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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Стоматологічна захворюваність  дітей є однією з 

актуальних медико-соціальних проблем і, незважаючи на впровадження 

профілактичних заходів, спостерігається тенденція до зростання (Безвушко Е.В., 

Смоляр Н.І., 2013; Савичук Н.О., 2013; Чухрай Н.Л., 2013; Хоменко Л.О., 

Біденко Н.В., 2016; Деньга О.В., 2017). 

Одним із основних чинників, що впливає на формування негативних 

тенденцій і змін у стані здоров’я дітей, зокрема і стоматологічного, є погіршення 

соціальних умов проживання. Особливої уваги у цьому аспекті заслуговують діти 

шкіл-інтернатів в силу відсутності належної опіки над ними (Пластунов Б.А., 2013; 

Ільїн А.Г. та співавт., 2015; Sudeep C.B. et al, 2015). 

Окрім впливу на дітей інтернатних закладів загальних чинників 

навколишнього середовища, мають місце високий ризик перинатальної патології, 

незбалансованість і низька якість харчування, ранній перехід на штучне 

вигодовування, низька резистентність організму, стресові ситуації, відсутність в 

ранньому дитинстві індивідуального догляду, недотримання гігієни ротової 

порожнини, наявність соматичних захворювань, (Калиниченко Ю.А., 2010; 

Саргош О.Д., 2014; Al-Obaidullah A., Al-Towijiry B., Osman K.H., 2016). Кожен з цих 

чинників самостійно суттєво підвищує ризик виникнення захворювань у дітей, що 

знаходяться в будинках-інтернатах. Проте при їх поєднанні комбінована негативна 

дія посилюється, в результаті чого різко зростає формування різних патологічних 

процесів (Кулакова Е.В., Богомолова Е.С., 2012; Машкаринець-Бутко А.І., 2013; 

Завада М.І., Пластунов Б.А., 2013; Москаленко Н.В., Єлісєєва Д.С., 2014; 

Суходольська А.С., 2014; Аринцина и соавт., 2018). 

Чільне місце серед основних стоматологічних захворювань займає карієс зубів у 

дітей. Дослідження свідчать, що поширеність карієсу зубів серед дитячого населення в 

різних регіонах України досягає 63,3%-100%, при інтенсивності – 0,9-7,1 зуба 

(Хоменко Л.О. та співавт., 2011; Назарян Р.С. та співавт., 2013; Клітинська О.В., 2016). 

Ураженість карієсом постійних зубів у дітей інтернатних закладів складає 94,4-100% 

при інтенсивності 5,0-7,98 зуба (Косырева Т.Ф. и соавт., 2011; Смоляр Н.І. та співавт., 

2013; Волошина И.М., 2016). 

Окрім карієсу зубів, актуальною проблемою сучасної стоматології є захворювання 

тканин пародонта. Посилену увагу дослідників привертають їх поширеність та 

інтенсивність серед дітей шкільного віку (Мельник В.С. та співавт., 2015; Ковач І.В., 

Лавренюк Я.В., 2016; Деньга О.В., 2017). Згідно даних Колесникова Л.Р. (2004), 

Константинової В.Е. (2006), Волошина И.М. (2016), Kong L.J. et al, (2017), 

Olubunmi O.O. et al, (2018) частота хвороб пародонта у дітей шкіл-інтернатів становить 

46,85- 87,5%, що значно вище від однолітків із загальноосвітніх шкіл. 

Особливо вразливими до виникнення захворювань твердих тканин зубів та 

тканин пародонта є діти із зубощелепними аномаліями (Дорошенко С.І., 2009; 

Каськова Л.Ф., Марченко К.В., 2010; Мирчук Б.Н. и соавт., 2012; Калиниченко Ю.А. 

и соавт., 2016; Мандич О.В., 2018). Дослідження, проведені в різних регіонах 

України, свідчать про зростання поширеності зубощелепних аномалій серед дітей та 

підлітків віком 3-17 років в Україні, що, в середньому, складає  42,5% 
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(Куроєдова В.Д. та співавт. (2013), Потапчук А.М. (2013), Смаглюк Л.В. та співавт. 

(2016), Фліс П.С. та співавт. (2016), Філімонов Ю.В., Мартинюк А.В. (2016).   

У зв’язку з цим важливим є подальше детальне вивчення перебігу основних 

стоматологічних захворювань за наявності зубощелепних аномалій у дітей шкіл-

інтернатів. Окрім того, оцінка стоматологічного статусу дітей з ЗЩА, які 

перебувають в інтернатних закладах, є актуальною з точки зору розпрацювання та 

впровадження лікувально-профілактичних заходів, особливо в період реформування 

стоматологічної служби. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана згідно з планами науково-дослідної роботи 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 профілактики карієсу та хвороб пародонта” (Державна реєстрація – 

№ 0115U000037). Здобувач є співвиконавцем цих науково-дослідних робіт. 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – підвищення ефективності 

профілактики основних стоматологічних захворювань у дітей із зубощелепними 

аномаліями з інтернатних закладів на підставі аналізу клінічних, антропометричних, 

морфологічних, функціональних даних. 

 Для досягнення цієї мети були поставлені наступні завдання: 

1. Визначити поширеність, структуру зубощелепних аномалій та потребу в 

ортодонтичному лікуванні дітей зі шкіл-інтернатів. 

2. Оцінити поширеність та інтенсивність карієсу зубів і захворювань тканин 

пародонта у дітей із зубощелепними аномаліями з інтернатних закладів. 

3. Дослідити гігієнічний стан порожнини рота у дітей шкіл – інтернатів із 

зубощелепними аномаліями. 

4. Проаналізувати можливий зв’язок між фізичним розвитком, соматичним 

статусом дітей шкіл-інтернатів та зубощелепними аномаліями. 

5. Розпрацювати та клінічно оцінити ефективність комплексу профілактики 

карієсу зубів і захворювань тканин пародонта у дітей із зубощелепними 

аномаліями шкіл-інтернатів. 

Обʼєкт дослідження – профілактика карієсу зубів та захворювань тканин 

пародонта у дітей шкіл-інтернатів із зубощелепними аномаліями. 

Предмет дослідження – тверді тканини зубів, пародонт, зубощелепні 

аномалії, ротова рідина, букальний епітелій. 

Методи дослідження. Клінічні – для визначення поширеності та інтенсивності  

карієсу зубів, хвороб пародонта, ЗЩА та гігієни порожнини рота; антропометричні – 

для визначення фізичного розвитку дітей; функціональні – для оцінки структурно-

функціональної резистентності емалі та визначення електрофоретичної активності 

букального епітелію; морфологічні – для оцінки кристалоутворювальної функції 

ротової рідини, математично-статистичні – для визначення статистичної 

достовірності отриманих результатів досліджень. 
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Наукова новизна отриманих результатів. Доповнено наукові дані поширеності 

та інтенсивності ЗЩА у дітей інтернатних закладів. Виявлено, що поширеність 

зубощелепних аномалій у дітей шкіл-інтернатів є значно вищою (84,09±1,59%)  у 

порівнянні із дітьми із загальноосвітніх шкіл (66,39±4,28%). Науково доведено, що у 

дітей інтернатних закладів в структурі ЗЩА переважають: серед аномалій окремих 

зубів – аномалії структури, серед аномалій зубних рядів –  аномалії положення 

окремих зубів у сагітальній площині, скупченість, протрузія та звуження зубних рядів, 

серед аномалій прикусу – перехресний та дистальний прикуси.  

Уперше проаналізовано структуру зубощелепних аномалій за естетичним 

індексом DAIу дітей шкіл-інтернатів, і виявлено, що сприятливе значення індексу у 

дітей основної групи  зустрічалось лише у 47,33%, що значно менше у порівнянні з 

дітьми контрольної групи (81,36%). Натомість кількість осіб, у яких виявлені явні 

порушення прикусу, важкі та дуже важкі порушення суттєво переважає серед дітей 

шкіл-інтернатів. 

