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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Епідеміологічні дослідження останніх років свідчать 

про високу поширеність захворювань тканин пародонта у дітей та підлітків у 

цілому світі (Киселева Е. А. і співавт., 2013; Савичук Н. О. і співавт., 2015; 

Годованець О. І., 2016; Леус П. А. і співавт., 2016; Авдєєв О. В. і співавт., 

2017; Каськова Л. Ф. і співавт., 2018; R. Welbury, 2018). Проблема 

профілактики та лікування захворювань тканин пародонта у дітей, посилення 

впливу факторів ризику та незадовільний стан стоматологічного та загального 

здоров'я не втрачає актуальності і в Україні (Машкаринець О. О., 2014; 

Галкина Ю. В. і співавт., 2015; Безвушко Е. В. і співавт., 2016; Хоменко Л. А. і 

співавт., 2016). 
Слід зазначити, що загальносоматичні захворювання є одним із провідних 

факторів, що активізує патологічний процес у пародонті, і у більшості випадків, є 

супутніми (Галкина О. П. і співавт., 2014; Савичук О. В. і співавт., 2015; 

Годованець О. І., 2016; Дуда О. В., 2017; Кривенко Л. С., 2017; Цушко І. О., 2017). 
У ХХI столітті надмірна маса тіла і ожиріння стали однією з найбільш серйозних 

проблем суспільної охорони здоров'я в Європейському регіоні (Власенко М. В., 

2011; Dixon A. E., 2012; Skinner A. C., 2018; Schienkiewitz А., 2018; Huang M. S., 

2018; Datar А., 2018). За даними ВООЗ надлишкову масу тіла на сьогодні має 

більше мільярда людей на планеті (Величко В. І., 2012; Павлишин Г. А. і співавт., 

2013). Надлишкову масу тіла має 30% населення України. У кожного сьомого 

підлітка України віком 12-18 років (у 20,2% хлопців та 11,7% дівчат) виявлено 

надмірну масу тіла або ожиріння (Майданник В. Г., 2013). При цьому, дитяче 

ожиріння є фактором ризику для розвитку серцево-судинних захворювань, 

діабету, ортопедичних проблем і психічних розладів. Доведено, що надмірна маса 

тіла у дітей негативно впливає на успішність в школі і сприяє заниженій 

самооцінці, особливо в підлітковому віці спричиняє як короткострокові, так і 

довгострокові несприятливі наслідки для фізичного і психосоціального здоров'я.  

Стосовно зв’язку між стоматологічним захворюванням дітей та надмірною 

масою тіла переважають дослідження, що пов’язані з оцінкою поширеності 

карієсу і хвороб пародонта (Лебідь О. І. і співавт., 2014; Галкина Ю. В. і співавт., 

2015; Цушко І. О., 2017; Jimenez M. 2012). У підлітків 12-17 років карієс 

діагностовано у 75% обстежених при інтенсивності 4,3 зуба, захворювання 

пародонта - у 79% (хронічний катаральний гінгівіт). Водночас, є недостатньо 

з’ясованими патогенетичні механізми формування стоматологічних захворювань 

у дітей з надмірною масою тіла, залишається невивченою роль гуморального 

імунітету ротової порожнини та прозапальних механізмів у розвитку захворювань 

тканин пародонта, що обумовлює актуальність та потребу подальших наукових 

досліджень. Для профілактики та лікування запальних процесів у дітей з 

надмірною масою тіла використовуються традиційні схеми, які не завжди 

враховують чинники ризику їх виникнення та особливості клінічних проявів. 

Окрім того, актуальним є обґрунтування профілактичних заходів, спрямованих на 
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усунення метаболічних змін в організмі дітей з надмірною масою тіла, визначення 

термінів їх впровадження. 

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

Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри 

стоматології дитячого віку Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького: «Оцінка стоматологічної захворюваності дітей з 

урахуванням еколого-соціальних аспектів та ефективності профілактики карієсу 

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

виконавцем окремих фрагментів зазначеної роботи. 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження - обґрунтування 

профілактики та лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей з надмірною 

масою тіла на підставі аналізу клінічних, соціологічних, цитоморфологічних та 

імунологічних досліджень. 

Для досягнення поставленої мети визначено наступні завдання: 

1. Визначити поширеність та інтенсивність захворювань тканин пародонта у дітей 

з надмірною масою тіла. 

2. Оцінити рівень гігієни порожнини рота та дослідити стоматологічне здоров’я за 

суб’єктивними індикаторами системи EGOHID у дітей з надмірною масою тіла. 

3. Проаналізувати імунологічні властивості ротової рідини у дітей з надмірною 

масою тіла та оцінити зв'язок з хронічним катаральним гінгівітом. 

4. Дослідити активність клітин букального епітелію у дітей з хронічним 

катаральним гінгівітом та надмірною масою тіла. 

5. Опрацювати та оцінити ефективність комплексу лікування та профілактики 

хронічного катарального гінгівіту у дітей з надмірною масою тіла. 

Об’єкт дослідження: хронічний катаральний гінгівіт у дітей з надмірною 

масою тіла. 

Предмет дослідження: тканини пародонта, ротова рідина, епітеліоцити 

слизової оболонки порожнини рота у дітей з хронічним катаральним гінгівітом та 

надмірною масою тіла. 

Методи дослідження: клінічні – для визначення поширеності та 

інтенсивності захворювань пародонта з використанням індексної оцінки у дітей з 

надмірною масою тіла; визначення рівня гігієни порожнини рота та оцінки 

ефективності лікувально-профілактичних заходів; антропометричні – для оцінки 

фізичного розвитку дітей; імунологічні – для вивчення вмісту цитокінів та 

імуноглобулінів у ротовій рідині дітей; соціологічні – для суб’єктивної оцінки 

стоматологічного здоров’я; цитоморфологічні – для визначення активності клітин 

букального епітелію; математично-статистичні - для оцінки вірогідності 

отриманих результатів. 

Наукова новизна отриманих результатів. Уточнено наукові дані про 

поширеність та особливості клінічного перебігу хронічного катарального гінгівіту 

у дітей з надмірною масою тіла. Визначено, що поширеність ХКГ у дітей з НМТ 

складає 67,99±2,80%, при інтенсивності РМА 33,71±2,84%. 

Науково доведено високу інформативність суб’єктивних індикаторів 

стоматологічного здоров’я дітей з надмірною масою тіла у виявленні 
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поведінкових чинників ризику виникнення кровоточивості ясен та в оцінці якості 

стоматологічної допомоги дітям. 

Доповнено наукові дані, що у дітей з хронічним катаральним гінгівітом на 

тлі надмірної маси тіла мають місце порушення імунологічного гомеостазу 

ротової рідини. Встановлено підвищення вмісту прозапальних цитокінів ФНП-α, 

IL-1β, IL-6 на тлі зниження протизапальних цитокінів IL-4 та імуноглобулінів А, 

G, М, s Ig A.  

Уперше встановлено особливості змін ЕФАКБЕ у дітей з хронічним 

катаральним гінгівітом на тлі надмірної масb тіла, які свідчать про порушення 

адаптаційних можливостей організму. Доведено, знижену ЕФАКБЕ та появу 

ознак дегенеративних змін клітин букального епітелію у дітей з хронічним 

катаральним гінгівітом на тлі надмірної маси тіла. 

