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АНОТАЦІЯ 

Костура В. Л. Обґрунтування профілактики і лікування хронічного 

катарального гінгівіту у дітей з надмірною масою тіла. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 14.01.22 «Стоматологія» (222. Медицина). 

– Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 

Львів, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена підвищенню ефективності профілактики 

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

Проблема профілактики та лікування захворювань тканин пародонта у дітей, 

посилення впливу факторів ризику та незадовільний стан стоматологічного та 

загального здоров'я обумовили актуальність даного дослідження.  

На основі аналізу результатів клінічних, імунологічних, 

цитоморфологічних, соціологічних досліджень розпрацьовано комплекс 

профілактичних та лікувальних заходів, скерованих на лікування та 

попередження виникнення ХКГ у дітей з НМТ. 

Для оцінки поширеності стоматологічних захворювань обстежено 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 за 

рекомендаціями ВООЗ.  

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). Серед захворювань тканин пародонта хронічний 

катаральний гінгівіт у дітей з надмірною масою тіла діагностувався у 

64,03±2,88% випадків, що спостерігалося у 1,4 раза частіше у порівнянні з 
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дітьми з нормальною масою тіла (45,21±2,91%), (р<0,05). Зауважено, що у дітей 

з НМТ переважав середній ступінь ХКГ, а у дітей з нормальною масою тіла - 

легкий. Гіпертрофічний гінгівіт у дітей з НМТ виявили в 1,5 раза частіше, ніж у 

дітей з нормальною масою тіла (р>0,05). У 1,44% дітей з НМТ було 

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

Виявлено, що поширеність карієсу постійних зубів у обстежених дітей із 

надмірною масою тіла, в середньому, становила 84,87±0,62%, а інтенсивність 

карієсу у дітей з надмірною масою тіла складала 5,53±0,52 зуба, що значно 

перевищувало 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.  

Індексна оцінка стану тканин пародонта виявила, що в середньому, індекс 

РМА у дітей з НМТ 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. Встановлено, що середнє 

значення індексу кровоточивості ясен у дітей з надмірною масою тіла було 

більшим у 1,48 раза, ніж у дітей групи порівняння (р<0,01), проте в 1,23 раза 

меншим, ніж у дітей 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 відповідала низькому рівню при 

ураженні до 0,5 секстант. Позитивна проба Шиллєра-Писарєва у дітей з НМТ 

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

(р<0,001), проте в 1,2 раза менше, ніж у дітей з ожирінням, (р<0,05). 

За результатами дослідження встановлено, що у дітей з НМТ добрий стан 

гігієни ротової порожнини, у середньому, визначено у 37,5±4,54% оглянутих 

дітей, що було в 1,48 раза більше стосовно даних дітей з ожирінням 

(25,31±6,52%, р˃0,05). Проте, критерію задовільного стану гігієни порожнини 

рота, у середньому, відповідали 34,09±4,57% обстежених дітей з НМТ, що було 
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в 1,5 раза менше даних оглянутих дітей з ожирінням, (50,46±5,35%), (р<0,05). У 

той же час, незадовільну гігієну ротової порожнини відзначали у 21,43±3,92% 

дітей з НМТ, що спостерігалося в 1,2 раза частіше, ніж у дітей з ожирінням 

(18,04±5,76%), (р˃0,05). Поганий стан гігієни ротової порожнини зафіксовано у 

5,27±2,15% дітей з надмірною масою тіла та у 4,47±3,07% з ожирінням. 

Отже, 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. 

У ротовій рідині дітей з хронічним катаральним гінгівітом та надмірною 

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

рази, TNF-α у 1,6 рази, та IL-6 у 1,8 рази, ніж у дітей з ХКГ і нормальною 

масою тіла (р<0,05). Із зростанням ваги та віку (а саме у дітей з ожирінням) 

рівень прозапальних цитокінів сягав максимуму, в той час як вміст 

протизапального цитокіну IL-4 навпаки знижувався у порівнянні з його рівнем 

у дітей з ХКГ і нормальною масою тіла (р<0,05). 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). Отже, вивчення 

рівнів цитокінів у ротовій рідині при гінгівіті дозволяє виявити зміни імунної 

регуляції за показниками цитокінів у ротовій рідині і є не інвазивним, 

безпечним для пацієнта методом.  

Результати дослідження імунологічного статусу ротової рідини показали, 

що за середніми показниками вміст імуноглобулінів sIgA, IgA, IgM, IgG у 

ротовій рідині дітей з НМТ був менший по відношенню до дітей з нормальною 

масою тіла (р<0,01), що свідчить про значне послаблення адаптаційно-

компенсаторних механізмів секреторного імунітету порожнини рота у дітей з 

НМТ у порівнянні з дітьми з нормальною масою тіла. 
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Цитоморфологічні дослідження клітин букального епітелію виявили, що 

у групі дітей із ХКГ і надмірною масою тіла траплялися букальні епітеліоцити з 

ознаками каріолізису, що повністю вкриті коковою флорою; клітини епітелію зі 

зруйнованими ядрами; епітеліоцити, що 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 

із надмірною та нормальною масою тіла траплялися лімфоцити, нейтрофільні 

гранулоцити. Встановлено, що у групі дітей із ХКГ і надмірною масою тіла 

спостерігався у 1,93 раза достовірно більший відсоток букальних епітеліоцитів 

із дегенеративними змінами порівняно із відсотком таких клітин у групі дітей із 

нормальною масою тіла. Слід зазначити, що дегенеративні зміни клітин 

плоского епітелію за запальних захворювань можуть призводити до загибелі 

клітин. 