Уточнено наукові дані щодо поширеності та інтенсивності карієсу та хвороб 

пародонта у дітей з ЗЩА, які перебувають в інтернатних закладах. Виявлено, що 

стоматологічний рівень здоров’я (СРЗ) 12-річних дітей з інтернатних закладів 

становить 61,9%, у 15-ти річних дітей – 53,8%, що значно нижче порівняно з дітьми 

з загальноосвітніх шкіл ( 68,6% та 62,1% відповідно). 

Науково доведено зв`язок між фізичним розвитком дітей, соматичною 

патологією та ЗЩА (r=-0,86; p˂0,05; r=+0,63; p˂0,05), і виявлено, що індекс маси 

тіла у дітей з ЗЩА є нижчим порівняно з дітьми без ЗЩА. Виявлено зв’язок між 

соматичною патологією та ЗЩА у дітей, які перебувають у школах-інтернатах. ЗЩА 

частіше виявлено у дітей з патологією опорно-рухового апарату у 32,28±1,73% 

(r=0,57, p˂0,05), із патологією дихальної системи у 22,62±1,56% (r=0,70, p˂0,05). 

Науково обґрунтовано та доведено клінічну ефективність розпрацьованого 

комплексу профілактичних заходів для дітей з карієсом зубів та хворобами 

пародонта в поєднанні з ЗЩА. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати комплексного 

стоматологічного обстеження дітей інтернатних закладів можуть бути використані 

для планування лікувально-профілактичних заходів, здійснювання моніторингу 

поширеності зубощелепних аномалій, карієсу зубів, захворювань тканин пародонту 

та оцінки ефективності профілактики.  

Стан гігієни порожнини рота та рівень санітарно-гігієнічних знань покладено в 

основу розпрацювання індивідуальних заходів гігієнічного навчання та виховання дітей.  

Результати досліджень ротової рідини, структурно-функціональної 

резистентності емалі, ЕФАКБЕ можуть бути використані для оцінки чинників 

ризику виникнення карієсу зубів та хвороб пародонту у дітей із ЗЩА та планування 

профілактичних заходів. 

 Обґрунтовано комплекс профілактичних заходів, спрямований на 

попередження розвитку карієсу зубів у дітей з ЗЩА, який включає: гігієнічне 

навчання та виховання дітей шкіл – інтернатів, професійну гігієну порожнини рота; 

аплікації на поверхню емалі фторвмісним лаком “Ftoroplen” / “Ftoroplen  LC”; 

застосування зубних паст із протикаріозною дією з вмістом кальцію, амінофторидів 

(“Lacalut kidsˮ для дітей 7-8 років з вмістом фтору 500 ppm, для дітей 9 років і 
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більше Lacalut junior з вмістом фтору 1400 ppm,“Mirafluor Cˮ з вмістом фтору 

1250 ppm); ендогенне призначення препарату кальцію “Біокальцевіт”; вітамінно-

мінеральний комплекс “ЮніВіт” (для дітей молодшого шкільного віку) та 

“СуперВіт” (Україна) (для дітей старшого шкільного віку) для корекції 

мінерального обміну у дітей соціальної групи ризику. 

Комплекс профілактичних заходів, спрямований на попередження розвитку 

хвороб пародонта у дітей з ЗЩА, включає: гігієнічне навчання та виховання дітей 

шкіл-інтернатів, професійну гігієну порожнини рота, використання зубних паст на 

основі трав  із протизапальною дією “Lacalut Activ Herbalˮ. 

Основні наукові та практичні положення дисертаційної роботи впроваджено у 

навчальний процес кафедри стоматології дитячого віку та кафедри ортодонтії 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 

кафедр терапевтичної та дитячої стоматології ДВНЗ “Тернопільський державний 

медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України”; кафедри 

стоматології дитячого віку ДВНЗ “Ужгородський національний університетˮ; 

лікувальний процес Стоматологічного медичного центру ЛНМУ імені Данила 

Галицького та  лікувальний процес шкіл-інтернатів Львівської області. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним закінченим 

науковим дослідженням, виконаним при науковому керівництві доктора медичних 

наук, професора, Заслуженого діяча науки та техніки України Смоляр Ніни Іванівни. 

Автором самостійно проведено патентно-інформаційний пошук по темі дисертації, 

сформульовано мету і завдання дослідження. Дисертант особисто проводив клінічне 

стоматологічне обстеження дітей, визначав параметри фізичного розвитку, 

виконував дослідження показників ТЕР-тесту, мінералізувального потенціалу 

ротової рідини та визначення електрофоретичної активності клітин букального 

епітелію, проводив ортодонтичне та терапевтичне лікування дітей шкіл – інтернатів 

впродовж усього часу досліджень.  

Автором самостійно запропоновано та впроваджено лікувально-профілактичний 

комплекс для дітей із ЗЩА в умовах інтернатних закладів з урахуванням 

стоматологічного статусу дітей та оцінки ризиків виникнення основних стоматологічних 

захворювань. Опрацювання, аналіз і узагальнення результатів, формулювання висновків, 

підготовка публікацій до друку, написання та оформлення дисертації здійснено при 

постійній консультативній допомозі наукового керівника. 

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 №13 від 23 жовтня 

2018 р.); на міжнародній науково-практичній конференції «Стоматологія XXI століття» 

(Одеса 1-3 квітня 2013); Першому українському ортодонтичному конгресі «Новітні 

технології в ортодонтії» (Київ, 12-13 вересня 2013); V науково-практичній конференції 

“Інноваційні технології в стоматології” (Тернопіль, 17-19 березня 2013); міжнародній 

науково-практичній конференції «Сучасні аспекти лікування карієсу та його 

ускладнень у дітей» з нагоди 95-річчя з дня народження першого завідувача кафедри 

стоматології дитячого віку ЛНМУ імені Данила Галицького професора Любомири 
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Луцик (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, 1-3 

квітня 2015); науково–практичній конференції з міжнародною участю «Українська 

ортодонтична школа: вчора, сьогодні, завтра», присвяченій 80–річчю з дня народження 

проф. Дорошенко С.І. (Київ, 2016); міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми стоматології», присвяченої 90-річчю з дня народження доктора 

медичних наук, професора Евальда Яновича Вареса (Львів, 15-16 жовтня 2015); третій 

та четвертій науково – практичній конференції «Надрокористування в Україні. 

Перспективи інвестування» (Трускавець, 4-7 жовтня 2016, Трускавець, 6-10 

листопада 2017); науково-практичній конференції з міжнародною участю “Львівська 

школа ортопедичної стоматології: Традиції, здобутки та перспективиˮ з нагоди 55-

річчя кафедри ортопедичної стоматології та на честь 75-річчя професора В.Ф. Макеєва. 

(Львів, 25-27 жовтня 2016). 

 Публікації. За темою дисертації опубліковано 10 наукових праць, із них 

6 статей у наукових фахових виданнях, рекомендованих ДАК МОН України, які 

включені до міжнародних наукометричних баз, 1 – у закордонному фаховому 

виданні, 3 – у збірниках матеріалів закордонних наукових конференцій. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 260 сторінках 

друкованого тексту (185 сторінок основного тексту) та складається зі вступу, огляду 

літератури, чотирьох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення 

результатів дослідження, висновків та списку використаних джерел, що містить 

333 літературних найменувань, з яких 262 – кирилицею 71 – латиницею; додатків. 

Робота ілюстрована 53 рисунками та 55 таблицями. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали та методи дослідження. Для оцінки стоматологічної 

захворюваності обстежено 528 дітей, які навчаються у школах-інтернатах м. Львова 

та Львівської області (основна група) та 122 дитини загальноосвітньої школи 

(контрольна група). З метою оцінки ефективності розпрацьованих нами 

профілактичних заходів під спостереженням знаходилось 65 дітей, з них 34 дитини 

склали основну групу та 31 групу порівняння. 

Обстеження дітей проводили з дозволу батьків та керівництва шкільних 

закладів. Обстеження дітей виконано з урахуванням основних положень 

Гельсінської декларації з біомедичних досліджень (Сеул, 2008) та позитивним 

висновком комісії з біоетики Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького (витяг з протоколу № 7 від 23 вересня 2013). 