Науково обґрунтовано та доведено клінічну ефективність розпрацьованого 

комплексу лікувально-профілактичних заходів для дітей з хронічним катаральним 

гінгівітом та з надмірною масою тіла. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати 

стоматологічного обстеження можуть бути використані для надання 

стоматологічної допомоги дітям з хронічним катаральним гінгівітом на тлі 

надмірної маси тіла та планування індивідуальних заходів профілактики та 

гігієнічного навчання і виховання дітей.  

Результати імунологічних та цитоморфологічних досліджень дають змогу 

оцінити ступінь тяжкості запальних процесів у тканинах пародонта та вносити 

відповідну корекцію в схему комплексного лікування та профілактики.  

Опрацьовано склад лікарської композиції у формі гелю (Патент на корисну 

модель № 127646 від 10.08.2018р.) та лікувально-профілактичного ополіскувача 

(Патент на корисну модель № 128817 від 10.10.2018р. ) для місцевого лікування 

хронічного катарального гінгівіту у дітей з надмірною масою тіла. 

Розпрацьовані лікувально-профілактичні заходи спрямовані на 

попередження та лікування запальних процесів в тканинах пародонта у дітей з 

надмірною масою тіла і можуть бути використані у стоматологічних установах. 

Основні наукові та практичні положення дисертаційної роботи впроваджені 

у навчальний процес кафедр стоматології дитячого віку та ортодонтії Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького; кафедри 

терапевтичної стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 

університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»; кафедри дитячої 

терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань ВДНЗ 

«Українська медична стоматологічна академія»; кафедри стоматології дитячого 

віку ДВНЗ «Ужгородський національний університет», у лікувальний процес 

Стоматологічного медичного центру Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним 

самостійним науковим дослідженням автора. Робота виконана за наукової та 

консультативної допомоги доктора медичних наук, професора Безвушко Ельвіри 

Валентинівни. Автор особисто визначила обсяг досліджень, провела патентно-
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інформаційний пошук, систематизувала та проаналізувала наукову літературу за 

обраною темою. Разом з науковим керівником визначила мету та завдання 

дослідження. Cамостійно виконала всі клінічні стоматологічні та 

антропометричні обстеження, анкетування з використанням модифікованих карт і 

опитувальників ВООЗ згідно системи EGOHID - 2005, здійснила підбір груп 

дітей, забір матеріалу для цитоморфологічних (букальний епітелій) та 

імунологічних (ротова рідина) досліджень. Дисертантом розпрацьовано та 

обґрунтовано комплексний підхід до лікування і профілактики ХКГ, 

проаналізовано його ефективність. Дисертант виконала статистичну обробку, 

аналіз і узагальнення результатів, разом з науковим керівником проаналізувала 

результати дослідження, сформулювала висновки, підготувала всі публікації, 

написала і оформила дисертацію та автореферат.  

Імунологічні дослідження ротової рідини дітей проведені спільно з 

працівниками кафедри клінічної лабораторної діагностики ФПДО Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького (завідувач 

кафедри – доктор мед. наук, професор Лаповець Л.Є.).  

Розпрацювання складу медикаментозних композицій у формі ополіскувача 

та гелю, фізико-хімічні і біофармацевтичні дослідження проводились в 

лабораторії кафедри технології ліків і біофармації Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького згідно вимог Державної 

Фармакопеї України та іншої нормативно-технічної документації (завідувач 

кафедри кандидат фармацевтичних наук, доцент Білоус С. Б.). 

У друкованих матеріалах разом із співавторами участь дисертанта є 

визначальною, матеріали і висновки належать здобувачеві.  

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 Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького; конференції молодих вчених «Актуальні проблеми стоматології 

дитячого віку», присвяченої 95-річчю з дня народження проф. Луцик Л.А. (Львів, 

30 жовтня 2014); міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

проблеми стоматології» до 90-річчя з дня народження професора Вареса Е.Я. 

(Львів, 16 жовтня 2015); науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Досягнення та перспективи розвитку стоматології дитячого віку» з нагоди 95-

річчя Вищого державного навчального закладу України «Українська медична 

стоматологічна академія», 15-річчя кафедри дитячої терапевтичної стоматології з 

профілактикою стоматологічних захворювань та присвячена пам’яті професора 

Падалки І.О. (Полтава, 6-7 жовтня 2016).  

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 13 наукових 

праць, із них 9 статей – у наукових фахових виданнях рекомендованих МОН 

України, 1 – у періодичних закордонних виданнях, 2 – у закордонних збірниках 

наукових праць, 1 – у вітчизняних матеріалах конференцій та збірниках наукових 

праць. Отримано 2 патенти України на корисну модель. 
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Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена українською мовою 

на 227 сторінках друкованого тексту (164 сторінок основного тексту) і 

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

4 розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження, 

висновків, списку використаної літератури що містить 254 найменувань ( 176 – 

кирилицею, 78 – латиницею), додатків. Робота ілюстрована 55 рисунками та 24 

таблицями. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріал та методи дослідження. Для вирішення поставлених мети і 

завдань проведено стоматологічне обстеження 737 дітей (365 дівчат та 372 

хлопців) середніх загальноосвітніх шкіл міста Львова. Серед обстежених дітей 

було 292 дитини з нормальною масою тіла, 78 дітей з недостатньою масою тіла, 

278 – з надмірною масою тіла та 89 дітей з ожирінням. Обстеження проведено у 

ключових вікових групах 7, 12, 15 років згідно з рекомендаціями ВООЗ. Окрім 

того, під спостереженням знаходилось 158 дітей з хронічним катаральним 

гінгівітом віком 12-15 років, яким проводили лікувально-профілактичні заходи.  

Обстеження дітей проводили з дозволу батьків та керівництва шкільних 

закладів. Від усіх батьків на обстеження дітей отримали інформовану згоду. 

Огляд з клінічною оцінкою соматичного здоров’я та оцінку фізичного здоров’я 

проводив лікар-педіатр.  

Стоматологічне обстеження дітей проводили в умовах шкільних 

медичних кабінетів або стоматологічних кабінетів за допомогою 

стоматологічного дзеркала, зонда, а також спеціального пародонтального зонда 

для оцінки стану тканин пародонта. Оцінку стану тканин пародонта дітей 

проводили на основі клінічних даних та показників пародонтальних індексів. При 

огляді ротової порожнини визначали колір, рельєф слизової оболонки ясен, 

консистенцію ясенних сосочків, гіперемію, набряк, ступінь їх кровоточивості, 

наявність зубних відкладень. Для виявлення запального процесу та об’єктивної 

оцінки тканин пародонта визначали пробу Шиллєра-Писарєва (Н.Ф. Данилевский 

и др., 2000), папілярно-маргінально-альвеолярний індекс (РМА) (С.Parma, 1960), 

індекс СРІ, індекс кровоточивості ясен (H.P. Muhlemann, S.Son, 1971) та 

спрощений індекс гігієни порожнини рота – ОНІ-S (Simplified Oral Hygiene Index, 

Green, Vermillion (1964)). Якість гігієни порожнини рота у дітей з’ясовували за 

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

Ураженість постійних зубів карієсом визначали за показниками поширеності 

карієсу (у %) та інтенсивності карієсу (КПВ).  

