба, (р˂0,05). 

При аналізі рівнів інтенсивності карієсу у 43,98 % дітей з патологією ОРА 

виявлено дуже високий РІК, що значно більше, ніж у групі порівняння (16,77 %). 

Водночас, низький РІК встановлено у 6,72 % дітей з патологією ОРА, що у 4 рази 

менше по відношенню до групи порівняння (26,67 %). Оцінено РІК залежно від 

характеру патології та доведено, що 12,77 % дітей з плоскостопістю мають 

низький РІК, а серед дітей з порушенням постави та поєднаною патологію таких 

значно менше (4,55 % та 4,65 %), відповідно. Також, у дітей з поєднаною 

патологією дуже високий РІК зустрічається значно частіше (56,59 %), ніж серед 

дітей з плоскостопістю (38,99 %) та при порушенні постави (34,54 %).  

Нами проведено аналіз структури індексу «кп» з урахуванням видалених 

зубів «в» та встановлено, що у дітей з патологією ОРА передчасно видалених 

зубів більше, ніж у групі порівняння (6,22±0,51 % та 3,92±1,06 %, відповідно, 

р˃0,05), а запломбованих менше (14,04±0,74 % проти 22,89±2,3 %, р˂0,001, 

відповідно). Водночас, і у дітей з патологією ОРА, і у групі порівняння значно 

переважає компонент «к» (79,74±0,84 % та 73,19±2,43 %, відповідно, р˂0,02).  

Важливу роль у виникненні карієсу зубів відіграє гігієна порожнини рота. 

Дослідження якості чищення зубів показали, що 42,86±2,62 % дітей з патологією 

ОРА доглядають за порожниною рота незадовільно, а 17,65±2,02 % – погано, що 

значно більше, ніж серед дітей групи порівняння (35,00±4,35 %, р˃0,05 та 

9,17±2,63 %, р˂0,01, відповідно). Водночас, 45,83±4,54 % та 10±2,74 % дітей 

групи порівняння мають задовільний та добрий стан гігієни порожнини рота, що 

значно більше порівняно з дітьми при патології ОРА (34,45±2,51 %, р˂0,05 та 

5,04±1,16 %, р˃0,05 відповідно). З’ясовано, що індекс гігієни (ІГ) у дітей з 

патологією ОРА відповідає незадовільному рівню (2,26±0,02 бала) та є вищим, 

ніж у дітей групи порівняння (1,88±0,04 бала, р˂0,001). При спостереженні за 

динамікою ІГ у віковому аспекті виявлено тенденцію до його поступового 

покращення (р˂0,001). Аналіз ІГ у дітей з патологією ОРА в залежності від віку та 

характеру патології, показав, що у всіх вікових групах діти з поєднаною 

патологією ОРА гірше доглядають за порожниною рота, ніж діти з 

плоскостопістю та при порушенні постави (р˃0,05). Між величинами ІГ та (кп) 

зубів у дітей з патологією ОРА виявлено прямий, статистично вірогідний, 

сильний кореляційний зв’язок (r=+0,76, p<0,001).  

Одним з важливих та об'єктивних показників, що характеризує загальне 

здоров’я дитини та може впливати на стоматологічний статус є фізичний розвиток 

(ФР). Тому нами було досліджено ФР дітей з патологією ОРА та проведено 

порівняльне оцінювання дітей старшого дошкільного віку за вітчизняними 

стандартами та стандартами ВООЗ. Так, згідно до стандартів ВООЗ майже усі 

діти 5–6 років, окрім 1,01±1,00 % дівчат 5 років мали зріст в межах вікової норми. 

Водночас, при використанні вітчизняних шкал регресії зріст в межах норми був 

лише у 38,46±4,39 %–54,54±4,15 % дітей. Схожа тенденція прослідковується і при 

оцінці маси тіла. Так, масу тіла в межах норми за стандартами ВООЗ мали 
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75,00±6,53 %–89,90±3,03 % дітей, а за вітчизняними – лише 54,55±7,51 %–

63,63±4,83 %.  

Згідно з даними Сов’як О. О., 2016; Чухрай Н. Л., 2018 існує залежність між 

ФР та карієсом зубів, що співпало з нашими дослідженнями. Встановлено, що у 

дітей з нижчою масою тіла та вищих за зростом інтенсивність карієсу зубів вища. 

Так, у дівчат і хлопців 5–6 років, у яких показники довжини тіла знаходилися в 

межах вище середнього та високого рівня інтенсивність карієсу була в межах 

8,85±0,39–10,67±0,95 зуба, тоді, як у дітей з середнім зростом значно нижча 

(4,31±0,47–6,45±0,86 зуба, r=+0,23, р<0,001). У дітей 5–6 років з гармонійним 

фізичним розвитком за масою тіла інтенсивність карієсу тимчасових зубів 

перебувала в межах 4,92±0,43–6,28±0,76 зуба, а у дітей з дисгармонійним 

фізичним розвитком за рахунок недостатньої маси тіла інтенсивність карієсу 

вища (8,07±0,49–10,88±0,83 зуба, r=˗0,15, р<0,05). 