Клінічні методи обстеження. Ураженість постійних зубів карієсом проводили 

відповідно до рекомендацій ВООЗ (1998) згідно показників: поширеність карієсу 

зубів (у %), інтенсивність карієсу за показником КПВ. Рівень інтенсивності карієсу  

визначали за методикою П.А. Леуса (1990). 

Для детальнішої оцінки стану зубів із врахуванням стадій каріозного процесу 

використаний індекс ICDASII1-2 (Braga M.M., еt all, 2009). 

Рівень стоматологічної допомоги у дітей оцінювали за індексом КПВ за 

рекомендаціями П.А. Леуса (1987). 
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Оцінку стану тканин пародонту проводили на основі клінічних даних та за 

допомогою папілярно-маргінально-альвеолярного індексу (РМА) у модифікації 

Parma (1960) та проби Шиллєра-Писарєва.   

Для визначення гігієнічного стану порожнини рота у дітей шкіл – інтернатів 

нами було використано спрощений індекс гігієни ротової порожнини OHI-S (J. Green-

J.R. Vermillion, 1964) та індекс гігієни Ю.А. Федорова-В.В. Володкіної (1971). 

Характер прикусу, аномалії положення окремих зубів, аномалії зубних рядів 

оцінювали за класифікаціями Енгля Е. (1899) та Калвеліса Д.А. (1957).  Для визначення 

потреби в ортодонтичному лікуванні нами використовувався індекс DAI (1986). 

На підставі комплексного визначення стоматологічного статусу  усіх дітей 

визначали стоматологічний рівень здоров’я (СРЗ) за методикою П.А. Леуса (1991). 

Структурно-функціональну резистентність емалі визначали за допомогою 

тесту емалевої резистентності (ТЕР-тесту) за В.Р. Окушко, Л.І. Косаревою (1984).  

Фізичний розвиток дітей оцінювали за основними антропометричними 

показниками:  довжиною тіла, яку вимірювали ростоміром (у см) і масою тіла, яку 

вимірювали за допомогою ваги (у кг) за загальноприйнятою методикою 

(Воронцов И.М., 1986). Для визначення можливого зв’язку параметрів фізичного 

розвитку дитини із ЗЩА оцінювали індекс маси тіла (ІМТ) у обстежених дітей. 

Інформацію про характер соматичної патології у дітей з інтернатних закладів 

було отримано з медичних карт у штатних лікарів шкіл – інтернатів. Формою 

первинної облікової документації була № 026/о «Медична карта дитини (для школи, 

школи-інтернату, школи-ліцею, дитячого будинку, дитячого садку)» 

Електрофоретичну активність клітин букального епітелію (ЕФАКБЕ) 

визначали за методикою В.Г. Шахбазова і співавт. (1986)у 65 дітей, яким проводили 

профілактичні заходи та ортодонтичне лікування. 

Мінералізувальний потенціал ротової рідини(МПС) досліджували за 

методикою Леуса П.А. (1987) у 65 дітей шкіл – інтернатів віком 9-15 років. 

Математико-статистичне опрацювання матеріалу досліджень. При 

виконанні статистичної обробки отриманих даних було застосовано наступні 

методи: аналіз варіаційних рядів, проведення оцінки вірогідності отриманих 

результатів за критерієм Стьюдента. Також використовувалися програми Microsoft 

Excel, що входить до пакету Microsoft Office та програми Statistica. Для 

встановлення взаємозв’язку поміж стоматологічними захворюваннями, показниками 

фізичного розвитку та захворюваністю на соматичні хвороби нами було застосовано 

метод парної кореляції Пірсона. Отримані результати відображались у вигляді дво- 

та тривимірних графіків. 

Результати дослідження та їх обговорення. Результати обстеження дітей 

шкіл-інтернатів свідчать, що поширеність зубощелепних аномалій становить 

84,09±1,59%, що значно вище порівняно з дітьми контрольної групи (66,39±4,28%, 

p˂0,001). У 7-річних дітей інтернатних закладів поширеність ЗЩА складає 

80,45±3,44%, а у 15 років досягає свого піку – 87,90±2,93%. У дітей контрольної 

групи пік поширеності припадає на 12 років (76,67±7,72%). У подальшому до 

15 років відмічається зниження поширеності ЗЩА у дітей до 58,62±9,15%. 

Встановлено, що у дітей із ЗЩА найчастіше зустрічаються аномалії зубних рядів. 

При чому, в основній групі ця патологія діагностується у 93,35% обстежених, тоді 
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як у контрольній групі – у 60,49%. Аномалії прикусу у дітей із шкіл-інтернатів 

зустрічаються, в середньому, у 50,69%, а аномалії окремих зубів – у 20,18%. 

Поширеність аномалій окремих зубів, зубних рядів та прикусу у дітей шкіл-

інтернатів з віком зростає і до 15 років досягає 23,39±3,80%, 80,65±3,55% та 

49,19±4,49%, відповідно.  Це свідчить про відсутність процесів саморегуляції у 

обстежених дітей шкіл-інтернатів.   

Серед аномалій окремих зубів значно частіше зустрічаються аномалії 

структури (11,67±5,00%), розміру (5,03±3,47%) та кількості зубів (6,52±3,96%). У 

контрольній групі усі аномалії окремих зубів мали практично однакову частоту і 

становили менш, ніж 1,72%. Серед аномалій положення окремих зубів частіше 

виявлено: оральне (18,34±6,39%) та вестибулярне (16,89±6,19%) положення, 

тортоаномалія (15,92±6,10%) та супраоклюзія (8,21±4,48%). У групі контролю 

частіше зустрічалися тортоаномалія (13,07±5,72%), вестибулярне положення зуба 

(6,49±4,38%) та супраоклюзія (4,87±3,84%). Діастеми діагностовано у 19,49±6,63% 

випадків на верхній та 5,67±3,76% на нижній щелепі. Треми зафіксовано, в 

середньому, у 10,76±4,97% на верхній та 5,75±3,60% на нижній щелепі. У 

контрольній групі кількість випадків діастем і трем є нижчою приблизно у два рази, 

у порівнянні з основною групою.  

Аналіз структури аномалій форми зубних рядів виявив протрузію верхніх 

фронтальних зубів у 17,24±6,49% дітей, звуження зубного ряду – у 12,20±5,19%, V-

подібну форму зубного ряду – у 10,44±5,24%, сідлоподібну (6,78±4,28%) та 

чотирикутну (9,68±4,88%) форми та асиметрію зубного ряду – у 9,26±5,09%. У дітей 

контрольної групи частіше зустрічалися протрузія верхніх фронтальних зубів 

(18,17±5,49%), звуження (13,22±5,04%) та асиметрія зубного ряду (9,07±5,04%). 

Вивчення поширеності та структури аномалій прикусу свідчить, що значно 

частіше у дітей зустрічається перехресний (16,67±1,62%), дистальний (15,45±6,18%) 

та глибокий (10,32±5,04%) прикуси. Мезіальний та відкритий прикус діагностовано 

у 7,29±4,43% та 5,45±3,71%, відповідно. У дітей групи контролю значно частіше 

зустрічається дистальний прикус (10,66±5,58%). Приблизно однакову частоту мали 

відкритий, глибокий та перехресний прикуси (8,91±4,24%, 8,16±3,03% та 

8,18±4,89%, відповідно). 

Для оцінки потреби в ортодонтичному лікуванні використано дентальний 

естетичний індекс (DAI). Виявлено, що у дітей основної групи компонент 

відхилення в передньому відділі верхньої щелепи становив 52,07±4,54%, натомість у 

контрольній групі – вдвічі менше (26,07±9,15%) (р<0,02). Про надмірний розвиток 

верхньої щелепи, або навпаки – недорозвиток нижньої може свідчити переднє 

верхньощелепне перекриття. Серед 12-річних дітей шкіл-інтернатів таких було 

зафіксовано 26,45±4,01%, що у відношенні до дітей із загальноосвітніх шкіл є більш, 

ніж втричі вищим (8,70±5,88%). 