Антропометричне дослідження. Оцінка фізичного розвитку обстежених 

дітей проводилась за даними антропометричних вимірів, зросту (у см) та маси 

тіла (у кг). На їх основі було розраховано індекс маси тіла (ІМТ), який оцінювали 

за допомогою перцентильних таблиць, розроблених ВООЗ для дітей від 5 до 19 

років окремо для обох статей та було проаналізовано за допомогою програми від 

Центру з контролю і профілактики захворювань (США). Недостатню масу тіла 



6 

 

діагностовано у дітей з ІМТ нижче 5-ї перцентилі. Нормальну масу тіла 

діагностовано у дітей з ІМТ у межах 5-ї до 85-ї перцентилі. Ризик ожиріння, або 

надмірну масу тіла, діагностовано з ІМТ у межах 85-ї до 95-ї перцентилі. 

Ожиріння діагностовано, якщо ІМТ перевищував 95-у перцентиль для 

відповідних статті та віку. 

Соціологічне дослідження. Із метою оцінки стоматологічного здоров’я та 

чинників ризику виникнення захворювань тканин пародонта та зубів у 200 дітей з 

НМТ та 100 дітей з нормальною масою тіла було проведено анонімне опитування 

з використанням модифікованих карт і опитувальників Всесвітньої організації 

охорони здоров’я 2013 року згідно системи EGOHID – 2005.  

Лабораторні дослідження. З метою оцінки адаптаційних можливостей 

організму дітей та визначення чинників ризику виникнення ураження тканин 

пародонта у ротовій рідині 80 дітей з НМТ та ожирінням та у 30 дітей з 

нормальною масою тіла досліджували концентрацію цитокінів IL-1β, IL-6, TNF-α 

та IL-4 методом твердофазового імуноферментного аналізу з використанням 

реагентів фірми «Вектор-Бест» (Росія). Вміст цитокінів виражали у пг/мл.  

Визначення концентрації імуноглобулінів s Ig A, Ig А, Ig М, Ig G у ротовій 

рідині обстежених 128 дітей віком 12 та 15 років проводили за методикою 

радіальної імунодифузії в агаровому гелі за G. Manchini et. al. (1965) з 

використанням діагностикумів фірми НПО «Микроген» (Нижній Новгород, 

Росія). Концентрацію імуноглобулінів визначали за калібрувальним графіком і 

виражали в г/л. 

Електрофоретичну активність клітин букального епітелію (ЕФАКБЕ) 

вивчали за методикою В. Г. Шахбазова і співавт. (1985) у 94 дітей з надмірною 

масою тіла та у 98 дітей з нормальною масою тіла 12 та 15 річного віку (група 

порівняння). Визначення ЕФАКБЕ проводили за допомогою приладу для 

внутрішньоклітинного мікроелектрофорезу «Біотест». Також були проведені 

цитоморфологічні дослідження клітин букального епітелію у 15 дітей 15-

тирічного віку з хронічним катаральним гінгівітом та НМТ та у 15 дітей 15-

тирічного віку з ХКГ і нормальною масою тіла. Дослідження клітин букального 

епітелію проводили за допомогою медичного бінокулярного мікроскопа 

МИКМЕД-5 за збільшення 1000× під імерсійною системою. 

Статистичні методи дослідження. Результати досліджень опрацьовані з 

використанням загальноприйнятих методів варіаційної статистики з 

застосуванням статистичної програми «R». Для перевірки нормальності розподілу 

кількісних даних вибірок з числом спостережень до 100 одиниць ми 

застосовували критерії Колмогорова-Смірнова, Лілієфорда та Шапіро-Уілка. 

Статистичну обробку отриманих результатів проводили, рахуючи середню 

арифметичну величину (М) та її середню похибку (m). Ступінь достовірності (р) 

отриманих результатів визначали за критерієм Стьюдента (t). Вимірювання 

кореляційного взаємозв’язку між показниками імунологічного статусу ротової 

рідини у дітей з хронічним катаральним гінгівітом основної групи проводилось за 

допомогою непараметричного коефіцієнта кореляції Кендал-Тау (коли були 

напівкількісні показники), та Пірсона (при кількісних показниках).  
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Результати дослідження та їх обговорення. На основі проведених 

досліджень встановлено, що поширеність захворювань тканин пародонта у дітей з 

надмірною масою тіла, у середньому, складає 67,99±2,80%, з ожирінням – 

83,15±3,97%, що значно частіше, ніж у дітей з нормальною масою тіла 

(46,92±2,92%, р<0,01). Згідно критеріїв ВООЗ, поширеність захворювань тканин 

пародонта у дітей з НМТ та ожирінням відповідає високому рівню, тоді як у дітей 

з нормальною масою тіла відповідає середньому рівню. Отримані дані 

узгоджуються з дослідженнями проведеними О. І. Лебідь, (2014), де поширеність 

захворювань тканин пародонта у дітей з надмірною масою тіла була виявлена у 

73,1%.  

Аналіз структури захворювань тканин пародонта показав, що найбільш 

часто виявлено ХКГ, який в основній групі обстежених дітей було діагностовано 

у 64,03±2,88% випадків, що спостерігалося у 1,4 раза частіше у порівнянні з 

дітьми з нормальною масою тіла (45,21±2,91%), (р<0,05). Гіпертрофічний гінгівіт 

у дітей з НМТ виявили в 1,5 раза частіше, ніж у дітей з нормальною масою тіла 

(2,52±0,88%, проти 1,71±0,76%), (р>0,05). У 1,44% дітей з НМТ діагностовано 

ознаки генералізованого пародонтита легкого ступеню (р<0,05). Встановлено, що 

розповсюдженість хронічного катарального гінгівіту зростає з віком: з 7 до 12 

років з 57,14±6,23% до 61,68±4,70% у основній групі, що значно вище стосовно 

даних в однолітків групи порівняння –35,96±5,09% та 44,90±5,02% відповідно 

(р<0,05). Найвищі значення поширеності ХКГ були зафіксовані у віці 15 річних 

дітей як основної так і групи порівняння (70,37±4,39% та 53,33±4,87% відповідно, 

р<0,01).  

При аналізі тяжкості ХКГ встановлено, що у дітей з НМТ переважав 

середній ступінь ХКГ, а у дітей з нормальною масою тіла - легкий. У дітей з НМТ 

легкий ступінь тяжкості, у середньому, складав 43,89±3,72%, що значно рідше по 

відношенню до даних у дітей з нормальною масою тіла (75,76±3,73%) (р<0,001). 

Проте тяжкий ступінь ХКГ у дітей з НМТ зустрічався значно частіше, ніж у дітей 

з нормальною масою тіла (7,79±2,01% проти 1,79±1,15%, р<0,01).  

Згідно з даними Цушко І. О., (2017); Чухрай Н. Л., (2018) існує залежність 

між фізичним розвитком та карієсом зубів, що співпало з нашими дослідженнями. 

Встановлено, що у дітей з надмірною масою тіла, в середньому, інтенсивність 

карієсу складає 5,53±0,52 зуба, що значно перевищує середні значення у дітей з 

нормальною масою тіла (КПВ=3,34±0,53 зуба, p<0,05) та відповідає високому 

рівню інтенсивності згідно рекомендацій ВООЗ.  