Клінічні дослідження виявили високу інтенсивність карієсу тимчасових 

зубів у дітей з патологією ОРА, тому з метою оцінки чинників ризику виникнення 

карієсу ми провели анкетування 150 матерів обстежених нами дітей. При оцінці 

отриманих результатів виявлено низький рівень обізнаності батьків з основними 

правилами догляду за порожниною рота, що екстраполюється на стоматологічний 

статус дітей. Так, множинний карієс виявлено у 60 % дітей, які чистять зуби лише 

інколи (r=-0,41, р˂0,001); у 59,37 % дітей, які не полощуть порожнину рота після 

їжі (r=-0,67, р˂0,001); у 52,52 % дітей, яким батьки не допомагають при чищенні 

зубів (r=-0,62, р˂0,001); у 78,33 % дітей, які почали чистити зуби після 3 років 

(r=+0,81, р˂0,001). 

Дослідження Пинда М. Я., (2015); Черепюк О. М., (2018); Чухрай Н. Л., 

(2018) встановили, що характер харчування дітей впливає на карієсрезистентність 

емалі зубів, тому нами проаналізовано харчові вподобання дітей дошкільного віку 

з патологією ОРА. Згідно з результатами опитування матерів встановлено, що не 

всі діти отримують повноцінне та збалансоване харчування та виявлено 

залежність між споживанням дітьми певних продуктів та інтенсивністю карієсу 

тимчасових зубів. Так, множинний карієс виявлено у обстежених дітей з 

патологією ОРА, які рідко їдять натуральне м'ясо та часто споживають ковбасні 

вироби (r=-0,64, р˂0,001); не п’ють молока (r=-0,90, р˂0,001) та рідко споживають 

кисломолочні продукти (r=-0,72, р˂0,001); неконтрольовано впродовж дня 

споживають солодощі (r=+0,57, р˂0,001). 

Відомо, що характер раннього вигодовування та тривалість грудного 

вигодовування впливають на ураженість карієсом тимчасових зубів (Дубецька І. 

С, 2007; Кузняк Н. Б. та співавт., 2013; Біденко Н. В., 2015). Тому, в подальшому 

нами оцінено стоматологічний статус дітей з патологією ОРА в залежності від 

характеру та тривалості вигодовування. Виявлено низький РІК у 32,2 % дітей, які 

отримували материнське молоко близько шести місяців, що значно більше 

порівняно з дітьми, які отримували материнське молоко близько трьох місяців 

(11,11 %), рік і більше (6,67 %), а також з моменту народження перебували на 

штучному вигодовуванні (4,65 %). Окрім цього, серед дітей, які перебували на 

грудному вигодовуванні більше року виявлено 46,67 % осіб з дуже високим РІК. 
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Важливу роль у формуванні та розвитку здорових та стійких до карієсу 

тимчасових зубів відіграє рівень здоров’я вагітної жінки та сприятливий перебіг 

антенатального періоду. Встановлено множинний карієс у 40 % та 37,33 % дітей, 

яких народили матері віком до 20 та після 30 років відповідно, (r=+0,20, р˂0,001), 

у 24,14 % – 39,48 % дітей, народжених матерями у період 1,5–2,5 роки після 

попередніх пологів, що значно більше порівняно з дітьми народженими пізніше 

2,5років (12 % – 16 %), (r=–0,27, р˂0,001). Також, множинний карієс виявлено у 

42,22 % та 45,46 % дітей народжених в сім’ї третіми та четвертими, проти 11,63 % 

та 13,89 % дітей, народжених першими та другими відповідно, (r=+0,57, р˂0,001); 

у 53,12 % дітей, які народилися недоношеними, що у 2,5 рази більше порівняно з 

показниками доношених дітей (r=+0,71, р˂0,001), у 66,67 % дітей, матері яких 

мали ускладнений перебіг вагітності, що у 8,4 рази більше, ніж при 

фізіологічному перебігу вагітності (r=+0,67, р˂0,001) та у 43,86 % дітей, яких 

народили матері з наявною соматичною патологією, що у 3,5 рази більше, 

порівняно із показниками дітей, яких народили здорові матері (r=+0,55, р˂0,001). 

Множинний карієс виявлено у 55,42 % дітей, народжених матерями, що рідко 

споживали молочні продукти, проти 3,7 % дітей, матері, яких споживали молочні 

продукти щодня (r=–0,70, р˂0,001).  

З метою виявлення найбільш вагомих чинників ризику, які сприяють 

розвитку карієсу зубів, методом множинної регресії серед 15 чинників ризику 

нами встановлено 6, поєднана дія яких, найбільше впливає на ураженість карієсом 

тимчасових зубів у дітей з патологією ОРА: вік, з якого дитина чистить зуби 

(r=+1,48, р˂0,001); регулярність чищення зубів (r=-0,40, р˂0,001); недоношена 

вагітність (r=+1,65, р˂0,001); часте споживання натурального м’яса (r=-0,85, 

р˂0,001); споживання дітьми молока (r=-1,89, р˂0,001) та кисломолочних 

продуктів (r=-0,76, р˂0,001). Таким чином, отримані результати доцільно 

використовувати при наданні санітарно-гігієнічних рекомендацій у жіночих 

консультаціях, навчанні батьків та дітей правил догляду за порожниною рота, 

враховувати при корекції харчування вагітних та дітей, а також слугувати 

основою обґрунтування комплексу карієспрофілактичних заходів.  