Встановлено, що частота скупченості зубів у різцевих сегментах у дітей 15-

річного віку зросла, і склала 47,06±4,98% у дітей основної групи та 40,35±12,11% 

контрольної групи. Це може свідчити про більш виражену затримку розвитку щелеп 

у дітей основної групи, що призводить до формування суттєвого естетичного 

дефекту. Відсоток відхилення в передньому відділі верхньої щелепи серед дітей 
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шкіл-інтернатів становить 34,21±4,44%, що вдвічі більше по відношенню до дітей із 

загальноосвітніх шкіл (17,65±9,25%, p>0,05). 

Виявлено, що кількість незначних або відсутніх аномалій згідно індексу DAI в 

дітей шкіл-інтернатів склала 47,33±6,09% поширеність явних порушень прикусу 

становила 27,86±5,03%, важких та дуже важких порушень прикусу – 13,36±3,47% та 

11,45±2,94%, відповідно. У дітей загальноосвітньої школи кількість незначних або 

відсутніх аномалій була вдвічі вищою – 81,36±5,07%. Частка явних, важких та дуже 

важких порушень прикусу дітей загальноосвітньої школи виявилася значно нижчою, 

і склала 11,86±4,21%, 1,69±1,68% та 5,08±2,86%, відповідно. Це свідчить, що діти з 

шкіл-інтернатів мають значно вищу потребу у лікуванні ортодонтичної патології.  

Подальшим нашим дослідженням було оцінка ураженості карієсом зубів у 

дітей інтернатних закладів. Встановлено, що поширеність карієсу тимчасових 

зубів у дітей з шкіл-інтернатів, в середньому, становить 70,30±2,27% при 

інтенсивності 4,92±0,29 зуба, а постійних зубів – 89,58±1,33%, при інтенсивності 

5,23±0,45 зуба. Ці показники є значно вищими порівняно з дітьми контрольної 

групи: поширеність карієсу тимчасових зубів у дітей з ЗОШ становить 

48,39±5,18% при інтенсивності 3,48±0,42 зуба, постійних зубів – 74,59±1,38%, 

при інтенсивності 2,68±0,41 зуба (р˂0,001). 

Згідно даних (Е.В. Безвушко та співавт., 2010; Л.В. Смаглюк, 2012; Seow W.K., 

2012; W. Mulu, et al., 2014) зубощелепні аномалії є певним чинником ризику 

виникнення карієсу зубів. Дослідження частоти карієсу у дітей шкіл-інтернатів при 

наявності ЗЩА свідчать, що поширеність карієсу тимчасових зубів складає 

73,43±2,20% при інтенсивності 5,27±0,17 зуба, а поширеність карієсу постійних 

зубів – 94,39±1,08% при інтенсивності 5,89±0,52 зуба (високий рівень 

інтенсивності), що є вище у порівнянні з дітьми без ЗЩА (60,09±2,32%, 4,22±0,24 

зуба, відповідно, для тимчасових зубів та 83,89±1,50% та 5,01±0,54 зуба, відповідно, 

для постійних зубів, (р˂0,001).  

У групі контролю у дітей із ЗЩА поширеність карієсу тимчасових зубів 

складає 51,05±4,18% при інтенсивності 3,68±0,49 зуба, а поширеність карієсу 

постійних зубів - 77,99±4,21% при інтенсивності 2,82±0,36 зуба (середній рівень 

інтенсивності), що є вище у порівнянні з дітьми без ЗЩА (44,59±4,15%, 3,28±0,46 

зуба, відповідно, для тимчасових зубів та 71,50±4,46% та 2,53± 0,36 зуба, відповідно, 

для постійних зубів, (р˂0,001).  

Аналіз ураженості карієсом зубів з урахуванням характеру аномалії показав, що 

поширеність та інтенсивність карієсу у дітей з аномаліями прикусу є найвища 

(98,92±0,76% зуба та 6,28±0,29 зуба) порівняно з аномаліями окремих зубів (76,19±3,61% 

та 4,68±0,62 зуба), та аномаліями зубних рядів (90,94±1,55% та 5,71±0,23 зуба).  

Серед аномалій окремих зубів найвищою, по відношенні до інших видів ЗЩА, 

частота карієсу виявилася у дітей з аномаліями кількості зубів – 83,33±5,44%. 

Найнижча поширеність карієсу постійних зубів зафіксована у дітей з аномаліями 

структури зубів – 78,46±5,27%. Інтенсивність карієсу постійних зубів у дітей із 

зафіксованими аномаліями окремих зубів також найвищою була у дітей з 

аномаліями кількості зубів і становила 5,52±0,55 зуба. 

Серед аномалій зубних рядів у дітей зі скупченістю зубів встановлено 

стовідсоткову поширеність карієсу постійних зубів, натомість найнижче значення 
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поширеності карієсу серед аномалій зубних рядів зафіксоване у дітей з діастемами і 

тремами (79,82±3,84%). Аналогічна закономірність нами встановлена і  щодо 

інтенсивності постійних зубів, найвища у осіб зі скупченістю 6,02±0,29 зуба, 

найнижча – з діастемами і тремами (5,11±0,26 зуба), р˂0,05. Оскільки для даної 

патології є властивим поганий доступ до міжзубних контактів, тому це обумовлює 

значне погіршення самоочищення зубних поверхонь та ускладнює догляд за 

порожниною рота під час чищення зубів. Нами також встановлені високі показники 

поширеності та інтенсивності карієсу у дітей з аномаліями форми зубних рядів 

(96,97±2,98% та 5,97±0,42 зуба).  

Серед усіх зубощелепних аномалій найважчими за своїм перебігом та 

прогнозом є аномалії прикусу. При цій групі ЗЩА особливо виражені оклюзійні 

порушення, що, на нашу думку, спричиняє нерівномірне жувальне навантаження, 

горбкове змикання зубів. Як наслідок, утворення мікротріщин емалі провокує та 

значно пришвидшує перебіг каріозного процесу. Згідно даних нашого дослідження, 

наявність аномалії прикусу у дітей шкіл-інтернатів майже в кожному випадку 

супроводжується каріозним ураженням твердих тканин зубів (100%). Виняток 

становлять найнижчі значення поширеності та інтенсивності карієсу постійних зубів 

у дітей з відкритим прикусом (94,44±5,40% зуба та 5,96±0,22 зуба р1˃0,05, р2˂0,001). 

Поряд з тим у дітей з глибоким прикусом інтенсивність карієсу постійних зубів 

виявилась найвищою серед усіх аномалій прикусу (7,22±0,28 зуба).   

Отримані дані комплексного обстеження свідчать, що у дітей зі шкіл-

інтернатів поширеність ХКГ складає 57,95±2,15% при середньому значенні РМА 

22,66±2,42%, що відповідає легкому ступеню. Поширеність ХКГ у дітей із 

загальноосвітніх шкіл становить 44,26±4,50% (р˂0,001) при РМА 14,99±4,28% 

(р˃0,05). З віком частота ХКГ у дітей зростає із 44,36±4,31% у дітей 7-річного віку 

до 66,13±4,25% у 15 років (р˂0,001). 

Згідно з даними (Каськова Л.Ф., Марченко К.В. 2010; Дрогомирецька М.С. та 

співавт., 2010) існує залежність між ЗЩА та станом тканин пародонта, що співпадає 

з даними наших досліджень. Виявлено, що поширеність ХКГ у дітей із ЗЩА зі шкіл-

інтернатів становить 64,74±2,30%, що майже вдвічі більше у порівнянні з дітьми без 

ЗЩА – 38,09±4,29%,р˂0,001. 

Встановлено прямий кореляційний зв'язок (r=+0,68; p˂0,05) між 

зубощелепними аномаліями і карієсом зубів та між зубощелепними аномаліями і 

хронічним катаральним гінгівітом (r=-0,83, p˂0,05), (рис.). 