Інтенсивність запальних процесів у пародонті обстежених дітей з 

урахуванням віку та маси тіла характеризували результати аналізу 

пародонтальних індексів. Так, у дітей з НМТ позитивна проба Шиллєра-Писарєва 

була виявлена в 1,44 раза частіше, ніж у дітей з нормальною масою тіла 

(52,16±2,94%, р<0,001). Встановлено, що у дітей з НМТ індекс РМА складав 

33,71±2,84%, у дітей з ожирінням - 37,28±3,13%, що відповідає гінгівіту 

середнього ступеня, тоді як у дітей з нормальною масою тіла дані індексу були 

меншими та становили 24,59±2,52%, що характеризувалось як гінгівіт легкого 

ступеня (р<0,01).  
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Для виявлення ранніх ознак запалення у тканинах пародонта визначено 

індекс кровоточивості ясен, значення якого у дітей з НМТ були у 1,48 раза 

більшими, ніж у дітей з нормальною масою тіла (1,42±0,16 бала проти 0,96±0,08 

бала, р<0,01), проте в 1,23 раза меншими, ніж у дітей з ожирінням (1,74±0,38 бала, 

р>0,05). Аналіз значень індексу кровоточивості ясен у дітей різного віку показав, 

що у 7-річних дітей з НМТ дані індексу дорівнювали 0,92±0,11 бала (р<0,05), у 

віці 12 років становили 1,41±0,13 бала (р<0,01). Найвище значення індексу 

кровоточивості ясен у дітей з НМТ діагностовано у 15-річних – 1,92±0,24 бала 

(р>0,05). У дітей з нормальною масою тіла значення індексу кровоточивості були 

від 0,61±0,08 бала у 7-річних дітей до 1,42±0,14 бала - у 15-річних дітей. У дітей з 

ожирінням значення індексу кровоточивості були найвищими та становили 

1,02±0,12 бала у 7-річних дітей, 2,24±0,66 бала - у 15-річних дітей. 

Аналіз параметрів індексу СРІ показав, що поширеність кровоточивості 

ясен, у середньому, була вищою у дітей з НМТ в 1,46 раза стосовно відповідних 

показників у дітей з нормальною масою тіла, проте в 1,1 раза нижчою у 

порівнянні з дітьми з ожирінням. Кровоточивість ясен згідно індексу СРІ у дітей з 

НМТ та ожирінням відповідала помірному рівню при ураженні до 1,5 секстанта, а 

у дітей з нормальною масою тіла - низькому рівню при ураженні до 0,5 секстант. 

Оцінюючи гігієнічний стан порожнини рота з віком дітей зауважено, що у 

більшості дітей 12-ти річного віку з надмірною масою тіла гігієна ротової 

порожнини була задовільною (36,06±4,64%), а у 15-ти річних дітей переважав 

добрий рівень гігієни (36,06±2,62%). Із незадовільним станом гігієни порожнини 

рота було виявлено 26,38±2,26% 12-ти річних осіб з НМТ, що було в 1,6 раза 

більше, ніж у 15-ти річних дітей (16,48±3,57%), (р<0,05). Поганий гігієнічний стан 

порожнини рота мали відповідно 4,35±1,97% та 6,18±2,32% обстежених 12-ти та 

15-ти річних дітей з надмірною масою тіла. Дуже поганий гігієнічний стан 

ротової порожнини виявлено, у середньому, в 2,43±1,49% 12-ти річних дітей з 

надмірною масою тіла, що було в 2,4 раза більше, ніж у 15-ти річних дітей 

(1,01±0,96%), (р˃0,05).  

Згідно рекомендацій ВООЗ найбільш ефективними в оцінці 

стоматологічного здоров’я та чинників ризику виникнення захворювання є 

комплекс об’єктивних і суб’єктивних критеріїв. Тому нами було проведено 

анонімне анкетування дітей з використанням модифікованих карт і 

опитувальників ВООЗ 2013 року згідно системи EGOHID 2005 (D. M. Bourgeols et 

al. EC, 2008).  

Аналіз результатів відповідей дітей на запитання «Чи задоволені Ви 

виглядом своїх зубів?» показав, що, в середньому, 23% дітей з НМТ незадоволені, 

що майже в 2 раза більше у порівнянні з однолітками з нормальною масою тіла 

(12%). Варто зауважити, що в середньому, майже 6% дітей з НМТ не могли 

визначитись з відповіддю на дане запитання, що спостерігалось в 3 раза частіше, 

ніж у дітей з нормальною масою тіла (2%). Окрім цього, нами був визначений 

взаємозв’язок збільшення поширеності кровоточивості ясен у дітей з НМТ з 25% 

у 12 років до 28% в 15 років і кількістю дітей, що уникає посміхатися в цих 

вікових групах: з 24% до 29%, відповідно.  
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Виявлено, що рекомендованого режиму чищення зубів 2 рази в день 

дотримуються, в середньому, від 48% до 62% обстежених дітей з нормальною 

масою тіла. Особливо значна відмінність даного показника виявлена між 15-

річними дітьми з нормальною і надмірною масою тіла: 62% і 45% відповідно. 

Отримані дані дозволяють стверджувати, що недостатній гігієнічний догляд 

спостерігався в обох групах дослідження, проте у дітей з НМТ значно частіше. 

У результаті проведеного анкетування встановлено, що кількість дітей із 

надмірною масою тіла, які використовують фторвмісні зубні пасти, була суттєво 

меншою в порівнянні з дітьми з нормальною масою тіла в обох вікових групах. 

Зворотні взаємовідносини були визначені за зубними пастами, що не містять 

фториди. Негативним фактором для всіх підгруп досліджених школярів є їх не 

інформованість про засоби профілактики карієсу та захворювань пародонта, тому 

що 70% - 76% дітей не знають якими зубними пастами користуються. 

Встановлено, що пропорція 12- і 15-річних дітей з НМТ, які щодня 

вживають солодощі була в 2 - 3 рази більша в порівнянні з однолітками з 

нормальною масою тіла. Аналіз взаємозв’язку між харчуванням дітей та 

кровоточивістю ясен виявив лінійну залежність: у дітей з НМТ, які частіше 

вживають фрукти та менше солодощі рідше виявлена кровоточивість ясен.  

Отже, за результатами дослідження виявлена значна інформативність 

вивчених індикаторів стоматологічного здоров’я дітей у виявленні поведінкових 

чинників ризику кровоточивості ясен та оцінки якості стоматологічної допомоги. 

Із віком гігієна ротової порожнини дітей з надмірною масою тіла покращувалась, 

проте клінічно явища запального процесу у тканинах пародонта не зменшувались, 

що може свідчити про вагомий вплив не лише гігієни, а й інших факторів, що і 

обумовило доцільність проведення імунологічних досліджень ротової рідини. 

Для оцінки цитокінового гомеостазу нами досліджено у ротовій рідині дітей 

вміст протизапального цитокіну IL-4 та прозапальних цитокінів IL-6, IL-1β, TNF-

α. На основі проведених досліджень у ротовій рідині дітей з хронічним 

катаральним гінгівітом та НМТ виявлено значне підвищення прозапальних 

цитокінів IL-1β у 1,4 раза, TNF-α у 1,6 раза, та IL-6 у 1,8 раза на тлі зниження 

протизапального цитокіну IL-4 у 1,3 раза щодо даних у дітей з ХКГ та 

нормальною масою тіла (р<0,05). Так, вміст IL-1β в ротовій рідині 12-річних дітей 

з ХКГ і НМТ був більшим у 1,3 раза за показник у дітей групи порівняння. Проте 

у дітей з ожирінням, рівень IL-1β був у 2 рази більшим за вміст у групі порівняння 

і в 1,6 раза, ніж у однолітків з НМТ. У ротовій рідині 15-річних дітей з ХКГ і 

НМТ концентрація IL-1β була більшою: в 1,6 раза, ніж у групі порівняння та в 1,2 

разА, ніж в аналогічній групі 12-річних дітей. Найбільшим був рівень IL-1β в 

групі дітей 15- ти років з ожирінням (р<0,05). 