Окрім цитоморфологічних змін букального епітелію, нами було 

досліджено, що електрофоретична активність клітин букального епітелію у 

дітей з надмірною масою тіла, в середньому, складала 27,63±3,4%, що є 

меншим по відношенню до дітей групи порівняння (34,11±3,45%). Найбільш 

виражена різниця виявлена між дітьми 15-річного віку у порівнянні з 12-

річними.  

З метою встановлення можливих чинників ризику виникнення 

захворювань пародонта у дітей з НМТ проведено анонімне анкетування з 

використанням модифікованих карт і опитувальників ВООЗ 2013 року згідно 

системи EGOHID2005. 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 
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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.  

Виявлено, 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, 42% дітей не дотримуються регулярного 

чищення зубів. 

Відтак, отримані результати клінічних, імунологічних, 

цитоморфологічних досліджень та аналіз результатів анонімного опитування 

дітей слугували основою при розпрацюванні, обґрунтуванні та впровадженні в 

практичну діяльність комплексу для лікування та профілактики хронічного 

катарального гінгівіту у дітей з надмірною масою тіла. Для профілактики ХКГ 

у дітей з НМТ рекомендовано: 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 протизапальною та 

антибактеріальною дією, флосів та йоржиків; корекція харчування дітей: 

обмеження вуглеводів, призначення продуктів харчування для зміцнення 

захисних механізмів організму та інтенсифікації обмінних процесів; курси 

лікувально-профілактичної фізкультури та надання рекомендацій вчителям-

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

Комплексне лікування ХКГ було проведено у 158 дітей віком 12-15 років, 

з яких основну групу склали 52 особи із НМТ, яким ми застосовували 

розроблений нами лікувально-профілактичний гель та ополіскувач, які 

отримали 2 патенти на корисну модель, у групу порівняння увійшло 44 дитини 

з НМТ та у групу контролю - 62 дитини з нормальною масою тіла. Лікування 
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обох груп проводилось згідно локальних протоколів. Лікарями-педіатрами були 

надані рекомендації, щодо раціонального харчування, а дітям з ортодонтичною 

патологією надано консультацію лікаря-ортодонта з рекомендаціями, щодо 

подальшого ортодонтичного лікування.  

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», «Лесной бальзам», 

«Сolgate Herbal»; фторвмісні зубні пасти «Aquafresh 3 Fresh Minty» (1400ppm), 

«Blend-a-Med Complete + Herbal» (1450ppm); флоси та йоржики); 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 порожнини рота 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 
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ополіскувача. На склад гелю та ополіскувача для лікування і профілактики ХКГ 

одержано патенти України на корисну модель. 

Ефективність розпрацьованих лікувально-профілактичних заходів 

підтверджена покращенням клінічних та лабораторних показників. 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. 

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). Аналіз показників пародонтальних індексів через 

рік після проведеного лікування у дітей основної групи виявив зниження 

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

раза в порівнянні з показниками дітей групи порівняння (р<0,0001). У ротовій 

рідині дітей спостерігалося зниження вмісту прозапальних цитокінів IL-1β, 

TNF-α та IL-6 та підвищення протизапального цитокіну IL-4 (p<0,01) та 

імуноглобулінів (р<0,01)). Рівень гігієни у дітей основної та контрольної груп 

практично не відрізнявся через рік після проведеного лікування та відповідав 

«доброму» рівню гігієни. 

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

профілактика, лікування. 
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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 

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. 

To assess the prevalence of dental diseases, 737 children (365 girls and 372 

boys) were surveyed in schools of Lviv. Among the examined children, 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. 

It has been established that 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). Among periodontal tissue diseases, chronic 

catarrhal gingivitis in children with overweight was diagnosed in 64,03±2,88% of 

cases, which was observed in 1,4 times more often than in children with normal body 

weight (45,21±2,91%), (p<0,05). It was noted that 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 
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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 the examined 

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 index assessment of the state of periodontal tissues revealed that, on 

average, the PMA index in overweight children was 33,71±2,84%, in obese children 

– 37,28±3,13%, which corresponded to moderate severity of gingivitis, whereas in 

children with normal body mass index data were smaller and amounted to 

24,59±2,52%, which was characterized as a mild gingivitis. It was found that the 

average value of the index of gum bleeding in overweight children was 1,48 times 

higher than that of children in the comparison group (p<0,01), but in 1,23 times less 

than in obese children. Gum bleeding according to the CPI index for overweight and 

obese children responded to the moderate severity at a lesion to 1,5 sextant, and in 

children with normal body mass it corresponded to a mild level at a lesion to 0,5 

sextant. A positive Shiller-Pisarev test was found to be 1,44 times more frequent in 

overweight children than in children with normal body weight (p<0,001), but 1,2 

times less than in obese children (p<0,05). 