Встановлено, що значно частіше ХКГ діагностувався у дітей з  аномаліями зубних 

рядів (в середньому 74,30±2,36%) у порівнянні з частотою при аномаліях прикусу 

(68,28±3,41%), р˃0,05 та при аномаліях окремих зубів (43,24±5,76%), р˂0,001.  

Відомо, що величина індексу РМА визначає ступінь важкості хронічного 

катарального гінгівіту.  Виявлено, що у дітей шкіл – інтернатів із ЗЩА індекс РМА є 

вищим за середніми показниками (28,74±2,13%, що відповідає середньому ступеню) 

у порівнянні із дітьми без ЗЩА (18,31±2,29%, що відповідає легкому ступеню, 

р˂0,001). Встановлено, що показник РМА у дітей з аномаліями зубних рядів складає 

34,73±2,57% (середній ступінь), що значно вище порівняно з дітьми при аномаліях 

прикусу (28,92±3,32%, середній ступінь, р˃0,05), та при аномаліях окремих зубів 

(19,93±4,64%, легкий ступінь). 
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Таким чином встановлено, що на важкість хронічного катарального гінгівіту 

найбільше впливають аномалії зубних рядів (аномалії положення окремих зубів, 

скупченість зубів), що найчастіше провокує початок локального запалення. При 

аномаліях прикусу та аномаліях окремих зубів важкі форми хронічного катарального 

гінгівіту зустрічаються значно рідше. Дані аномалії найчастіше стосуються структурних 

та інших змін окремих зубів, без зміни їх положення, що значно рідше спричиняє 

запальну реакцію тканин пародонта. 
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Рисунок – Взаємозв’язок між карієсом зубів, хронічним катаральним гінгівітом та 

зубощелепними аномаліями 

 

Оцінка гігієни порожнини рота у дітей із ЗЩА показала, що у більшості дітей 

із ЗЩА гігієнічний стан порожнини рота відповідає поганому рівню 

(ГІ=2,87±0,12 бала). Найвищі значення гігієнічного індексу зафіксовано у дітей з 

аномаліями зубних рядів, в середньому, 3,58±0,09 бала, що трактується як дуже 

поганий рівень гігієни. Даний результат можна пояснити тим, що значна частка цих 

аномалій припадає на скупченість фронтальної групи зубів. Незначно кращою 

гігієна виявлена у дітей з аномаліями прикусу – 3,27±0,12 бала, р˂0,05 (погана). 

Найнижче значення індексу було у дітей з аномаліями окремих зубів – 2,60±0,08 

бала, р˂0,001. Це також поганий рівень гігієни. Виходячи з цього, можна 

стверджувати, що аномалії окремих зубів найменше впливають на утворення зубних 

відкладень, тоді як аномалії зубних рядів відіграють у цьому процесі важливу роль.  

Також встановлено, що середнє значення індексу Green-Vermillion у дітей із 

ЗЩА становить 2,29±0,05 бала, що значно вище, ніж у дітей без ЗЩА – 1,60±0,06 бала, 

р˂0,001.  Також нами проаналізовані дані індексу Грін-Вермільйона у дітей з різними 
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видами зубощелепних аномалій. На відміну від індексу Федорова-Володкіної, найвищі 

значення індексу виявлено у дітей з аномаліями прикусу – 2,59±0,01 бала.  

Значно нижчими виявилися середні показники індексу у дітей з аномаліями 

зубних рядів – 2,38±0,03 бала, р˂0,001, що теж відповідає поганій гігієні. На межі 

задовільної та поганої гігієни були середні значення індексу у дітей з аномаліями 

окремих зубів – 1,89±0,01 бала, р˂0,001 

Важливим критерієм стоматологічного статусу порожнини рота є 

стоматологічний рівень здоров’я дітей. Виявлено, що СРЗ 12-річних дітей з 

інтернатних закладів становить 61,9%, у 15-річних дітей – 53,8%, що значно нижче 

порівняно з дітьми з загальноосвітніх шкіл (68,6% та 62,1% відповідно). 

Аналіз отриманих даних показав, що СРЗ дітей, які проживаютьу школах- 

інтернатах Львівської області, нижчий по відношенню до дітей шкіл-інтернатів 

м. Львова. Простежується залежність СРЗ від наявності штатного лікаря – 

стоматолога у закладів. У школах – інтернатах, де працював лікар-стоматолог СРЗ 

був вищим, ніж у школах-інтернатах, де тривалий час лікаря не було, або де посади 

штатного стоматолога не передбачено взагалі. Стоматологічний рівень здоров’я 12-

річних дітей є вищим порівняно з 15-річними. 

При дослідженні фізичного розвитку дітей шкіл-інтернатів встановлено, що 

діти без ЗЩА вищі від своїх ровесників при наявності зубощелепних аномалій. Така 

закономірність виявлена у всіх вікових групах дітей шкіл-інтернатів без 

зубощелепних аномалій, особливо у 15-річних. Значно нижчі показники маси тіла 

встановлено у дітей із ЗЩА по відношенні до дітей без ЗЩА. Встановлено сильний 

кореляційний зв'язок між зубощелепними аномаліями і зростом (r=-0,90, p˂0,05) та 

слабкої сили між зубощелепними аномаліями і масою тіла (r=-0,37, p˃0,05). 

Оцінка показників індексу маси тіла свідчить, що у дітей без ЗЩА  індекс 

маси тіла є вищим у порівнянні з дітьми із ЗЩА, і становить 17,91±0,06 кг/м² проти 

17,49±0,08 кг/м², р˂0,05.  

Відомо, що хронічний перебіг соматичної патології слугує фактором ризику 

розвитку зубощелепних аномалій. Результати аналізу соматичної патології показали, 

що у всіх вікових групах поширеність загальносоматичних захворювань є значно 

вищою у дітей шкіл-інтернатів порівняно з дітьми з ЗОШ. У дітей інтернатних 

закладів  зустрічалася патологія опорно-рухового апарату (18,56±1,69%), дихальної 

системи (14,58±1,54%), органів чуття, нервової системи (11,93±1,47%), травної 

системи (8,52±1,74%), ендокринної та серцево-судинної систем (у 3,60±1,69% та 

3,03±1,47%, відповідно). 

З метою оцінки зв’язку між формуванням ЗЩА та соматичною патологією 

нами виявлено, що значно частіше у дітей з соматичною патологією зустрічалися 

аномалії зубних рядів у 78,93±2,29%, аномалії прикусу та аномалії окремих зубів у 

68,55±2,60% та 27,67±2,51%, відповідно.  

Детальний аналіз показав, що 22,62±1,56% дітей із зубощелепними аномаліями 

мали захворювання органів дихальної системи та 31,28±1,73% хвороби опорно-рухового 

апарату. Встановлено, що між зубощелепними аномаліями та захворюваннями опорно-

рухового апарату у обстежених дітей існує прямий кореляційний зв'язок середньої сили 

(r=0,57, p˂0,05), захворюваннями дихальної системи – прямий сильний кореляційний 

зв'язок (r=0,70, p˂0,05). На нашу думку значний відсоток дітей із ЗЩА та хворобами 
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опорно-рухового апарату пов’язаний з порушеннями мінерального обміну в організмі, 

які можуть впливати не лише на недостатній розвиток емалі та дентину, але і на 

розвиток всієї зубощелепної системи у організмі дитини, що росте.  

Таким чином, комплексний підхід до оцінки стоматологічного статусу дітей з 

інтернатних закладів дозволив оцінити СРЗ, довести, що у дітей шкіл-інтернатів із 

ЗЩА є підвищені ризики виникнення карієсу зубів та хвороб пародонта. Ці дані 

слугували основою для розпрацювання комплексу профілактичних заходів, 

направлених на попередження розвитку карієсу та хвороб пародонта у дітей із ЗЩА 

та під час ортодонтичного лікування. 