Виявлено, що концентрація TNF-α в ротовій рідині дітей 12 років з ХКГ і 

НМТ, була у 1,4 раза більшою, ніж у групі порівняння. Вміст TNF-α у однолітків з 

ожирінням був більшим в 1,9 раза, ніж у дітей з нормальною масою тіла та в 1,3 

раза, ніж у дітей з НМТ. У ротовій рідині 15-річних дітей з ХКГ і НМТ вміст TNF-

α був більшим в 1,9 раза, ніж у дітей групи порівняння та в 1,4 раза порівняно з 
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показником 12-річних дітей з ХКГ та НМТ. Найвищий рівень TNF-α 

спостерігався в ротовій рідині 15-річних дітей з ХКГ та з ожирінням (р<0,05). 

Результати дослідження вмісту IL-6 в ротовій рідині 12-річних дітей з ХКГ і 

НМТ виявили зростання його концентрації (р˃0,05). У ротовій рідині їх 

однолітків з ожирінням вміст IL-6 в 1,9 раза був більшим, ніж дітей групи 

порівняння та в 1,8 раза - ніж у 12-річних дітей з НМТ. У ротовій рідині дітей 15-

ти років з ХКГ і НМТ спостерігалося зростання концентрації IL-6 в 2,5 раза 

порівняно з показником дітей з ХКГ і нормальною масою тіла та в 2,3 раза 

порівняно з показником аналогічної групи дітей 12-ти років. Найбільш виражене 

зростання вмісту IL-6 в ротовій рідині спостерігалось у 15-річних дітей з 

ожирінням (р<0,05). 

На основі проведених досліджень встановлено, що вміст протизапального 

IL-4 в групі 12-річних дітей з ХКГ і НМТ знизився в 1,14 раза в порівнянні з 

показниками дітей з нормальною масою тіла та ХКГ (група порівняння). У дітей з 

ожирінням спостерігалось більш виражене зниження концентрації IL-4: в 1,3 раза 

ніж у групі порівняння та в 1,15 раза ніж в однолітків із НМТ. У 15-річних дітей з 

ХКГ та НМТ теж спостерігалось зниження вмісту IL-4 в ротовій рідині: в 1,4 раза 

ніж у дітей групи порівняння та в 1,23 раза ніж у 12-річних дітей з НМТ. 

Найнижчий рівень IL-4 спостерігався у ротовій рідині 15-річних дітей з 

ожирінням (р<0,05). 

Згідно отриманих результатів, можна зробити висновок, що із збільшенням 

маси тіла та віку дітей концентрація прозапальних цитокінів сягала максимуму, в 

той час як вміст протизапального цитокіну IL-4 знижувався у порівнянні з даними 

дітей з нормальною масою тіла. Встановлено пряму сильну кореляційну 

залежність між прозапальними цитокінами (IL-1β, TNF-α) та індексами РМА 

(r=0,78, р<0,05) та ОНІ-S (r=0,88, р<0,05). 

Ще одним вагомим фактором місцевого імунітету ротової порожнини, що 

відображає загальну імунологічну реактивність організму є імуноглобуліни. 

Результати дослідження показали, що у ротовій рідині дітей з хронічним 

катаральним гінгівітом та надмірною масою тіла виявлено зниження концентрації 

s Ig А та Ig M у 1,4 раза, Ig А у 1,9 раза, Ig G у 1,3 раза (р<0,01) по відношенню до 

дітей з ХКГ і нормальною масою тіла. Найвищі концентрації імуноглобулінів 

діагностовано нами у дітей контрольної групи (р<0,01). Зміни імунологічних 

параметрів більш виражені у дітей з урахуванням ступеню тяжкості хронічного 

катарального гінгівіту. Найнижчі значення вмісту імуноглобулінів s IgA, IgA, 

IgМ, IgG у ротовій рідині дітей з надмірною масою тіла виявлено при тяжкому 

ступені хронічного катарального гінгівіту (р<0,01).  

Морфологічне дослідження клітин букального епітелію є інформативним 

методом, що дозволяє неінвазивно дослідити порушення адаптаційних 

можливостей організму. Встановлено, що у дітей з хронічним катаральним 

гінгівітом і НМТ найбільший відсоток серед підрахованих клітин у цитологічних 

препаратах (47,2%), становили клітини з чіткими контурами ядер круглої або 

овальної форми, з ніжносітчастим хроматином, що було достовірно менше ніж у 

дітей з нормальною масою тіла на 26,3% (р<0,01). Дещо інша тенденція 
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спостерігалась при підрахунку клітин букального епітелію з центрально 

розташованим ядром, що мало чіткі контури, інтенсивно профарбоване 

пікнотичне ядро з рівномірно розташованим хроматином. Відсоток таких 

епітеліоцитів у групі дітей із ХКГ і надмірною масою тіла перевищував такий 

показник у дітей із ХКГ і нормальною масою тіла у 2,7 рази (р<0,01). Результати 

дослідження показали, що відсоток епітеліоцитів із рівномірно розташованим 

дрібнозернистим хроматином у дітей з надмірною масою тіла перевищував 

відповідний показник у дітей групи порівняння у 1,23 раза (р<0,01). Окрім того, 

на цитограмах виділені букальні епітеліоцити, що були вкриті великою кількістю 

кокової флори, містили ядро з нечіткими контурами та дрібнозернистим 

хроматином як у дітей з НМТ, так і у дітей групи порівняння (р>0,09).  

Букальні епітеліоцити у групі дітей із надмірною масою тіла мали ознаки 

каріолізису, були повністю вкриті коковою флорою; мали зруйновані ядра; 

містили ядра із нерівномірно розташованим дрібнозернистим хроматином, а 

окремі з них мали нечіткий контур. Частина букального епітелію була 

представлена клітинами з нечіткими лізованими контурами ядер та ущільненим 

хроматином, а також двоядерними клітинами. Окрім клітин букального епітелію у 

цитологічних препаратах дітей досліджуваної групи із надмірною масою тіла та 

групи із нормальною масою тіла траплялися лімфоцити, нейтрофільні 

гранулоцити. 

Результати цитоморфологічного дослідження клітин букального епітелію у 

дітей із хронічним катаральним гінгівітом і надмірною масою тіла виявили у 1,93 

раза достовірно вищий відсоток букальних епітеліоцитів із дегенеративними 

змінами у порівнянні із відсотком таких клітин у дітей із хронічним катаральним 

гінгівітом і нормальною масою тіла. Слід зазначити, що дегенеративні зміни 

клітин плоского епітелію за запальних захворювань можуть призводити до 

загибелі клітин. 

Отже, цитоморфологічні дослідження клітин букального епітелію у дітей з 

ХКГ та НМТ свідчать про більш виражені структурні зміни порівняно з дітьми з 

нормальною масою тіла. 

У результаті дослідження функціональної активності клітин букального 

епітелію, було встановлено у дітей з хронічним катаральним гінгівітом і НМТ в 

1,2 раза меншу електрофоретичну активність клітин букального епітелію по 

відношенню до дітей групи порівняння (р˃0,05), що свідчить про зниження 

функціональних можливостей організму дітей. Отримані нами дані співпадають з 

дослідженням І. О. Цушко (2017). 

Отже, результати клінічних, імунологічних, цитоморфологічних, 

соціологічних та статистичних досліджень слугували підставою для 

розпрацювання комплексу профілактичних та лікувальних заходів, скерованих на 

лікування та попередження виникнення ХКГ у дітей з НМТ. 