According to the results of the study, it was found that a good oral hygiene 

condition was defined in 37,5±4,54% of the examined overweight children, which 

was 1,48 times more than in those with obesity (25,31±6,52%, p˃0,05). However, on 

average, 34,09±4,57% of the examined overweight children had a satisfactory state of 

oral hygiene, which was 1,5 times less than the data of examined obese children 

(50,46±5,35%), (p<0,05). At the same time, unsatisfactory oral hygiene was noted in 

21,43±3,92% of overweight children, which was observed 1,2 times more often than 
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in obese children (18,04±5,76%), (р<0,05). The bad oral hygiene status was recorded 

in 5,27±2,15% of overweight children and in 4,47±3,07% of obesity. 

Thus, the oral hygiene of overweight children improved with age, however, the 

clinical phenomena of the inflammatory process in periodontal tissues did not 

decrease, which may indicate to a significant impact not only of hygiene, but also of 

other factors, which led to the conducting of immunological studies of oral fluid. 

In the oral fluid of children with chronic catarrhal gingivitis and overweight, a 

significant increase of the proinflammatory cytokines was noted: IL-1β was increased 

1,4 times, TNF-α - 1,6 times, and IL-6 was 1,8 higher than in children with chronic 

catarrhal gingivitis and normal body weight (p<0,05). With the increase in weight 

and age (especially in obese children), the level of proinflammatory cytokines 

reached the maximum, while the content of anti-inflammatory cytokine IL-4, on 

average, decreased compared with its level in children with gingivitis and normal 

body weight (p<0,05). There was a direct strong correlation between the 

proinflammatory cytokines (IL-1β, TNF-α) and PMA index (r=0,78, p<0,05) and 

OHI-S (r=0,88, p<0,05). Consequently, the study of levels of cytokines in the oral 

fluid in children with gingivitis could detect changes in immune regulation and it was 

non-invasive and safe for the patient method. 

The results of the study of the immunological status of oral fluid showed that 

the average content of s IgA, IgA, IgM, IgG in the overweight children was lower in 

relation to children with normal body mass (p<0,01), which indicated a significant 

decreasing of the adaptive-compensatory mechanisms of secretory immunity of the 

oral cavity in overweight children compared to children with normal body weight. 

Cytomorphological studies of the buccal epithelium cells revealed that buccal 

epitheliocytes with signs of cariolysis, covered with coca flora; cells of the epithelium 

with destroyed nuclei; epithelial cells containing nuclei with unevenly located fine-

grained chromatin and some cells with a fuzzy contour occurred in the group of 

children with chronic catarrhal gingivitis and overweight. A part of the buccal 

epithelium was represented by cells with fuzzy, fissured nucleus contours and 
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condensed chromatin, as well as dual-core cells. In addition to the buccal epithelium 

cells in cytological preparations of children with excessive and normal body mass, 

lymphocytes, neutrophilic granulocytes have occurred. It was found that there was 

the significantly higher rate in 1,93 times of buccal epithelial cells with degenerative 

changes in the group of children with chronic catarrhal gingivitis and overweight 

compared with the percentage of such cells in the group of children with normal body 

weight. It should be noted that degenerative changes in the cells of the flat epithelium 

during inflammatory diseases could lead to cell death. 

In addition to the cytomorphological changes of the buccal epithelium, we have 

investigated that the electrophoretic activity of the buccal epithelium cells in children 

with excessive body weight was, on average, 27,63±3,4%, which was lower in 

relation to the children of the comparison group (34,11±3,45%). The most 

pronounced difference was found between children of 15 years of age compared with 

12 years of age children. 

In order to identify the possible risk factors for the periodontal disease in 

overweight children the anonymous questionnaires were conducted using the 

modified WHO profiles and questionnaires of 2013 according to the EGOHID2005 

system. An analysis of the results of the children's responses to the question "Are you 

satisfied with the appearance of your teeth?" showed that, on average, 23% of 

overweight children were dissatisfied, which was almost 2 times more than that of 

children with normal body weight (12%). It should be noted that on average, almost 

6% of overweight children could not determine the answer to this question, which 

was observed 3 times more often than in children with normal body weight (2%). In 

addition, we determined the relationship between the increase in the prevalence of 

gum bleeding in overweight children from 25% in 12 years of age to 28% in 15 years 

and in the number of children, who avoided smiling in these age groups: from 24% to 

29%, respectively. 

It was found that 35% of children noted poor condition of gums and teeth, 27% 

of children avoided smiling and noted gums bleeding, 75% of children were not 
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aware of caries prevention and periodontal disease and 47% of children daily 

consumed sweets, 42% of children did not undergo regular teeth cleaning.  