Проведення профілактичних заходів у дітей із ЗЩА, які перебувають у школах-

інтернатах, доцільно проводити диференційовано з урахуванням ризику виникнення 

захворювань карієсу та хвороб пародонта. Для цього доцільно дітей із ЗЩА поділити 

на три групи: з низьким, середнім та високим ризиком виникнення карієсу зубів (табл.).

  

Таблиця – Критерії визначення груп ризику розвитку карієсу у дітей з ЗЩА 

Ступінь ризику 

розвитку карієсу зубів  

Показник  Результат Інтерпретація 

результатів 

низький 

індекс Федорова 

-Володкіної 
1,1-2,0 

добра та задовільна  гігієна 

порожнини рота 

ТЕР ≤ 3 балів висока резистентність емалі 

КПВ ≤ 3 І ступінь активності карієсу 

група здоров’я  І здорові 

середній 

індекс Федорова 

–Володкіної 
2,1-2,5 

незадовільна  гігієна 

порожнини рота 

ТЕР 3-5 
середня резистентність 

емалі 

КПВ 3-6 ІІ ступінь активності карієсу 

група здоров’я  ІІ 
наявність соматичної 

патології 

високий 

індекс Федорова 

- Володкіної 
2,6-5,0 

погана  та дуже погана 

гігієна порожнини рота 

ТЕР ˃ 5 балів 
знижена та низька 

резистентність емалі 

КПВ ˃ 6 
ІІІ ступінь активності 

карієсу 

група здоров’я  ІІІ 
наявність соматичної 

патології 

При розпрацюванні профілактичних заходів слід враховувати наступні критерії: 

- вік дитини 

- поширеність та інтенсивність карієсу тимчасових та постійних зубів; 

- рівень гігієни порожнини рота; 

- характеристика зубощелепних аномалій; 

- наявність загальносоматичної патології; 

- вміст фтору у питній воді. 
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Згідно такого розподілу дітей розпрацьовано профілактичний комплекс, що 

включав: навчання гігієни порожнини рота дітей шкіл-інтернатів, їх батьків та 

вихователів, орієнтоване на закладання навичок правильного догляду за порожниною 

рота, проведення консультацій щодо раціонального вибору засобів гігієни; 

проведення чищення зубів обов`язково під контролем вихователя і педіатра та 

організовані сольові полоскання порожнини рота після прийому їжі в обідній час 

(1/2 чайної ложки на 1 склянку води); проведення професійної гігієни порожнини 

рота 2 рази на рік дітям з низьким та середнім ризиком виникнення карієсу та 3-4 рази 

дітям з високим ризиком; застосування зубних паст із протикаріозною дією з вмістом 

кальцію, амінофторидів (“Lacalut kidsˮ для дітей 7-8 років з вмістом фтору 500 ppm, 

для дітей 9 років і більше Lacalut junior з вмістом фтору 1400 ppm,“Mirafluor Cˮ з 

вмістом фтору 1250 ppm); покриття зубів ремінералізувальним гелем із вмістом 

сполук кальцію (Белагель Са/Р) 2 рази на рік дітям з низьким та середнім ризиком 

виникнення карієсу та 3-4 рази дітям з високим (курс 10 днів); аплікації на поверхню 

емалі фторвмісним лаком “Ftoroplen ” / “Ftoroplen LC” (”Latus”) 2 рази на рік дітям з 

низьким ризиком виникнення карієсу та 3-4 рази дітям з високим; курс вітамінно-

мінеральних комплексів “ЮніВіт” (дітям молодшого шкільного віку) та “СуперВіт” 

(дітям старшого шкільного віку) для корекції мінерального обміну протягом 1 місяця 

2 рази на рік; курс препарату кальцію природного походження, основою якого слугує 

порошок яєчної шкаралупи (“Біокальцевіт”) (при високому рівні КПВ) протягом 1 

місяця 2 рази на рік; рекомендації по харчуванню дітей інтернатних закладів у 

співпраці з лікарем-педіатром. 

При лікуванні ЗЩА з використанням незнімної апаратури фіксацію брекетів 

на емаль рекомендується здійснювати з допомогою ортодонтичного адгезиву 

світлового твердіння із вмістом сполук фтору (Reliance (США)). Це дозволяє значно 

знизити ризик виникнення та усунути вогнищеву демінералізацію емалі, яка 

розвивається і призводить до гострого початкового карієсу. 

Для профілактики ХКГ у дітей із ЗЩА доцільно застосовувати: використання 

зубних паст на основі трав із протизапальною дією “Lacalut Activ Herbalˮ; 

полоскання порожнини рота настоями традиційних протизапальних засобів (квітів 

ромашки та календули) (по 1 столовій ложці та 1 склянку води). 

Для оцінки ефективності профілактичних заходів під спостереженням на 

протязі 2-х років знаходились 65 дітей інтернатних закладів 9-15-річного віку із 

зубощелепними аномаліями. Серед них 34 дитини отримували розпрацьований 

профілактичний комплекс, 31 дитині проводилися профілактичні заходи згідно 

локальних протоколів надання стоматологічної допомоги дітям. Окрім того, у дітей, 

які знаходилися під спостереженням, проводилося ортодонтичне лікування ЗЩА. 

Оцінку ефективності профілактичних заходів проводили за показниками: 

інтенсивності карієсу, приросту інтенсивності карієсу, тесту емалевої 

резистентності, пародонтального індексу РМА, мінералізувального потенціалу 

ротової рідини та ЕФАКБЕ. 

Клінічна оцінка ефективності запропонованих профілактичних заходів у дітей 

шкіл-інтернатів через 24 місяці спостереження показала, що приріст карієсу постійних 

зубів у основній групі дітей з високим ступенем ризику склав 12,29% (у дітей групи 

контролю з високим ступенем ризику – 20,91%). Показники ТЕР у дітей основної 



14 
 

групи знизилися на 15,29% у дітей з високим ступенем ризику (у дітей групи контролю 

ТЕР знизився на 1,12%). Через 24 місяці мінералізувальний потенціал слини (МПС) у 

дітей основної групи зріс до 4,03±0,14 бала, що склало 23,33% від початку лікування. У 

дітей контрольної групи – лише на 8,46%. Через 2 роки значення РМА у дітей, яким 

проводили лікувально-профілактичний комплекс знизилося на 12,79% (до 

17,12±1,72%), а у дітей групи контролю індекс РМА погіршився на 14,15%. 

Позитивний приріст ЕФАКБЕ у дітей основної групи через два роки лікування склав 

10,19%, тоді як у контрольній групі відбулося його зниження на 3,68%. 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

актуального науково-практичного завдання, що полягає у підвищенні ефективності 

профілактики карієсу зубів та захворювань тканин пародонта у дітей із 

зубощелепними аномаліями зі шкіл-інтернатів шляхом обґрунтування та 

розпрацювання диференційованих комплексів профілактичних заходів. 

1. Поширеність ЗЩА у дітей шкіл-інтернатів становить 84,09±1,59%, що значно 

вище порівняно з дітьми із ЗОШ (66,39±4,28%, p˂0,001). У структурі ЗЩА 

аномалії зубних рядів складають 77,08±1,83%, аномалії прикусу – 41,86±2,15%, 

аномалії окремих зубів – 16,67±1,62%. Серед аномалій прикусу перехресний 

прикус виявлено у 16,67±1,62%, дистальний прикус – у 15,45±6,18%, глибокий 

прикус – у 10,32±5,04%, що значно частіше, ніж у дітей групи контролю. Нижчі 

показники СРЗ виявлено у 12-річних та 15-річних дітей, які перебувають у 

інтернатних закладах відносно відповідних показників дітей контрольної групи. 

2. Дентальний естетичний індекс (DAI) у дітей, які перебувають у інтернатних 

закладах складає 24,50±0,74 бала, а у групі контролю 18,90±1,47бала (р<0,05). 

Виявлено, що кількість незначних або відсутніх аномалій згідно індексу DAI в 

дітей шкіл-інтернатів склала 47,33±6,09%, поширеність явних порушень прикусу 

становить 27,86±5,03%, важких та дуже важких порушень прикусу – 13,36±3,47% 

та 11,45±2,94%, відповідно. Це свідчить, що діти з шкіл-інтернатів мають значно 

вищу потребу у лікуванні ортодонтичної патології.  