З метою оцінки зв’язку розвитку карієсу тимчасових зубів у дітей з 

патологією ОРА зі змінами у сполучній тканині, проведено біохімічне 

дослідження добової сечі дітей 5 років на предмет виявлення оксипроліну. 

Результати дослідження показали, що не у всіх обстежених дітей з патологією 

ОРА в сечі присутній оксипролін, що було підставою при розподілі дітей на групи 

для їх подальшого детального обстеження. Одну групу склали діти з патологією 

ОРА (з порушенням постави та з плоскостопістю), в добовій сечі яких оксипролін 

відсутній (ОП–); у іншу групу ввійшли діти з поєднаною патологією ОРА на тлі 

НДСТ, в добовій сечі яких виявили оксипролін (ОП+). Умовно здорові діти 

склали групу порівняння. 

При дослідженні мінералізувального потенціалу РР у дітей з патологією 

ОРА оцінено типи кристалів в залежності від характеру патології. Встановлено, 

що у РР дітей з патологією ОРА переважають кристали ІІ типу над кристалами ІІІ 

типу (56,67±9,05% та 43,33±9,05%, р˃0,05), у дітей з патологією ОРА на тлі НДСТ 



11 
 

– кристали ІІІ типу над кристалами ІІ типу (70,00±8,37% та 30±8,37 %, р˂0,001), 

та у дітей групи порівняння в однаковій кількості (43,33±9,05%) виявлено 

кристали І та ІІ типу, що значно більше, ніж кристалів ІІІ типу(13,34±6,20 %, 

р˂0,001). Доведено, що при підвищенні рівня інтенсивності карієсу у РР зростає 

кількість кристалів ІІІ типу. Так, у дітей з патологією ОРА на тлі НДСТ при дуже 

високому РІК виявлено 40±8,94 % кристалів ІІІ типу, що значно більше, ніж у 

дітей з патологією ОРА (26,67±8,07 %, р˃0,05) та групи порівняння (10±5,47 %, 

р˂0,001). При підвищенні інтенсивності карієсу МПРР знижується та є 

найнижчим у дітей з патологією ОРА на тлі НДСТ (1,16±0,13 бала), що значно 

менше ніж у дітей з патологією ОРА (1,73±0,15 бала, р˂0,01) та групи порівняння 

(2,38±0,33 бала, р˂0,001). Отже, знижений МПРР може сприяти формуванню 

карієссприйнятливої емалі. 

Досліджено мінеральні компоненти РР та виявлено різницю між групами 

порівняння. Отже, у РР дітей з патологією ОРА та дітей з патологією ОРА на тлі 

НДСТ виявлено менше на 33,80 % та 50,70 % загального кальцію, на 29,73 % та 

40,76 % неорганічного фосфору, на 53,60 % та 64,86 % магнію відповідно, 

(р˂0,001), а також знижену активність ЛФ на 10,34 % та 29,60 %, (р˂0,001) по 

відношенню до дітей групи порівняння. При підвищенні РІК в РР дітей 

концентрація досліджуваних параметрів знижується, однак найнижчими вони є у 

РР дітей з патологією ОРА на тлі НДСТ. Отримані результати свідчать про 

важливу роль фосфорно-кальцієвого обміну у розвитку карієсу зубів у дітей з 

патологією ОРА. Окрім того, знижена концентрація кальцію у РР може свідчити 

про недостатнє надходження його в організм дітей. 

Надзвичайно чутливою у дітей є імунна система. Дослідження ЕФАКБЕ 

виявило нижчий відсоток рухомих клітинних ядер у дітей з патологією ОРА на тлі 

НДСТ та у дітей з патологією ОРА, ніж у дітей групи порівняння (р˂0,001), що 

може свідчити про зниження захисних реакцій у порожнині рота та сприяти 

розвитку карієсогенної ситуації. Також встановлено зниження рухомості ядер 

клітин букального епітелію при підвищенні інтенсивності карієсу зубів. 

В подальшому, з метою виявлення порушень функції сполучної тканини у 

дітей, нами досліджено маркери сполучної тканини у добовій сечі та встановлено, 

що у дітей з патологією ОРА показники глікозаміногліканів (ГАГів) незначно 

перевищують дані дітей групи порівняння (203,87±12,52 одиниці ЦПХ/1 г 

креатиніну та 198,83±10,71 одиниць ЦПХ/1 г креатиніну, відповідно, р<0,05). 

Водночас, у дітей з патологією ОРА на тлі НДСТ показники ГАГів вдвічі вищі, 

ніж у групі порівняння (415,37±15,09 одиниць ЦПХ/1 г креатиніну, р<0,001). 