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. For the prevention of chronic catarrhal gingivitis in overweight 

children it was recommended: visiting a dentist and professional hygiene 2 times a 

year, and for children with poor oral hygiene and in which chronic catarrhal gingivitis 

was detected - 2-3 times a year; using of toothpaste and mouthwash with anti-

inflammatory and antibacterial effects, flossing and interdental brushing; correction 

of children's nutrition: restriction of carbohydrates, eating the food products for the 

strengthening of the protective mechanisms of an organism and intensification of 

metabolic processes; courses of therapeutic and preventive physical activity, giving 

recommendations to physical education teachers, regarding the inclusion of a set of 

physical exercises at the lessons of these children. 

The complex treatment of chronic catarrhal gingivitis was conducted in 158 

children aged 12-15 years. The main group consisted of 52 overweight children, who 

were treated by the gel and a mouthwash that were developed by us for the treatment 

and prevention of chronic catarrhal gingivitis and received 2 patents for a utility 

model. The comparative group consisted of 44 overweight children and the control 

group was formed by 62 children with normal body weight, their treatment was 

performed according to the local protocols. Pediatricians have been given 

recommendations on nutrition, while orthodontic patients were consulted by 

orthodontist with the following further orthodontic treatment. 

For the treatment of chronic catarrhal gingivitis the following measures were 

proposed: individual hygiene training with a choice of hygienic care products and 

methods of their application (namely, toothpastes with anti-inflammatory effect 

"Paradontax classic", "Lakalut Active Herbal", "Lesnoji Balsam", "Colgate Herbal"; 
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fluorinated toothpastes Aquafresh 3 Fresh Minty (1400ppm); Blend-a-Med Complete 

+ Herbal (1450ppm); flossing and interdental brushing); conducting an exploratory 

conversation with parents about the proper care of the oral cavity and the 

implementation of all recommendations (in particular, the use of means for 

visualization of the plaque "Mira-2-Ton"); professional oral hygiene for the removal 

of dental plaque after the visualization (color-test) with the manual scalers, followed 

by polishing of the teeth surfaces using rubber cups and brushes; irrigation of the oral 

cavity with a 0,02% solution of chlorhexidine bigliuconate before and after removal 

of dental calculus. Professional oral hygiene for children with prophylactic purpose 

(in children with intact periodontal tissue, as well as in children with no apparent 

clinical signs, but with a positive probe of Schiller-Pisarev) should be conducted 2 

times a year, children with the presence of pathological processes in periodontal 

tissues - 3- 4 times a year; sanitation of the oral cavity with the elimination of factors 

that cause dental plaque retention (removal of hanging edge of fillings, polishing of 

seals, restoration of contact points, filling of detected carious cavities and 

replacement of poor quality seals). Local medical treatment of chronic catarrhal 

gingivitis included the use of traditional anti-infectious means at home and, in clinical 

conditions, included in the complex of our developed medical formulations in the 

form of a gel and mouthwash. On the composition of the gel and mouthwash to treat 

and prevent chronic catarrhal gingivitis there were received patents of Ukraine on the 

utility model. 

The effectiveness of developed treatment and prevention measures was 

confirmed by improvement of clinical and laboratory parameters. In particular, 6 

months after the treatment, the decrease in the PMA index was 4,5 times, the 

bleeding index was 1,54 times and the CPI index was 4 times less that of the children 

in the comparison group (p<0,01). In the children of the main and control groups the 

index of hygiene was noted as the "good" level of oral care, but in the children of the 

comparison group, this indicator corresponded to the "average" level of oral hygiene. 
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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). The level of hygiene in the children of the 

main and control groups practically did not differ one year after the treatment and 

corresponded to the "good" level of hygiene. 

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

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Епідеміологічні 

дослідження останніх років свідчать про високу поширеність захворювань 

тканин пародонта у дітей та підлітків у цілому світі [60, 109, 181, 189, 243]. 

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 

[10, 8, 26, 132, 160, 162].  

Слід зазначити, що загальносоматичні захворювання є одним із провідних 

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

є супутніми [27, 29, 46, 99, 133, 163]. У ХХI столітті надмірна маса тіла і 

ожиріння стали однією з найбільш серйозних проблем суспільної охорони 

здоров'я в Європейському регіоні [22, 23, 192, 245, 246, 352]. За даними ВООЗ 

надлишкову масу тіла на сьогодні має більше мільярда людей на планеті [4, 17, 

21, 118]. 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 [98]. 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 [21, 192, 233, 

234, 252].  

За надмірної маси тіла відбувається не лише проліферація і гіпертрофія 

адипоцитів, а й їх інфільтрація макрофагами з наступним розвитком запальних 

реакцій, внаслідок чого змінюється метаболічна активність жирової тканини. 

Жирова тканина виділяє прозапальні цитокіни, такі як фактор некрозу пухлин 

(TNF-α) та інтерлейкін - 6. Вважається, що зв'язок надмірної маси тіла з 

запальними захворюваннями пародонта пов'язаний із збільшеним рівнем TNF-α 
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[212]. Важливе значення в розвитку запальних змін тканин пародонта при 

надмірній масі тіла у дітей відіграє посилення патогенного впливу мікрофлори 

ротової порожнини і зниження загальної реактивності організму [85].  