3. Встановлено, що поширеність та інтенсивність карієсу постійних зубів у дітей із 

ЗЩА з інтернатних закладів є вищою (94,39±1,08%, КПВ=5,89±0,52 зуба) порівняно 

з дітьми без ЗЩА  (83,89±1,50%, КПВ=5,01±0,54 зуба, р1˂0,001, р2˃0,05). У дітей із 

ЗЩА зі шкіл-інтернатів поширеність та інтенсивність карієсу зубів відповідає 

високому рівню згідно критеріїв ВООЗ. При аномаліях прикусу визначено найвищі 

значення поширеності та інтенсивності карієсу постійних зубів  (98,92±0,76% зуба та 

6,28±0,29 зуба) порівняно з аномаліями зубних рядів (90,94±1,55% та 5,71±0,23 зуба, 

р˂0,001) та аномаліями окремих зубів (76,19±3,61% та 4,68±0,62 зуба, р˂0,001). 

4. Виявлено, що поширеність ХКГ у дітей шкіл-інтернатів із ЗЩА майже вдвічі 

вища у порівнянні з дітьми без ЗЩА (64,74±2,30% проти 38,09±4,29%,р˂0,001). 

ХКГ зустрічається при аномаліях зубних рядів у 74,30±2,36%та аномаліях 

прикусу у 68,28±3,41%, що значно частіше порівняно з даними при аномаліях 

окремих зубів (43,24±5,76%, р1˂0,001,р2˃0,05). У 57,18±2,98% дітей із ЗЩА 

виявлено легкий ступінь ХКГ, середній ступінь – у 31,58±2,80% та важкий 
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ступінь – у 11,24±1,90% дітей зі шкіл-інтернатів, р˂0,001. Легкий ступінь ХКГ 

частіше діагностовано у дітей з аномаліями окремих зубів – 61,67±5,65%, а 

важкий ступінь – при аномаліях зубних рядів, 18,37±2,09%. 

5. Аналіз соматичної патології виявив, що у дітей інтернатних закладів  

зустрічалися патологія опорно-рухового апарату (18,56±1,69%) та дихальної 

системи (14,58±1,54%), органів чуття, нервової системи (11,93±1,47%), травної 

системи (8,52±1,74%), патологія ендокринної та серцево-судинної систем у 

3,60±1,69% та 3,03±1,47%, відповідно. Встановлено зв’язок між соматичною 

патологією та ЗЩА у дітей, які перебувають у школах-інтернатах. Поширеність 

ЗЩА у дітей із патологією опорно-рухового апарату становить 32,28±1,73% 

(r=0,57, p˂0,05), із патологією дихальної системи 22,62±1,56% (r=0,70, p˂0,05). 

6. Виявлено відхилення фізичного розвитку дітей шкіл-інтернатів з ЗЩА. Значно 

нижчі показники маси тіла та зросту визначено у дітей інтернатних закладів з 

ЗЩА порівняно з відповідними показниками дітей групи контролю. Особливо ця 

різниця виражена у дітей 7-ми та 15-ти років. Встановлено сильний 

кореляційний зв'язок між зубощелепними аномаліями і зростом (r=-0,90, p˂0,05) 

та слабкої сили між зубощелепними аномаліями і масою тіла (r=-0,37, p˃0,05). 

7. Науково обґрунтовано та опрацьовано диференційовані комплекси профілактики 

карієсу зубів та хвороб пародонта у дітей із ЗЩА з інтернатних закладів з 

урахуванням чинників ризику виникнення захворювань, що включають: засоби 

екзогенної профілактики та полівітамінно-мінеральні комплекси. Ефективність 

доведена редукцією приросту інтенсивності карієсу 61,36%, підвищенням 

структурно-функціональної резистентності емалі на 20,35%, мінералізувального 

потенціалу ротової рідини – на 23,33%, ЕФАКБЕ – на 10,19%, покращенням 

пародонтальних показників (зниження індексу РМА на 12,96±1,68%).  
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АНОТАЦІЯ 

Фур М. Б. Обгрунтування профілактики основних стоматологічних 

захворювань у дітей з зубощелепними аномаліями зі шкіл-інтернатів. – На 

правах рукопису.  

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія – Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького МОЗ України, Львів, 2019. 

 Дисертаційна робота присвячена обґрунтуванню профілактики карієсу зубів та 

захворювань пародонта у дітей із зубощелепними аномаліями, які проживають в 

умовах інтернатних закладів. На основі клінічного обстеження визначено 

поширеність та інтенсивність карієсу тимчасових та постійних зубів та хвороб 

пародонта у дітей.  Проаналізовано поширеність та структуру зубощелепних 

аномалій у дітей інтернатних закладів, застосований дентальний естетичний індекс 

(DAI) для визначення ступеню важкості ЗЩА та потреби їх лікування у цих дітей.  

Встановлено зв`язок між основними показниками карієсу тимчасових та 

постійних зубів, захворювань пародонта та наявністю зубощелепних аномалій у 

дітей в умовах інтернатних закладів з урахуванням характеру ЗЩА. Виявлено, що 

існує кореляційний зв’язок між ЗЩА та показниками карієсу зубів і хвороб 

пародонта у дітей шкіл-інтернатів.  
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 Аналіз стану гігієни порожнини рота показав, що індекс Грін-Вермільйона у дітей 

шкіл-інтернатів із ЗЩА є значно вищим порівняно з дітьми без ортодонтичної патології. 

Оцінка зв’язку параметрів фізичного розвитку дітей із наявністю ЗЩА на 

основі антропометричних обстежень показала сильний кореляційний зв'язок між 

зубощелепними аномаліями і зростом та слабкої сили між зубощелепними 

аномаліями і масою тіла.  Встановлено зв’язок між соматичною патологією та ЗЩА 

у дітей, які перебувають у школах-інтернатах. Встановлено, що між зубощелепними 

аномаліями та захворюваннями опорно-рухового апарату у обстежених дітей існує 

прямий кореляційний зв'язок середньої сили, а захворюваннями дихальної системи – 

прямий сильний кореляційний зв'язок. 

Розпрацьовано диференційований комплекс первинної профілактики карієсу з 

урахуванням ступенів ризику його виникнення та хвороб пародонта у дітей із ЗЩА 

зі шкіл-інтернатів та проаналізовано його ефективність. 

Ключові слова: діти, профілактика, зубощелепні аномалії, карієс, гінгівіт, 

ротова рідина. 

АННОТАЦИЯ 

Фур Н. Б. Обоснование профилактики основных стоматологических 

заболеваний у детей с зубочелюстными аномалиями со школ-интернатов. – На 

правах рукописи.  

Диссертационная работа на соискание научной степени кандидата медицинских 

наук за специальностью 14.01.22 – стоматология – Львовский национальный 

медицинский университет имени Данила Галицкого МЗ Украины, Львов, 2019. 

Диссертация посвящена обоснованию профилактики кариеса зубов и 

заболеваний пародонта у детей с зубочелюстными аномалиями, проживающих в 

условиях интернатных учреждений. На основе клинического обследования 

определено распространенность и интенсивность кариеса временных и постоянных 

зубов и болезней пародонта у детей. Проанализированы распространенность и 

структуру зубочелюстных аномалий у детей интернатных учреждений, применен 

дентальный эстетический индекс (DAI) для определения степени тяжести ЗЧА и 

необходимости их лечения у этих детей. 

Установлена связь между основными показателями кариеса временных и 

постоянных зубов, заболеваний пародонта и наличием зубочелюстных аномалий у 

детей в условиях интернатных учреждений с учетом характера ЗЧА. Выявлено, что 

существует корреляционная связь между ЗЧА и показателями кариеса зубов и 

болезней пародонта у детей школ - интернатов. 

Анализ гигиены полости рта показал, что индекс Грин-Вермильйона у детей 

школ-интернатов с ЗЧА значительно выше по сравнению с детьми без 

ортодонтической патологии. 