Профілактичні заходи ХКГ у дітей з НМТ включали: відвідування лікаря-

стоматолога та проведення професійної гігієни 2 рази на рік, а дітям із 

незадовільною гігієною порожнини рота та у яких було виявлено хронічний 

катаральний гінгівіт 2-3 рази на рік; використання зубних паст та ополіскувачів із 
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протизапальною та антибактеріальною дією; корекцію харчування дітей, а саме 

обмеження рафінованих вуглеводів, призначення продуктів харчування для 

зміцнення захисних механізмів організму та інтенсифікації обмінних процесів, 

зокрема рекомендовано 2-3 рази на тиждень вживати морську капусту; курси 

лікувально-профілактичної фізкультури та надання рекомендацій вчителям-

фізкультури, щодо включення комплексу фізичних вправ на уроках у цих дітей. 

Для лікування ХКГ запропоновано наступні заходи: навчання 

індивідуальній гігієні з вибором засобів гігієнічного догляду за порожниною рота 

та методів їхнього застосування (а саме, зубні пасти з протизапальним ефектом 

«Paradontax classic», «Лакалут Актив Гербал»; фторвмісні зубні пасти «Aquafresh 

3 Fresh Minty» (1400ppm), «Blend-a-Med Complete + Herbal» (1450ppm)); 

проведення роз’яснювальної бесіди з батьками про необхідність ретельного 

догляду за порожниною рота та виконання всіх рекомендацій (зокрема 

використання засобів для візуалізації зубного нальоту “Mira-2-Ton”); проведення 

професійної гігієни для усунення назубних нашарувань після їх візуалізації (color-

test) за допомогою ручних скейлерів із наступним поліруванням поверхонь зубів з 

використанням гумових чашечок та щіточок; зрошення порожнини рота 0,02 % 

розчином хлоргексидину біглюконату, перед і після видалення назубних 

нашарувань. Професійну гігієну порожнини рота дітям з профілактичною метою 

(у дітей з інтактним пародонтом, а також у дітей без видимих клінічних ознак, але 

при позитивній пробі Шиллєра-Писарєва) доцільно проводити 2 рази на рік, дітям 

за наявності патологічних процесів в тканинах пародонта - 3-4 рази на рік; 

обов’язкова санація порожнини рота із усуненням чинників, що спричинюють 

ретенції зубної бляшки (видалення нависаючих країв пломб; полірування пломб; 

відновлення контактних пунктів; пломбування виявлених каріозних порожнин та 

заміна неякісних пломб). Місцеве медикаментозне лікування ХКГ включало 

застосування в домашніх умовах традиційних протизапальних засобів, а у 

клінічних умовах включення у комплекс розпрацьованих нами лікарських 

композицій у формі гелю та ополіскувача. На склад гелю та ополіскувача для 

лікування і профілактики ХКГ одержано патенти України на корисну модель. 

Аналіз ефективності лікування ХКГ у дітей показав, що на 5-6 добу 

«нормалізація» стану тканин пародонта діагностована у всіх дітей основної групи 

(100%) з легким ступенем та у 55,56±9,56% осіб даної групи з середнім ступенем 

ХКГ; у 60,00±10,95% дітей групи порівняння з легким ступенем та у 29,17±9,28% 

осіб з середнім ступенем ХКГ; та у 76,47±7,38% дітей контрольної групи з легким 

ступенем та у 32,14±8,83% дітей з середнім ступенем ХКГ (р<0,01). 

«Покращення» стану тканин пародонта встановлено у 37,04±9,29% дітей основної 

групи з середнім ступенем тяжкості ХКГ; у 30,00±10,25% дітей групи порівняння 

з легким ступенем ХКГ та у 37,50±9,88% дітей з середнім; у 23,53±7,38% дітей 

контрольної групи з легким ступенем ХКГ та у 42,86±9,35% дітей даної групи з 

середнім ступенем тяжкості. Стан «без змін» - виявлено у 10,00±6,71% дітей з 

НМТ групи порівняння (р<0,01). Збереження клінічних симптомів запалення 

діагностували у 7,41±5,04% осіб основної, 33,33±9,62% дітей групи порівняння та 

25,0±8,18% дітей групи контролю з середнім ступенем тяжкості ХКГ (р<0,05). 
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На 12-14 день спостереження у всіх дітей контрольної групи з легким 

ступенем тяжкості ХКГ діагностовано стан «нормалізація», натомість у групі 

порівняння стан «нормалізація» виявлено у 37,30±17,12% та «покращання» у 

62,50±17,12% (р<0,05). Стан «без змін» - не діагностовано. 

Результати проведеного лікування підтверджено даними індексної оцінки. 

Так, на 5-6 день у дітей основної групи виявлено зменшення індексу РМА в 2,44 

раза, індексу кровоточивості – в 1,18 раза, індексу СРІ – в 2,5 раза, індексу OHI-S 

– у 2,4 раза відповідно до показників дітей групи порівняння (р<0,01). На 12-14 

добу після початку лікування у дітей основної групи визначено зменшення 

індексу РМА майже у 3 рази, індексу кровоточивості - у 1,09 раза, індексу СРІ – у 

3,2 раза, індексу OHI-S - у 2,6 раза, ніж у дітей з нормальною масою тіла.  

Аналіз рівня досліджуваних цитокінів показав, що на 12-14 добу після 

проведеного лікування у ротовій рідині дітей основної групи знижувалась 

концентрація IL-1β в 1,54 раза, TNF-α та IL-6 - в 1,9 раза, а протизапального IL-4 

збільшилась в 1,3 раза відповідно до показників дітей групи порівняння (р<0,05). 

У дітей основної групи на 12-14 добу після лікування вміст імуноглобулінів у 

ротовій рідині був вищим, ніж до лікування, зокрема s IgA – у 1,7 раза (р<0,01), 

IgA – у 1,62 раза (р<0,01), IgМ та IgG – у 1, 56 та 1,51 раза відповідно (р<0,05).  

Оцінка ефективності лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей 

через 6 місяців після проведеного курсу лікування показала, що клінічні ознаки 

хронічного катарального гінгівіту виявили у однієї дитини основної групи, в 5 

осіб групи порівняння та в 2 дітей групи контролю. Позитивний клінічний ефект 

лікування ХКГ виявлено в 97,06±2,94% дітей основної групи, в 78,26±8,79% дітей 

групи порівняння та у 91,30±6,01% групи контролю (р<0,05). Після 12-місячного 

терміну спостереження відсутність клінічних ознак запального процесу в 

тканинах пародонта виявлено у 94,12±4,10% осіб основної групи, у 69,57±9,59% 

дітей групи порівняння та у 86,96±7,02% дітей контрольної групи (р<0,01). 

Ефективність лікування дітей достовірно підтверджується індексними 

показниками. Зокрема через 6 місяців після проведеного лікування встановлено 

зменшення індексу РМА у 4,5 раза, індексу кровоточивості у 1,54 раза, індексу 

СРІ - у 4 рази, ніж у дітей групи порівняння (р<0,01).У дітей основної та 

контрольної груп індекс гігієни характеризував «добрий» рівень догляду за 

ротовою порожниною, проте у дітей групи порівняння даний показник відповідав 

«середньому» рівню гігієни порожнини рота. Аналіз показників пародонтальних 

індексів через рік після проведеного лікування у дітей основної групи виявив 

зниження індексу РМА у 4 раза, індексу кровоточивості - у 1,65 раза, СРІ – майже 

у 4 раза в порівнянні з показниками дітей групи порівняння (р<0,0001). Рівень 

гігієни у дітей основної та контрольної груп практично не відрізнявся через рік 

після проведеного лікування та відповідав «доброму» рівню гігієни. 