Стосовно зв’язку між стоматологічним захворюванням дітей та 

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

поширеності карієсу і хвороб пародонта [28, 164, 186, 199, 201, 244]. 

Дослідження підлітків 12-17 років виявили карієс у 75% обстежених при 

інтенсивності 4,3 зуба, захворювання пародонта - у 79% (хронічний 

катаральний гінгівіт), а також порушення гігієни порожнини рота. 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 усунення метаболічних 

змін в організмі дітей з надмірною масою тіла, визначення термінів їх 

впровадження. 

Мета та 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. 
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2. Оцінити рівень гігієни порожнини рота та дослідити стоматологічне 

здоров’я за суб’єктивними індикаторами системи EGOHID у дітей з надмірною 

масою тіла. 

3. Визначити 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 визначення 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.  

Уперше визначена висока 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. 

Науково доведено, 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.  

Виявлена знижена електрофоретична активність клітин букального 

епітелію у дітей з хронічним катаральним гінгівітом та надмірною масою тіла, 

що відображає порушення адаптаційних можливостей організму. Доведено, що 

з підвищенням ступенів тяжкості хронічного катарального гінгівіту знижується 

електрофоретична активність клітин букального епітелію. 

Уперше визначено збільшення відсотка клітин букального епітелію з 

ознаками дегенеративних змін 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. 

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-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 матеріалів для цитоморфологічних (букальний епітелій) та 

імунологічних (ротова рідина) досліджень. Дисертантом розпрацьовано та 
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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 матеріалів дисертаційної роботи. 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», 
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15-річчя кафедри дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою 

стоматологічних захворювань та присвячена пам’яті професора Падалки І.О. 

(Полтава, 6-7 жовтня 2016).  

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертаційна робота 

викладена українською мовою на 227 сторінках, складається зі вступу, огляду 

літератури, 4 розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів 

дослідження, висновків, списку використаної літератури та додатків. Робота 

ілюстрована 55 рисунками та 24 таблицями, містить список літератури з 254 

найменувань, з них 176 – кирилицею, 78 – латиницею. 

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. 

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 
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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. 

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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РОЗДІЛ I 

ПОШИРЕНІСТЬ ЗАХВОРЮВАНЬ ТКАНИН ПАРОДОНТА У ДІТЕЙ ТА 

ЧИННИКИ РИЗИКУ ЇХ ВИНИКНЕННЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1 Поширеність захворювань тканин пародонта у дітей шкільного віку та 

чинники ризику їх виникнення 

 

Епідеміологічні дослідження останніх років свідчать про високу 

поширеність захворювань тканин пародонта у дітей та підлітків у цілому світі 

[14, 60, 109, 178, 181, 189, 200, 202, 243]. 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 [3, 8, 10, 26, 44, 62, 92, 99, 103, 116, 117, 132, 160, 162].  

Так, серед 12-річних дітей захворювання тканин пародонта спостерігають 

у 30-50%, 15-річних – у 55-96%. При цьому, найчастіше (90%) діагностують 

хронічний катаральний гінгівіт [44, 45, 93, 105, 162]. За даними Хоменко Л.О. 

та співавт. [160] розповсюдженість хронічного генералізованого катарального 

гінгівіту серед дітей становить 70-80%, відтак, формується група ризику 

розвитку тяжчих деструктивних форм захворювань пародонта у дорослому віці 

[60, 160]. Аналогічні результати отримані Марченко О.А. [103], згідно яких 

ХГКГ спостерігається у 64-98% дітей шкільного віку. Водночас, Опанасенко 

О.О. [116] при обстеженні дітей різних регіонів України встановлено, що 

розповсюдженість захворювань тканин пародонта у дітей віком 12 років 

становить 80±2,1%, а у віці 15 років – 63,3±1,9%, при цьому переважає 

середньотяжкий (53,4±2,6%; 33,1±1,9%) та легкий (23,9±2,3%; 28,6±1,8%) 

ступені тяжкості ХГКГ. У 12-річному віці найвищою є поширеність ХГКГ у 

дітей м. Києва (97,5±1,2%) та м. Маріуполя (95,9±2,9%), а у 15-річному віці – у 

дітей м. Маріуполя (100%) у порівнянні із дітьми м. Херсон, м. Волочиськ 

Хмельницької обл. та с. Чаплинка Херсонської обл. Автором виявлено 

кореляційну залежність між ступенем тяжкості ХГКГ та станом гігієни 
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порожнини рота, показниками мінералізації кісткової тканини, наявністю 

аномалій м’яких тканин порожнини рота і зубо-щелепних аномалій, хронічних 

загальносоматичних захворювань як факторів ризику виникнення запальних 

процесів у тканинах пародонта. 