Встановлено, що при множинному карієсі кількість ГАГів в добовій сечі зростає: 

у дітей з патологією ОРА на 13,64 одиниць, (р˃0,05); у дітей з патологією ОРА на 

тлі НДСТ на 58,54 одиниць, (р˂0,001); у дітей групи порівняння на 6,39 одиниць, 

(р˃0,05). Екскреція креатиніну з добовою сечею у дітей з патологією ОРА та дітей 

з патологією ОРА на тлі НДСТ є нижчою у 2,85 та у 6,5 разів відповідно, 

(р<0,001), ніж у групі порівняння. При множинному карієсі екскреція креатиніну 

знижується у групі порівняння до 1,08 г/д та залишається в межах норми, а у дітей 

з патологією ОРА та на тлі НДСТ знижується до 0,34 г/д та 0,15 г/д, відповідно, 
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(р˂0,001). Окрім того, у дітей з патологією ОРА на тлі НДСТ при низькій 

інтенсивності карієсу в добовій сечі виявлено 2,6±0,12 одиниці оксипроліну, а при 

множинному карієсі зростає до 3,95±0,08 одиниць, (р<0,001). Отримані 

результати свідчать про порушення синтезу колагенових структур у даних дітей 

та підтверджують, що розвиток карієсу зубів та порушення ОРА у цих дітей 

відбувається на тлі НДСТ.  

За результатами дослідження у дітей з патологією ОРА та дітей з 

патологією ОРА на тлі НДСТ виявлено підвищене у 2,22 та у 3,47 рази виведення 

з сечею загального кальцію, (р˂0,001); у 1,18 (р˂0,05) та 1,68, (р˂0,001) разів 

магнію по відношенню до дітей групи порівняння. Водночас, показники екскреції 

з сечею неорганічного фосфору залишалися в межах норми. Отримані результати, 

вочевидь, вказують на порушення мінерального обміну у обстежених дітей та 

спонукають до поглибленого дослідження. 

При денситометричному дослідженні кісткової тканини виявлено зниження 

МЩКТ у дітей з патологією ОРА та у дітей з патологією ОРА на тлі НДСТ по 

відношенню до дітей групи порівняння за усіма досліджуваними параметрами 

(р˂0,01). При порівнянні показників МЩКТ між дітьми з патологією ОРА та 

дітьми з патологією ОРА на тлі НДСТ визначено значно нижчі значення у 

останніх, проте достовірною різниця виявлена лише за параметрами ШПУ та 

ІМКТ (р˂0,01). При множинному карієсі у дітей з патологією ОРА та дітей з 

патологією ОРА на тлі НДСТ встановлено нижчі показники (1527,17±1,6 м/с та 

1513,85±3,2 м/с) ШПУ, (14,03±0,5 дБ/МГц та 13,30±0,8 дБ/МГц) ШОУ та 

(58,04±0,2 % до 54,45±0,3 %) ІМКТ, (р<0,001) відповідно, по відношенню до дітей 

групи порівняння. Виявлено вірогідні від’ємні кореляційні зв’язки різної сили між 

індексом кп та ІМКТ (r=-0,59, р<0,01), ШПУ (r=-0,72, р<0,001) та ШОУ (r=-0,83, 

р<0,001).  

Отже, результати клінічних, лабораторних, соціологічних та статистичних 

досліджень слугували підставою для розпрацювання карієспрофілактичного 

комплексу для дітей дошкільного віку з патологією ОРА спрямованого на 

створення оптимальних умов для вторинної мінералізації, підвищення 

резистентності тканин зубів, запобігання розвитку карієсу та його ускладнень. 

Карієспрофілактичний комплекс включав: гігієнічне навчання та виховання дітей 

та їх батьків, професійну гігієну порожнини рота, диференційований підхід до 

вибору засобів профілактики карієсу. 

Гігієнічне навчання та виховання батьків та дітей проводили у дошкільних 

закладах на «Уроках стоматологічного здоров’я». Під час індивідуального візиту 

застосовували контрольоване чищення зубів з використанням індикатора 

зафарбовування нальоту Mira-2-Tone. Для щоденної гігієни порожнини рота дітям 

(з допомогою батьків) рекомендували двічі на день чистити зуби пастами з 

вмістом фтору (до 5 років по 500 ррm F- 
– «Lacalut kids», «Aquafresh My little 

teeth», «Colgate Лікар Заєць»; від 6 років по 1450 ррm F- 
– «Aquafresh My big 

teeth», «Colgate 6+», «Lacalut junior») та застосовувати фторвмісні ополіскувачі 

(«Lacalut teens 8+», «Aquafresh My big teeth» та «Colgate plax») дітям від 6 років. 
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Комплекс заходів екзогенної профілактики включав: професійну гігієну (2 

рази в рік) з наступним покриттям поверхонь зубів ремінералізувальним лаком з 

вмістом фтору (Bifluorid 12, Ftoroplen); глибоке фторування жувальних і гладких 

поверхонь усіх тимчасових зубів і першого постійного моляра (2 рази в рік) 

засобами з вмістом кальцій-фтору (емаль-герметизувальний ліквід, глуфторед); 

застосування в домашніх умовах (за допомогою батьків) обробку зубів засобами 

із вмістом сполук кальцію та фосфату («Tooth Mouth») після обов’язкового 

чищення зубів курсами по 10 днів 2 рази в рік (аплікації по 3 хвилини). Дітям при 

кп≥5 зубів, незадовільній гігієні порожнини рота, передчасному прорізуванні 

постійних зубів професійну гігієну, глибоке фторування та застосування в 

домашніх умовах засобів із вмістом сполук кальцію та фосфату проводили 3–4 

рази в рік. При повному прорізуванні всіх горбків перших постійних молярів 

проводили герметизацію фісур за показами. 