Клінічні спостереження та аналіз результатів додаткових методів обстежень 

дітей з НМТ свідчать про ефективність застосування запропонованих лікувально-

профілактичних заходів при хронічному катаральному гінгівіті у дітей з НМТ, що 

дозволяє рекомендувати запропонований комплекс заходів для використання в 

практичній пародонтології.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

актуального науково-практичного завдання, що спрямоване на підвищення 

ефективності лікування та профілактики хронічного катарального гінгівіту у дітей 

з надмірною масою тіла. 

1- Поширеність захворювань тканин пародонта у дітей з надмірною масою 

тіла, у середньому, складає 67,99±2,80%, з ожирінням – 83,15±3,97%, що 

значно більше даних у дітей з нормальною масою тіла (46,92±2,92%, 

р<0,01). Серед захворювань тканин пародонта хронічний катаральний 

гінгівіт у дітей з надмірною масою тіла виявлено у 64,03±2,88%, 

гіпертрофічний гінгівіт – у 2,52±0,88%, генералізований пародонтит легкого 

ступеня - у 1,44% обстежених. У всіх вікових групах дітей з надмірною 

масою тіла виявлена значно більша частота захворювань тканин пародонта 

порівняно з однолітками з нормальною масою тіла, особливо у дітей 12-ти 

та 15-ти річного віку. 

2- У дітей з надмірною масою тіла легкий ступінь тяжкості хронічного 

катарального гінгівіту діагностовано у 43,89±3,72%, середній ступінь - у 

48,33±3,75% та тяжкий ступінь – у 7,79±2,01% дітей. Вираженість 

характеру запальних процесів у тканинах пародонта у дітей з надмірною 

масою тіла відображена у значенні наступних пародонтальних індексів: 

індекс РМА становить 33,71±2,84%, індекс кровоточивості – 1,42±0,16 бала, 

індекс СРІ – 28,8 бала, що відповідає середньому рівню тяжкості. 

3- Оцінка суб’єктивних індикаторів стоматологічного здоров’я дітей з 

надмірною масою тіла виявила, що 35% дітей відмітили незадовільний стан 

ясен і зубів, 27% дітей уникають посміхатися та відмічають кровоточивість 

ясен, 75% дітей не інформовані про засоби профілактики карієсу та 

захворювань пародонта та 47% дітей щоденно вживають солодощі, 

виявлено низький рівень знань у дітей по догляду за порожниною рота, 42% 

дітей не дотримуються регулярного чищення зубів, у 21,43±3,92% дітей 

спостерігався незадовільний стан гігієни ротової порожнини, що свідчить 

про наявність важливих чинників ризику виникнення запального процесу в 

тканинах пародонта. 

4- У ротовій рідині дітей з хронічним катаральним гінгівітом та надмірною 

масою тіла виявлено значне підвищення прозапальних цитокінів IL-1β у 1,4 

рази, TNF-α у 1,6 рази, та IL-6 у 1,8 рази на тлі зниження протизапального 

цитокіну IL-4 у 1,3 рази. Встановлено пряму кореляційну залежність 

сильної сили між прозапальними цитокінами (IL-1β, TNF-α) та індексами 

РМА (r=0,78, р<0,05) та ОНІ-S (r=0,88, р<0,05). 

5- У ротовій рідині дітей з хронічним катаральним гінгівітом та надмірною 

масою тіла виявлено зниження концентрації s Ig А та Ig M у 1,4 рази, Ig А у 
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1,9 рази, Ig G у 1,3 рази (р<0,01) по відношенню до дітей з нормальною 

масою тіла. Зміни імунологічних параметрів більш виражені у дітей з 

урахуванням ступеню хронічного катарального гінгівіту. Найнижчі 

значення вмісту імуноглобулінів s IgA, IgA, IgМ, IgG у ротовій рідині дітей 

з надмірною масою тіла виявлено при тяжкому ступені хронічного 

катарального гінгівіту (р<0,01). 

6- У дітей з хронічним катаральним гінгівітом і надмірною масою тіла 

виявлено в 1,2 раза нижчу електрофоретичну активність клітин букального 

епітелію по відношенню до дітей групи порівняння (р˃0,05). Визначено 

вірогідно вищий відсоток букальних епітеліоцитів із дегенеративними 

змінами у 1,93 раза у порівнянні із відсотком таких клітин у дітей із 

хронічним катаральним гінгівітом і нормальною масою тіла, що свідчить 

про зниження функціональних можливостей організму дітей і, відповідно, 

сприяє виникненню запального процесу в ротовій порожнині. 

7- Розпрацьовано та проведено клінічно-лабораторну оцінку ефективності 

комплексу лікування та профілактики хронічного катарального гінгівіту у 

дітей з надмірною масою тіла, що включав: гігієнічне навчання та 

професійну гігієну порожнини рота, місцеве застосування медикаментозних 

композицій у формі лікувально-профілактичного гелю та ополіскувача на 

ясна. Ефективність розпрацьованих лікувально-профілактичних заходів 

підтверджена покращенням клінічних та лабораторних показників: 

зниженням індексів РМА та СРІ у 4 раза, індексу кровоточивості у 1,65 

раза, зниженням вмісту прозапальних цитокінів IL-1β, TNF-α та IL-6 та 

підвищенням протизапального цитокіну IL-4 (p<0,01) та імуноглобулінів 

(р<0,01)).  
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спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. – Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького МОЗ України, Львів, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена обґрунтуванню підходів до профілактики 

та лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей з надмірною масою тіла. 

Встановлено, що у дітей з надмірною масою тіла поширеність хвороб 

пародонта у 1,45 раза вище даних дітей з нормальною масою тіла. Серед 

захворювань тканин пародонта переважає хронічний катаральний гінгівіт. 

Виявлено більш високий рівень прозапальних цитокінів IL-1β, IL-6, TNF-α на тлі 

зниження протизапального цитокіну IL-4 та знижений вміст імуноглобулінів у 

ротовій рідині дітей з ХКГ і надмірною масою тіла, по відношенню до дітей з 

ХКГ та нормальною масою тіла. Встановлено пряму кореляційну залежність 

сильної сили між прозапальними цитокінами та індексами РМА та ОНІ-S. Оцінка 

суб’єктивних індикаторів стоматологічного здоров’я дітей з надмірною масою 

тіла виявила, незадовільний стан зубів і кровоточивість ясен, не інформованість 

дітей про засоби профілактики захворювань пародонта та карієсу, високий 

відсоток дітей, які щоденно вживають солодощі. Виявлено у дітей з НМТ в 1,2 

раза нижчу електрофоретичну активність клітин букального епітелію та 

достовірно вищий відсоток букальних епітеліоцитів із дегенеративними змінами 

по відношенню до дітей групи порівняння.  

На підставі клінічних, імунологічних, цитоморфологічних і соціологічних 

досліджень розпрацьовано та оцінено ефективність комплексу заходів для 

профілактики та лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей з надмірною 

масою тіла. Отримано 2 патенти України на корисну модель. 

Ключові слова: діти, гінгівіт, надмірна маса тіла, ротова рідина, 

профілактика, лікування. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Костура В. Л. Обоснование профилактики и лечения хронического 

катарального гингивита у детей с избыточной массой тела - 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, 2019. 