У нормі, анатомо-фізіологічні особливості тканин пародонта – масивний 

рецепторний апарат, своєрідна будова капілярів, висока реактивна чутливість та 

ряд інших морфологічних та функціональних особливостей забезпечують його 

фізіологічну стійкість та стабільність, навіть при дії численних чинників 

зовнішнього та внутрішнього середовища. Захворювання виникає тоді, коли 

рівень дії цих чинників перевищує функціональні можливості організму [40].  

Відповідно до багатофакторної моделі етіології та патогенезу 

захворювань пародонта, визначальним фактором їх виникнення є 

мікроорганізми, що реалізують свій потенціал в певних умовах імунної 

відповіді організму. За даними літератури, у 80-90% випадків гінгівіт 

провокується діяльністю мікроорганізмів зубних відкладень [133,153]. Так, ще 

у 1977 році на засіданні наукової групи ВООЗ мікрофлора зубного нальоту була 

визнана провідним етіопатогенетичним фактором, відповідальним за 

виникнення, розвиток та прогресування захворювань пародонта [158]. 

Встановлено, що при інтактному пародонті на 3-5 день після припинення 

догляду за порожниною рота паралельно із накопиченням зубного нальоту 

розвивається гінгівіт [87]. Із тканин запаленого пародонта виділяють близько 

500 видів мікроорганізмів, більшість із яких є умовно патогенними. Однак, 

лише 12-15 видів із них певним чином пов’язані із патологією пародонта та 

належать до анаеробних умовно та облігатно-патогенних. Патогенність цих 

мікроорганізмів для епітеліальних та сполучних тканин обумовлена тим, що 

вони можуть активно проникати в клітини господаря (A. 

Actinomycetemcomitans, P. Gingivalis) і пошкоджувати їх хіміко-біологічною 

зброєю: екзотоксинами (наприклад, лейкотоксинами) та ендотоксинами: 

ферментами, що руйнують міжклітинний матрикс та речовинами, що руйнують 
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клітини тканин пародонта (протеази, аміак, токсичні аміни, органічні кислоти). 

Окрім того, мікроорганізми можуть чинити негативний вплив на ефективність 

місцевої іммуної відповіді: провокувати виділення ферментів із фібробластів та 

лейкоцитів, що руйнують сполучну тканину, пригнічувати хемотаксис 

нейтрофілів, руйнувати імуноглобуліни [106, 153].  

Водночас, відмічається, що навіть при наявності агресивних 

мікроорганізмів клінічна патологія розвивається не завжди, а лише при 

порушенні рівноваги в складній системі «мікроорганізм-господар». Так, гінгівіт 

може розвинутись при послабленні зв’язків між компонентами пародонта, при 

зниженні захисних властивостей ротової та ясенної рідини, при порушенні 

імунологічної резистентності організму в цілому. Тоді, у відповідь на хімічне 

подразнення в тканинах пародонта починається запалення. 

Реакції та фактори організму людини, що визначають долю інфекційного 

запалення в пародонті умовно можна поділити на дві групи: фактори, пов’язані 

із загальним станом організму та оральні фактори. До загальних факторів 

відноситься стан імунітету, зміни гормонального фону, соматичні 

захворювання, шкідливі звички (тютюнопаління) [153].  

Так, результати наукових досліджень свідчать про значну роль у 

виникненні захворювань пародонта у дитячому віці недотримання гігієнічного 

догляду за порожниною рота [16, 58, 89, 147, 149, 171], наявності зубо-

щелепних аномалій та деформацій [15, 108], порушень будови присінку 

порожнини рота [132, 165], загальносоматичних захворювань [27, 32, 51, 63, 76, 

77, 81, 129, 133, 163, 176]. Слід зазначити, що загальносоматичні захворювання 

є одним із провідних факторів, що активізує патологічний процес у пародонті, і, 

у більшості випадків, є супутніми [27, 29, 46, 51, 79, 80, 99, 133, 139, 146, 163]. 

Згідно даних авторів, соматичні захворювання (цукровий діабет, хвороби 

шлунка та кишківника, гіпо- та авітамінози, захворювання органів дихання) 

майже в 100% випадків супроводжуються ураженням тканин пародонта. Варто 

звернути увагу на те, що до найбільш поширених патологічних станів дитячого 
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організму належать захворювання органів травлення. Так, за даними Крупей 

В.Я. [80] 73,4% обстежених дітей віком 7-15 років Тернопільської області 

страждають на хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту. При цьому, 

у 34,6% обстежених виявлено ХГКГ. Аналогічні результати отримані Кузняк 

Н.Б. та співавт. [81] при обстеженні дітей віком 8-15 років Чернівецької 

обласної дитячої лікарні, які вказують на те, що показники карієсу та 

захворювань тканин пародонта у дітей є найвищими при гастроентерологічній 

патології у порівнянні із дітьми з вегето-судинною дистонією, з хронічним 

бронхітом та цукровим діабетом. Згідно даних автора, ускладнення карієсу 

найчастіше спостерігалися у дітей із цукровим діабетом (62,5%) та хворобами 

шлунково-кишкового тракту (44,4%). Захворювання тканин пародонта при 

цукровому діабеті та шлунково-кишковій патології спостерігалися у 92,5% та 

90% дітей відповідно. Водночас, відмічена незадовільна гігієна порожнини рота 

і високий індекс кровоточивості в усіх групах дітей. Згідно даних [130, 172], в 

патогенезі основних стоматологічних захворювань у дітей з хронічними 

захворюваннями шлунково-кишкового тракту значну роль відіграють 

дефензини.  