Комплекс заходів ендогенної профілактики (в тісній співпраці з педіатром) 

включав корекцію харчування – усім дітям рекомендовано споживати в достатній 

кількості молочні продукти, курячі яйця, білкову їжу (м'ясо, риба, бобові), свіжі 

овочі та фрукти, зерновий хліб, горіхи; звести до мінімуму солодощі та продукти 

із синтетичними харчовими добавками. Дітям з патологією ОРА на тлі НДСТ, 

окрім перерахованих вище продуктів, рекомендовано вживати їжу збагачену 

вітамінами С, Е та групи В та з вмістом хондроїтинсульфатів. 

Дітям з патологією ОРА при неповноцінній дієті рекомендовано препарат 

Кальцикер (Кальціум Д) протягом 2 місяців 2 рази на рік у дозуванні відповідно 

до інструкції. 

 Дітям з патологією ОРА на тлі НДСТ з метою створення оптимальних 

дієтологічних умов для функціонування кістково-м’язової системи в період росту 

та розвитку рекомендовано препарат «Smart Omega Kids» по 2 місяці 2 рази на рік 

у дозуванні відповідно до інструкції.  

Дітям контрольних груп проводили профілактичні заходи та санацію 

порожнини рота згідно з «Локальними протоколами надання медичної допомоги 

дітям» за спеціальністю «Дитяча терапевтична стоматологія». 

Для оцінки ефективності профілактичних заходів під спостереженням 

протягом 2 років знаходилось 60 дітей з патологією ОРА віком 5-6 років. 

Розпрацьований профілактичний комплекс застосовували у 16 дітей з патологією 

ОРА та у 15 дітей з патологією ОРА на тлі НДСТ, які склали основні групи. У дві 

контрольні групи ввійшло 14 дітей з патологією ОРА та 15 дітей з патологією 

ОРА на тлі НДСТ. Оцінку ефективності профілактичних заходів проводили за 

показниками: інтенсивності карієсу, приросту інтенсивності, редукції приросту 

інтенсивності карієсу. 

Клінічна оцінка ефективності запропонованого карієспрофілактичного 

комплексу у дітей з патологією ОРА за 24 місяці спостереження за показником 

редукції приросту інтенсивності карієсу склала 62,74 %, приріст інтенсивності 

карієсу – ∆кп 0,19 зуба (у контрольній групі – ∆кп 0,51 зуба), що є нижче, ніж у 

дітей патологією ОРА на тлі НДСТ (66,67 %), приріст інтенсивності карієсу – ∆кп 

0,2 зуба (у контрольній групі – ∆кп 0,6 зуба), відповідно.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі представлено теоретичне узагальнення і нове 

вирішення актуального науково–практичного завдання, що полягає у підвищенні 

ефективності диференційованої профілактики карієсу тимчасових зубів у дітей з 

патологію опорно-рухового апарату. 

1.Поширеність карієсу тимчасових зубів у дітей з патологією ОРА 

становить 87,40±1,79 % при інтенсивності 6,12±0,16 зуба, НІК–10,65±0,15 зуба. У 

дітей при поєднаній патології ОРА поширеність карієсу складає 94,57±1,1 % при 

кп=6,47±0,35 зуба; при плоскостопості – 81,36±2,58 %, кп=5,87±0,31 зуба; з 

порушенням постави – 85,45±3,26 %, при кп=6,03±0,28 зуба відповідно. 

Множинний карієс частіше виявлено у вищих за зростом дітей (r=+0,23, р<0,001) 

та у дітей з недостатньою масою тіла (r=-0,15, р<0,05). 

2. Множинний карієс виявлено у 55,12 % недоношених дітей з патологією 

ОРА та у 46,67 % тих, які перебували на грудному вигодовуванні більше року, а 

також у 43,86 % дітей, матері, яких мали соматичну патологію та у 66,67 %, 

матері яких мали ускладнений перебіг вагітності. Серед дітей з множинним 

карієсом 13,33 % нерегулярно доглядають за зубами, 68,00 % часто вживають 

солодощі та 53,13 % не вживають молочні продукти. 

3. Методом множинної регресії встановлені чинники, які при поєднаній дії 

найбільше впливають на індекс інтенсивності карієсу у дітей з патологією ОРА: 

вік, з якого дитина чистить зуби (r=+1,48, р˂0,001); регулярність чищення зубів 

(r=-0,40, р˂0,001); недоношена вагітність (r=+1,65, р˂0,001); споживання частіше 

натурального м’яса (r=-0,85, р˂0,001); споживання дітьми молока (r=-1,89, 

р˂0,001) та кисломолочних продуктів (r=-0,76, р˂0,001). 