Оценка связи параметров физического развития детей с наличием ЗЧА на 

основе антропометрических обследований показала сильную корреляционную связь 

между зубочелюстными аномалиями и ростом и слабой силы между 

зубочелюстными аномалиями и массой тела. Установлена связь между 

соматической патологией и ЗЧА у детей, находящихся в школах-интернатах. 

Установлено, что зубочелюстными аномалиями и заболеваниями опорно-
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двигательного аппарата у обследованных детей существует прямая корреляционная 

связь средней силы, а заболеваниями дыхательной системы - прямой сильная 

корреляционная связь. 

Разработано дифференцированный комплекс первичной профилактики 

кариеса с учетом степени риска его возникновения и болезней пародонта у детей с 

ЗЧА из школ-интернатов и проанализирована его эффективность. 

Оценку эффективности профилактических мероприятий проводили по 

показателям: интенсивности кариеса, прироста интенсивности кариеса, теста 

эмалевой резистентности, пародонтального индекса РМА, минерализующего 

потенциала ротовой жидкости и ЭФАКБЕ. 

Клиническая оценка эффективности предложенных профилактических 

мероприятий у детей школ-интернатов через 24 месяца наблюдения показала, что 

прирост кариеса постоянных зубов у основной группы детей с высокой степенью риска 

составил 12,29% (у детей группы контроля с высокой степенью риска – 20 91%). 

Показатели ТЭР у детей основной группы снизились на 15,29% у детей с высокой 

степенью риска (у детей группы контроля ТЭР снизился 1,12%). Через 24 месяца 

минерализующий потенциал слюны (МПС) у детей основной группы вырос до 

4,03±0,14 балла, что составило 23,33% от начала лечения. У детей контрольной группы 

– на 8,46%. Через 2 года значение РМА у детей, которым проводили лечебно- 

профилактический комплекс снизилось на 12,79%, до 17,12±1,72% (у детей группы 

контроля индекс РМА ухудшилось на 14,15%). Положительный прирост ЭФАКБЕ у 

детей основной группы через два года лечения составил 10,19%, тогда как в 

контрольной группе произошло его снижение на 3,68%. 

Ключевые слова: дети, профилактика, зубочелюстные аномалии, кариес, 

гингивит, ротовая жидкость. 

ANNOTATION 

Fuhr M. B.Substantiationof preventive measures for common dental diseases in 

boarding school children with malocclusions. – Manuscript. 

Thesis for the degree of the Сandidate of Medical Sciences(PhD) by the specialty 

14.01.22 “Dentistry”– Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ministry of 

Health of Ukraine, Lviv, 2019. 

The dissertation is dedicated to the substantiation and optimization of prevention of 

caries and periodontal diseases in children on the basis of existent malocclusions. The 

received research results have allowed grounding the improved methods of effective caries 

prevention process considering the degree of its developmental risk as well as the proved 

application of caries and periodontal diseases prevention in children of boarding schools.  

 Based on the clinical examination of 528 schoolchildren from boarding schools in 

Lviv and Lviv region it has been determined that the prevalence of maxillofacial 

anomalies in boarding schoolchildren is substantially higher (84.09±1.59%) compared to 

the children from regular secondary schools (66.39±4.28%, p˂0.001). The analysis of the 

received data has shown that the number of children with malocclusions increases with 

age. Thus, starting from the age of 7 years old the prevalence of malocclusions increases 

in 15 years old children it peaks up to 87.0±2.93%. The following indicates the absence of 
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self-regulation processes in the examined children. However, the peak of prevalence of the 

control group reaches the age of 12 years old (76.67±7.72%). 

It has been determined that among all malocclusions anomalies of dental arches 

were revealed in 93.35% cases. A total of 50.69% boarding schoolchildren experienced 

malocclusion and 20.18% of them have the anomalies of teeth.  

In order to evaluate the severity of malocclusions and the requirement for 

orthodontic treatment in particular for esthetic reasons we applied the dental esthetic index 

(DAI). It has been determined that the number of insignificant or absent anomalies 

according to the DAI index in boarding schoolchildren accounted 47.33±6.09%, the 

prevalence of identified malocclusions accounted 27.86±5.03%, severe and semi-severe 

malocclusions – 13.36±3.47% and 11.45±2.94% respectively. The following indicates that 

the boarding school children have the increased need of orthodontic treatment. 

The study of caries in boarding schoolchildren has shown that the frequency of 

caries of permanent teeth in these children accounts in average 89.58±1.33% while the 

intensity is 5.23±0.45 of teeth (high level) which is significantly higher compared to such 

indexes in regular secondary schools. These data indicate the authentically higher indexes 

of prevalence and intensity of caries of deciduous and permanent teeth in boarding school 

children with orthodontic pathologies.  

The influence of malocclusions on the periodontal status of boarding schoolchildren 

was evaluated with the help of prevalence indexes of gingivitis and PMA index. It has 

been defined that the prevalence of gingivitis in boarding schoolchildren with 

malocclusions accounts 64.74±2.30%, which is almost twice higher compared to those 

without malocclusions – 38.09±4.29%, р˂0.001. It has been proved that the PMA index in 

children with anomalies of dental arches accounts for 34.73±2.57%, which is much higher 

compared to the children with occlusive anomalies (28.92±3.32%, р˃0.05) and in case of 

anomalies of teeth (19.93±4.64%).  

The evaluation of the connection of physical developmental parameters of children 

with malocclusions based on the anthropometric examination has shown that the children 

who do not suffer from malocclusions are both taller and gained more weight compared to 

their peers with malocclusions. In addition, the evaluation of weight index indicates that 

the average indexes in all boarding schoolchildren are lower than the indexes from regular 

secondary schoolchildren, р˂0.05. 

It has been defined that there is the connection between the somatic pathology and 

malocclusions in boarding schoolchildren. The malocclusions in boarding schoolchildren 

are encountered in 32.28±1.73% of individuals with musculo-skeletal pathologies, in 

22.62±1.56% of individuals with the respiratory pathologies and in 10.20±1.13% of 

individuals with gastro-intestinal diseases. Children with somatic pathologies express 

more frequent anomalies of dental arches (78.93±2.29%). The anomalies of dental arches 

and the anomalies of teeth were detected more rarely, 68.55±2.60% and 27.67±2.51%, 

respectively.  

Preventive measures in children should be carried out differentially considering the 

risk of pathology development. To rich this aim the children with malocclusions were 

subdivided into three groups, namely: low, medium and high risk of caries and periodontal 

disease development. The evaluation of the effectiveness was carried out after a period of 

24 months by the following criteria: the growth of caries intensity, resistance of enamel 
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structure and function (ТЕR-test), mineralizing potential of the oral cavity, electrophoresis 

cellular activity of buccal epithelium, РМА index. The efficiency is proved by reducing 

the growth of the caries intensity by 61.36%, increasing the structural and functional 

resistance of the enamel by 20.35%, the mineralization potential of the oral liquid – by 

23.33%, the еlectrophoretic activity of buccal epithelium by 10.19%, the improvement of 

periodontal indicators (the decrease of the PMA index on 12.96±1.68%). 

Key words: children, prevention, malocclusions, caries, gingivitis, oral fluid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК  УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ТА ОДИНИЦЬ 

 

ГІ   – гігієнічний індекс 

ЕФАКБЕ  – електрофоретична активність клітин букального епітелію 

ЗЩА   – зубощелепні аномалії 

КПВ  – каріозний, пломбований, видалений постійний зуб 

кп   – каріозний, пломбований тимчасовий зуб 

РМА   – папілярно-маргінально-альвеолярний індекс 

СРЗ   – стоматологічний рівень здоров’я  

ТЕР   – тест емалевої резистентності 

ХКГ   – хронічний катаральний гінгівіт 

МПС   – мінералізувальний потенціал слини 

ЗОШ   – загальноосвітні школи  

ФР   – фізичний розвиток 

ІМТ   – індекс маси тіла 

ШКТ   – шлунково-кишковий тракт 

 