Вплив захворювань шлунково-кишкового тракту та ЛОР-органів на стан 

тканин пародонта доведено у дослідженні Дуди О.В. [46]. Автор виявила 100% 

ураження тканин пародонта у дітей з патологією шлунково-кишкового тракту. 

За даними автора, у цих дітей найчастіше діагностується хронічний 

катаральний гінгівіт різного ступеня тяжкості (80%), хронічний катаральний 

гінгівіт в стадії загострення (8,95%) та генералізований пародонтит (11,05%). 

Серед соматичної патології у дітей чільне місце займає ендокринна 

патологія. У понад 55% випадків вона представлена дифузним нетоксичним 

зобом, який, таким чином, є найпоширенішою ендокрино- та тиреопатією у 

дітей, особливо північно-західних регіонів України. Тому, заслуговують уваги 

дослідження Годованець О.І. [29] у яких вивчається вплив даної патології на 

перебіг запальних процесів у тканинах пародонта дітей. 
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Очевидним є зв'язок загальносоматичної патології та стану тканин 

пародонта у підлітків із сколіозом [51], у дітей із захворюваннями крові [133] та 

атопічними хворобами [79], при розладах аутистичного спектру [163]. 

Вплив чинників ризику на стан тканин пародонта у дітей відображений у 

праці Марченко О.А. [103]. Так, згідно даних автора, у дітей шкільного віку з 

хронічним генералізованим катаральним гінгівітом виявлені низький рівень 

стоматологічних знань і навичок (58,6±4,16%), висока поширеність шкідливих 

звичок (100%), морфо-функціональних порушень щелепно-лицевої ділянки 

(35,7±4,05%), зубо-щелепних аномалій та деформацій (62,9±5,77%). У 

58,6±4,16% дітей ХГКГ виникає на фоні загальносоматичних захворювань, а у 

68,6±5,55% - на фоні незбалансованого харчування.  

Таким чином, прослідковуються негативні тенденції у формуванні 

здоров’я дітей та зростанні загальносоматичних захворювань, у тому числі, і 

стоматологічної патології. Це зумовлює необхідність постійного моніторингу 

та детального вивчення поєднаних патологій, оскільки вони потребують 

більшої уваги з боку як стоматологів, так і педіатрів [81].  

Особливої уваги заслуговують зміни в тканинах пародонта у дітей 

пубертатного періоду [52, 105]. Так, за даними Машкаринець О.О. [105] у 

дівчат шкільного віку поширеність хвороб пародонта становить 60,65±1,61%, 

при цьому, хронічний катаральний гінгівіт виявлено у 59,02±1,61% обстежених. 

У залежності від періоду статевого дозрівання найвищу поширеність 

захворювань пародонта виявлено у дівчат пубертатного періоду - 65,52±2,89%, 

у порівнянні до дівчат препубертатного та постпубертатного періоду – 

46,7±5,25% та 50,77±4,72%. Автором доведено, що у дівчат з порушенням 

менструального циклу поширеність захворювань тканин пародонта 

зустрічається значно частіше (87,85±3,15%), у порівнянні з групою практично 

здорових дівчат - 53,63±3,36%.   

Дослідження проведені Карампіні Н.Г. [52] свідчать, що у дітей 12-13 

років поширеність гінгівіту становить 52,85%. Автором виявлено особливості 
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перебігу хронічного катарального гінгівіту у дітей пубертатного періоду, а 

саме, знижений рівень слиновиділення, низький рівень гігієни порожнини рота, 

виражене хронічне запалення СОПР, високий вміст у ротових змивах 

лейкоцитів і епітеліальних клітин. 

Водночас, розвитку локальної патології пародонта можуть сприяти 

різноманітні ретенційні фактори: порушення прикусу, ортодонтичні та 

ортопедичні конструкції, карієс проксимальних, пришийкових поверхонь зубів 

та незадовільний стан пломб даної локалізації. При цьому, однією із основних 

умов розвитку патології пародонта є порушення (збільшення або зменшення) 

функціонального навантаження [33, 153]. Так, аналізуючи стан ротової 

порожнини дітей із зубо-щелепними аномаліями Каськова Л.Ф. та співавт. [56] 

виявила гіршу гігієну порожнини рота та більшу поширеність захворювань 

тканин пародонта у дітей, які не знають про те, що в них є зубо-щелепні 

аномалії, та у дітей, що передчасно припинили своє лікування у ортодонтів.  