4. У ротовій рідині дітей з патологією ОРА та дітей з патологією ОРА на тлі 

НДСТ виявлено нижчий вміст загального кальцію (0,94±0,03 ммоль/л та 0,7±0,02 

ммоль/л), неорганічного фосфору (3,12±0,06 ммоль/л та 2,63±0,05 ммоль/л), 

магнію (1,03±0,04 ммоль/л та 0,78±0,05 ммоль/л), знижену активність лужної 

фосфатази (5,03±0,06 Од/л та 3,95±0,05 Од/л), а також переважно несприятливий 

ІІІ тип кристалів (43,33±9,05 % та 70±8,37%) по відношенню до дітей групи 

порівняння. Множинний карієс супроводжується значним зниженням 

мінеральних компонентів у ротовій рідині,особливо, у дітей при патології ОРА на 

тлі НДСТ, що свідчить про порушення процесів мінералізації та сприяє 

формуванню карієссприйнятливої емалі.  

5. У дітей з патологією ОРА та дітей з патологією ОРА на тлі НДСТ 

виявлено нижчу електрофоретичну активність клітин букального епітелію 

(9,3±0,09% та 8,2±0,07 %) по відношенню до дітей групи порівняння, (р˂0,001), 

що сприяє розвитку карієсогенної ситуації та є свідченням зниження захисних 

реакцій в порожнині рота. Відмічено значно виражене зниження рухомості ядер 

клітин букального епітелію при множинному карієсі у дітей з патологією ОРА та 

дітей з патологією ОРА на тлі НДСТ (8,6±0,08 % та 7,7±0,06 % відповідно). 

6. При дослідженні СФСКТ виявлено зниження щільності кісткової тканини 

у дітей з патологією ОРА та дітей з патологією ОРА на тлі НДСТ за параметрами 

ШОУ, ШПУ та ІМКТ по відношенню до дітей групи порівняння (р˂0,001). У 
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дітей з патологією ОРА між індексом інтенсивності карієсу та ІМКТ виявлено 

кореляційний зв’язок середньої сили (r=˗0,59, р<0,01), а між індексом кп та ШПУ 

і ШОУ – сильний (r=˗0,72, р<0,001 та r=˗0,83, р<0,001 відповідно). У дітей з 

патологією ОРА на тлі НДСТ між індексом кп та показниками денситометрії 

виявлено кореляційні зв’язки середньої сили, однак вірогідним був лише 

взаємозв’язок між індексом кп та ІМКТ (r=˗0,43, р<0,05).  

7. Виявлено вищий рівень екскреції з добовою сечею загального кальцію 

(7,25±0,47 ммоль/добу та 11,32±0,66 ммоль/добу, р<0,001), магнію (4,32±0,27 

ммоль/добу та 3,65±0,20 ммоль/добу, р<0,001), глікозаміногліканів (203,87±12,52 

ЦПХ / 1 г креатиніну та 415,37±15,09 ЦПХ / 1 г креатиніну, р<0,001) та знижений 

рівень креатиніну (0,41±0,05 г/д та 0,18±0,02 г/д, р<0,001) відповідно у дітей з 

патологією ОРА та дітей з патологією ОРА на тлі НДСТ, ніж у дітей групи 

порівняння. При підвищенні рівня інтенсивності карієсу виявлено зростання 

показників виведення з добовою сечею мінеральних компонентів та маркерів 

сполучної тканини. Найбільш вираженим є зростання екскреції загального 

кальцію (р<0,001), оксипроліну (р<0,001), глікозаміногліканів (р<0,001), а також 

зниження екскреції креатиніну (р<0,05) у дітей з патологією ОРА на тлі НДСТ. 

8. Розпрацьовано та проведено клінічну оцінку ефективності комплексу 

профілактики карієсу тимчасових зубів у дітей з патологією ОРА спрямованого на 

формування карієс резистентної емалі. Клінічні спостереження за дітьми 

підтвердили ефективність запропонованих профілактичних заходів редукцією 

приросту інтенсивності карієсу, що у дітей з патологією ОРА склала 62,74 %, а у 

дітей з патологією ОРА на тлі НДСТ – 66,67 %. 
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Ukraine» - Lublin, Republic of Poland, April 28-29. 2017. – 190-192. 

(Здобувачем проведено стоматологічний огляд дітей, аналіз даних, 

формулювання висновків). 
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of the musculoskeletal system / N. I. Bodnaruk, E. V. Bezvushko // III 
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Fizykodiagnostyki I Fizjoterapii Stomatologicznej I Medycznej «Stomatologia 

nauka interdyscyplinarna» (Kazimierz Dolny 12-13.05.2017). (Здобувачем 

проведено опитування матерів, стоматологічне обстеження дітей, аналіз 

даних, формулювання висновків). 

 

АНОТАЦІЯ 

Боднарук Н. І. Клінічно-лабораторне обгрунтування профілактики 

карієсу тимчасових зубів у дітей з патологією опорно-рухового апарату. – 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 підвищенню ефективності профілактики 

карієсу тимчасових зубів у дітей з патологією опорно-рухового апарату (ОРА). На 

основі клінічного обстеження дітей віком 3-6 років з патологією ОРА визначено 

поширеність карієсу тимчасових зубів та інтенсивність за індексами кп, НІК та 

РІК; оцінено стан гігієни порожнини рота; фізичний розвиток дітей дошкільного 

віку та встановлено зв’язок між антропометричними показниками дітей та 

інтенсивністю карієсу. Опитано 150 матерів та встановлено низький рівень 

санітарно-освітніх знань батьків та дітей, виявлено антенатальні та аліментарні 

чинники ризику виникнення карієсу тимчасових зубів у дітей з патологією ОРА. 