Диссертация посвящена обоснованию подходов к профилактике и лечению 

хронического катарального гингивита у детей с избыточной массой тела. 

Установлено, что у детей с избыточной массой тела распространенность 

болезней пародонта в 1,45 раза выше данных детей с нормальной массой тела. 

Среди заболеваний тканей пародонта преобладает хронический катаральный 

гингивит. Выявлено более высокий уровень провоспалительных цитокинов IL-1β, 

IL-6, TNF-α на фоне снижения противовоспалительного цитокина IL-4 и 

пониженное содержание иммуноглобулинов в ротовой жидкости детей с ХКГ и 

избыточной массой тела, по отношению к детям с ХКГ и нормальной массой тела. 

Установлена прямая корреляционная зависимость сильной силы между 

провоспалительных цитокинов и индексами РМА и ОНІ-S. Оценка субъективных 

индикаторов стоматологического здоровья детей с избыточной массой тела 

обнаружила неудовлетворительное состояние зубов и кровоточивость десен, не 

информированность детей о средствах профилактики заболеваний пародонта и 

кариеса, высокий процент детей, которые ежедневно употребляют сладости. 

Выявлено у детей с ИМТ в 1,2 раза ниже электрофоретических активность клеток 

буккального эпителия и достоверно более высокий процент буккальных 

эпителиоцитов с дегенеративными изменениями по отношению к детям группы 

сравнения. 

На основании клинических, иммунологических, цитоморфологических и 

социологических исследований разработано и оценено эффективность комплекса 

мероприятий для профилактики и лечения хронического катарального гингивита 

у детей с избыточной массой тела. Получено 2 патента Украины на полезную 

модель. 

Ключевые слова: дети, гингивит, избыточная масса тела, ротовая жидкость, 

профилактика, лечение. 

 

ANNOTATION 

 

Kostura V. L. Substantiation of prevention and treatment of chronic 

catarrhal gingivitis in overweight children – Manuscript. 

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, 2019. 

The thesis is dedicated to increase of efficiency of prophylaxis and treatment of 

chronic catarrhal gingivitis in children with excess body weight. The problem of 
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prevention and treatment of periodontal tissue diseases in children, increasing the 

influence of risk factors and unsatisfactory state of dental and general health 

conditioned the relevance of this study. On the basis of the results of clinical, 

immunological, cytomorphological, and sociological studies, a complex of preventive 

and treatment measures aimed at the treatment and prevention of chronic catarrhal 

gingivitis in overweight children has been developed. 

Among the examined 737 children (365 girls and 372 boys), there were 292 

children with normal body weight, 78 children with insufficient body weight, 278 with 

overweight and 89 children with obesity. The survey was conducted in key age groups 

7, 12, 15 years on the recommendations of the WHO. 

The prevalence of periodontal tissue diseases in children with overweight was, on 

average, 67,99±2,80%, with obesity - 83,15±3,97%, which was observed much more 

frequent than in children with normal body weight (46,92±2,92%, p<0,01). Chronic 

catarrhal gingivitis in children with overweight was observed in 1,4 times more often 

than in children with normal body weight (p<0,05). The average severity of chronic 

catarrhal gingivitis was moderate in children with overweight, but in children with 

normal body weight it was mild. Hypertrophic gingivitis in children with overweight 

was found to be 1,5 times more frequent than in children with normal body weight 

(p>0,05). In 1,44% of overweight children, signs of generalized periodontitis of the 

mild severity were diagnosed (p<0,05). It was found that the prevalence of caries of 

permanent teeth in overweight children was, on average, 84,87±0,62%, and the intensity 

of caries in overweight children was 5,53±0,52 tooth, which significantly exceeded the 

data of children with normal body mass (DMF=3,34±0,53 tooth, p<0,05) and it 

corresponded to a high level of intensity according to WHO recommendations.  

The PMA index in overweight children was 33,71±2,84% and corresponded to 

moderate severity of gingivitis. The average value of the index of gum bleeding in 

overweight children was higher than that of children in the comparison group (p<0,01). 

Gum bleeding according to the CPI index responded to the moderate severity at a lesion 

to 1,5 sextant. It was found that a good oral hygiene condition of the overweight 

children was 1,48 times more than in those with obesity (p˃0,05). However, 

34,09±4,57% of the overweight children had a satisfactory state of oral hygiene, which 

was 1,5 times less than the data of obese children, (p<0,05). Unsatisfactory and bad oral 

hygiene status of overweight children was noted more often than in obese children 

(р<0,05).  

In the oral fluid of children with gingivitis and overweight, a significant increase 

of the proinflammatory cytokines IL-1β, TNF-α, IL-6 was noted (p<0,05). While the 

content of anti-inflammatory cytokine IL-4 and immunoglobulin’s decreased compared 

with their levels in children with normal body weight (p<0,05). There was a direct 

strong correlation between the proinflammatory cytokines and PMA index and OHI-S ( 

p<0,05).  

There was the significantly higher rate of buccal epithelial cells with degenerative 

changes in the group of overweight children with gingivitis. It should be noted that 

degenerative changes in the cells of the flat epithelium during inflammatory diseases 

could lead to cell death. In addition, the electrophoretic activity of the buccal epithelium 
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cells in children with excessive body weight was lower in relation to the children of the 

comparison group (p<0,05). 

An analysis of the results of the children's responses to the questionnaire showed 

that 35% of children noted poor condition of gums and teeth, 27% avoided smiling and 

noted gums bleeding, 75% of children were not aware of caries prevention and 

periodontal disease, 47% of children daily consumed sweets, 42% of children did not 

brush their teeth regularly.  

Consequently, the results of clinical, immunological, cytomorphological studies 

and analysis of the results of the anonymous survey of children were the basis for 

developing, substantiating and introducing into the practical activity of the complex for 

the treatment and prevention of chronic catarrhal gingivitis in overweight children. 

After 12 months of observation, the absence of clinical signs of the inflammatory 

process in periodontal tissues was found in 94,12±4,10% of the subjects in the main 

group, in 69,57±9,59% of the children in the comparison group and 86,96±7,02% 

children of the control group (p<0,01). Analysis of indicators of periodontal indices one 

year after the treatment in children of the main group showed a decrease in the PMA 

index 4 times, the index of bleeding – 1,65 times, CPI - almost 4 times compared with 

the indicators of children in the comparison group (p<0,0001). In children's oral fluid, 

there was a decrease in the content of the proinflammatory cytokines IL-1β, TNF-α and 

IL-6 and increased of the anti-inflammatory cytokine IL-4 (p<0,01) and 

immunoglobulins (p<0,01).  

Key words: children, gingivitis, overweight, oral fluid, prevention, treatment. 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я 

ЕФАКБЕ - електрофоретична активність клітин букального епітелію 

ІКЯ – індекс кровоточивості ясен 

ІМТ – індекс маси тіла 

КПВ – карієс, пломба, видалений (індекс інтенсивності карієсу) 

ЛПК – лікувально-профілактичний комплекс 

МОЗ – Міністерство охорони здоров’я 

НМТ – надмірна маса тіла 

ХКГ – хронічний катаральний гінгівіт 

СРІ - комунальний пародонтальний індекс 

EGOHID - Європейская глобальна система індикаторів стоматологічного здоров’я 

Ig – імуноглобуліни 

IL – інтерлейкіни 

OHI-S – спрощений індекс гігієни порожнини рота (Oral Hygiene Index Simplified) 

РМА - папілярно-маргінально-альвеолярний індекс 

TNF-α – фактор некрозу пухлини альфа 