Встановлено групу дітей, у яких причиною розвитку карієсу та порушень ОРА є 

недиференційована дисплазія сполучної тканини (НДСТ). Виявлено підвищене 

виведення загального кальцію, оксипроліну і глікозаміногліканів та зменшення 

кількості креатиніну в добовій сечі дітей з патологією ОРА на тлі НДСТ при 

високому РІК порівняно з даними дітей при низькому РІК. У ротовій рідині дітей 

дошкільного віку з патологією ОРА та дітей з патологією ОРА на тлі НДСТ при 

високому РІК виявлено низький рівень мінеральних компонентів (загального 

кальцію, неорганічного фосфору, магнію) та знижену активність лужної 

фосфатази; низький мінералізувальний потенціал ротової рідини, знижену 

електрофоретичну активність клітин букального епітелію у порівнянні з дітьми 

при низькому РІК та групою умовно-здорових дітей (р<0,001). Оцінено 

мінеральну щільність кісткової тканини та встановлено, що при множинному 

карієсі тимчасових зубів у дітей з патологією ОРА на тлі НДСТ швидкість 

поширення ультразвуку, широкосмугове ослаблення ультразвуку та індекс 

міцності кісткової тканини значно нижчі, порівняно з даними дітей при патології 

ОРА та здоровими дітьми, (р<0,001). 

Розпрацьовано диференційований карієс-профілактики комплекс, який 

сприяє підвищенню карієсрезистентності емалі у дітей з патологією ОРА та 

проаналізовано його ефективність. 

Ключові слова: діти, карієс, профілактика, патологія опорно-рухового 

апарату, ротова рідина, сеча.  
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АННОТАЦИЯ 

Боднарук Н. И. Клинико-лабораторное обоснование профилактики 

кариеса временных зубов у детей с патологией опорно-двигательного 

аппарата. - На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.22 - стоматология. - Львовский национальный медицинский 

университет имени Данила Галицкого МЗ Украины, Львов, 2018. 

Диссертационная работа посвящена повышению эффективности 

профилактики кариеса временных зубов у детей с патологией опорно-

двигательного аппарата (ОДА). На основе клинического обследования определено 

распространенность кариеса временных зубов и интенсивность по индексам кп, 

НИК и УИК, оценено состояние гигиены полости рта у детей 3-6 лет с патологией 

опорно-двигательного аппарата. Изучено физическое развитие детей дошкольного 

возраста и установлена связь между антропометрическими показателями детей и 

интенсивностью кариеса. Опрошено 150 матерей и установлено низкий уровень 

санитарно-образовательных знаний родителей и детей, выявлено антенатальные и 

алиментарные факторы риска возникновения кариеса временных зубов у детей с 

патологией опорно-двигательного аппарата. Выявлено группу детей, у которых 

причиной развития кариеса и нарушение ОДА стала недифференцированная 

дисплазия соединительной ткани (НДСТ). Установлено повышенное выведение 

общего кальция, оксипролина, гликозаминогликанов и уменьшение количества 

креатинина в суточной моче детей с патологией ОДА на фоне НДСТ при 

множественном кари есе, сравнительно с данными детей при низком УИК. В 

ротовой жидкости детей дошкольного возраста с патологией ОДА и детей с 

патологией ОДА на фоне НДСТ при высоком УИК выявлено достоверно низкий 

уровень минеральных компонентов (общего кальция, неорганического фосфора, 

магния) и пониженную активность щелочной фосфатазы; низкий 

минерализирующий потенциал ротовой жидкости и пониженную 

электрофоретическую активность клеток буккального эпителия по сравнению с 

детьми при низком УИК и группой условно-здоровых детей (р<0,001). Изучено 

минеральную плотность костной ткани и установлено, что при множественном 

кариесе временных зубов у детей с патологией ОДА на фоне НДСТ скорость 

распространения ультразвука, широкополосное ослабление ультразвука и индекс 

прочности костной ткани значительно ниже по сравнению с данными детей при 

патологии ОДА и здоровыми детьми (р <0,001). 

Разработан дифференцированный кариес-профилактический комплекс, 

способствующий повышению кариесрезистентности эмали у детей с патологией 

ОДА и проанализирована его эффективность. 

Ключевые слова: дети, кариес, профилактика, патология опорно-

двигательного аппарата, ротовая жидкость, моча. 
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Bodnaruk N. I. Clinical–laboratory rationale of deciduous teeth caries 

prevention in children with musculoskeletal disorders. – Manuscript. 
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Thesis for the scientific degree of Candidate of Medical Sciences (PhD) on 

specialty 14.01.22 „Dentistry” (222. Medicine) – Danylo Halytsky Lviv National 

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

The thesis is dedicated to the increase of the effectiveness of deciduous teeth 

caries prevention in children with musculoskeletal disorders (MSD). The study is 

relevant to the problems of high prevalence of deciduous teeth caries and MSD in 

preschool children, as well as increase of their morbidity levels and complications 

during the school period. 

On the basis of the analysis of the results of clinical and laboratory studies and 

the evaluation of the identified antenatal, nutritional and hygienic risk factors of 

deciduous teeth caries, a preventive complex has been developed that promotes an 

increase in the caries resistance of enamel in children suffering from MSD. 

Among the examined children, 118 (33,05 %) had flat foot, 110 (30,81 %) 

suffered from postural disturbances, and 129 (36,14 %) ‒ from combined MSD 

pathology including chest deformities and X- or O-shaped deformities of lower limbs. 

The prevalence of deciduous teeth caries in children with MSD was 87,4±1.79 %, deft 

value ‒ 6,12±0,16, SiC index ‒ 10,65±0,15, while in children of comparison group the 

respective indices were significantly lower (60,83±4,45 %, 3,98±0,34, and 7,2±0,44, 

р˂0,001). In children with combined MSD pathology the levels of prevalence and deft 

value were higher (94,57±1,99 % and 6,47±0,35) than in children with postural 

disturbances (85,45±3,36 % and 6,03±0,28, p˂0,05) as well, as those with flat foot 

(81,36±3.59 % and 5,87 ± 0,31, p˂0,01). The relationship between anthropometric 

indicators of children and their deft values were investigated. Weak positive linear 

correlation was detected between height and deft values of children (r=+0,23, p<0,001); 

weak negative relationships ‒ between deft values and weight (r=˗0,13, p<0,05), as well 

as BMI (r=˗0,15, p<0,01). In children suffering from MSD their oral hygiene status was 

often assessed as unsatisfactory (in 42,86±2,62 %) and poor (in 17,65±2,02 % of 

examined). The satisfactory and good condition of oral hygiene was found only in 

34,45±2,51 % and 5,04±1,16 % of children with MSD. 

In order to identify possible risk factors for deciduous teeth caries in children 

with MSD we conducted a survey among their mothers using three sets of subjective 

indicators. We have evaluated: the level of dental care education of parents and 

children, the course of the antenatal period and the peculiarities of the diet of the 

examined children with MSD and its possible influence on the condition of hard tissues 

of deciduous teeth. By means of multiple regression method, we have identified six 

factors which, when combined, effect the deft level in children. 

Biochemical analysis of the 24-hour urine in 5-year old children (excretion of 

oxyproline, glycosaminoglycans, and creatinine) revealed a group of children whose 

MSD had developed on the background of undifferentiated connective tissue disease 

(UCTD). It was found, that in children with MSD on the background of UCTD with 

high levels of dental caries intensity of decidious teeth excretion in the urine of total 

calcium, oxyproline and glycosaminoglycans was significantly (p<0,001) higher and 

excretion of creatinine lower, compared to children with MSD on the background of 

UCTD with low levels of dental caries intensity. 
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In the oral liquid of 5-year old children with MSD, as well as children with MSD 

on the background of UCTD, compared to the group of conditionally healthy children, 

the significantly (p<0,001) lower levels of mineral components (total calcium, inorganic 

phosphorus, magnesium), reduced activity of alkaline phosphatase; lower 

mineralization potential of oral fluid and reduced electrophoretic activity of buccal 

epithelium cells were revealed. The assessment of mineral density of bone tissue 

showed that under high level of caries intensity of deciduous teeth in children with 

MSD on the background of UCTD, speed of sound, broadband ultrasound attenuation 

and bone quantity index were significantly (p<0,001) lower, than those in children with 

MSD and conditionally healthy children  

Thus, the results of clinical and laboratory investigations, the analysis of the 

mothers' survey served as the basis for the development and implementation of the 

dental caries preventive complex aimed at creating optimal conditions for the secondary 

mineralization of the teeth enamel, increase of the resistance and prevention of caries 

and its complications development in children with MSD.  

After 24 months of application of the proposed preventive complex in main group 

there appeared 3 (20 %) decayed teeth in children with MSD on the background of 

UCTD and 3 (18,75 %) decayed teeth in children with MSD. During the same period in 

the control group there appeared 9 (60 %) decayed teeth in children with MSD on the 

background of UCTD and 7 (50 %) decayed teeth in children with MSD. The 

effectiveness of the use of the preventive complex in the main group is confirmed by the 

reduction of deft values, which were 62,74 % in children with MSD and 66,67 % in 

children with MSD on the background of UCTD. 

Key words: children, dental caries, prevention, musculoskeletal disorders, oral 

liquid, urine. 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

ВООЗ – всесвітня організація охорони здоров’я 

ЕФАКБЕ – електрофоретична активність клітин букального епітелію 

ІГ – індекс гігієни 

ІМТ – індекс маси тіла 

ІМКТ – індекс міцності кісткової тканини  

МКС – мікрокристалізація ротової рідини 

МПРР – мінералізувальний потенціал ротової рідини 

МЩКТ – мінеральна щільність кісткової тканини 

НІК – найвища інтенсивність карієсу зубів 

НДСТ – недиференційована дисплазія сполучної тканини 

ОП - оксипролін 

ОРА – опорно-руховий апарат 

РІК – рівні інтенсивності карієсу зубів 

РР – ротова рідина 

СФСКТ – структурно-функціональний стан кісткової тканини 

ФР – фізичний розвиток 

ШПУ – швидкість поширення ультразвуку 

ШОУ – широкосмугове ослаблення ультразвуку   