 Багаточисленні дослідження свідчать, що значне поширення запальних 

захворювань пародонта зумовлене погіршенням рівня життя населення, 

кліматогеографічними особливостями, наявністю ендемічних територій, 

несприятливими екологічними умовами проживання, в тому числі, 

радіоактивним забрудненням території [5, 8, 9, 12, 30, 54, 57, 95, 100, 125, 144, 

170]. Так, Безвушко Е.В. [8] проводила оцінку стану тканин пародонта у дітей, 

що проживають на території з різним рівнем забруднення. Населені пункти 

Львівської області, в яких проводилося обстеження дітей, за станом екологічної 

небезпеки були поділені на дві групи: дуже забруднені та мало забруднені. 

Виявлено, що кількість дітей, які мають явища запалення в тканинах пародонта 

і проживають в населених пунктах з високим рівнем забруднення вища 

(55,6±4,3%), ніж дітей, що проживають на менш забруднених територіях 

(47,94±5,2%). Водночас, захворювання тканин пародонта серед обстежених 

дітей представлені, в основному, хронічним катаральним гінгівітом 

(59,54±1,17%). 
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Аналогічні результати отримані Малко Н.В. [100] при обстеженні 

школярів м. Яворів та м. Жидачів Львівської області, які характеризуються 

високим сумарним рівнем забруднення та йод -, фтор - дефіцитом. На основі 

проведених досліджень автором встановлено, що поширеність захворювань 

тканин пародонта у дітей, що проживають на екологічно забруднених 

територіях становить 66,82±1,86%, що відповідає високому рівню згідно 

критеріїв ВООЗ, а у дітей «умовно чистої» території - 46,26±3,4%, що 

відповідає середньому рівню, при цьому найчастіше виявлено ХКГ 

(64,48±1,88% в основній групі, 44,85±3,39% у групі порівняння).  

Водночас, Шило М.М. та Смоляр Н.І. [148,170] встановлено, що 

поширеність запальних процесів у тканинах пародонта у хворих на туберкульоз 

дітей шкільного віку з радіаційно забруднених територій північних районів 

Рівненської області становить 88,17±5,62%, при цьому, у дітей хворих на 

туберкульоз з умовно чистих територій - 80,7±4,56%, що значно перевищує 

показники у здорових дітей (41,82±4,12%). Автор зазначає, що поширеність 

хвороб пародонта залежить від віку дитини, клінічної форми та тривалості 

захворювання на туберкульоз. При цьому, у структурі запальних захворювань 

пародонта катаральний гінгівіт констатовано у 74,19±2,2% хворих на 

туберкульоз дітей з радіаційно забруднених територій. Також, виявлено низьку 

якість дотримання гігієни порожнини рота дітьми. Автор звертає увагу на те, 

що структурна перебудова біоценозу порожнини рота характеризується  

зростанням концентрації стрептококів в асоціації з лактобактеріями, 

зменшенням домінування резидентної мікрофлори, збільшення грибів та 

умовно патогенних стафілококів. 

 Серед загальної популяції дитячого населення особливу категорію 

становлять діти-сироти та діти, які позбавлені батьківської опіки. У результаті 

проведених досліджень Смоляр Н.І. та співавт. [147] встановлено високі 

показники розповсюдження карієсу постійних зубів (100%), захворювання 

тканин пародонта (87,5±6,49%) та зубо-щелепних аномалій (88,49±2,71) у 
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дітей,які проживають в дитячих будинках, школах - інтернатах та низький 

рівень їх санітарно-гігієнічних знань. Водночас, за даними Мандзюк Т.Б. та 

співавт. [102], інтенсивність карієсу у дітей шкіл - інтернатів м. Чернівці 

становить 5,6-6,1, значення індексу РМА - 40-45%, що характеризує запальний 

процес ясен середньої тяжкості. Згідно результатів комплексних соціально - 

гігієнічних досліджень Гойди Н.Г. та співавт. [31] в соціально - 

неблагополучних сім’ях кожна третя дитина не навчена елементам особистої 

гігієни, у тому числі, лише 19,2% дітей чистять зуби, порожнина рота у 52,7% 

не санована. При цьому, аномалії прикусу виявлено у 32,7% дітей із соціально - 

неблагополучних сімей.   

Для суб’єктивної оцінки рівня стоматологічного здоров’я запропоновано 

ряд індикаторів. Автори відзначають високу специфічність та інформативність 

індикаторів стоматологічного здоров’я запропонованих ВООЗ та Єврокомісією 

з охорони здоров’я для країн Європи [59, 91, 96, 138, 169]. Згідно результатів 

дослідження Лучинського М.А. та співавт. [96] суб’єктивні індикатори, такі, як 

часте споживання солодких продуктів та об’єктивні дані вказують на наявність 

найважливішого чинника ризику виникнення карієсу зубів і хвороб пародонта - 

мікробного зубного нальоту. Однак, за даними автора, виявлено задовільну 

гігієну ротової порожнини у обстежених дітей, що не узгоджується з порівняно 

великою поширеністю кровоточивості ясен (26,4%), яка зазвичай 

взаємопов’язана з відсутністю або нерегулярним чищенням зубів. При цьому, 

Шевченко О.В. [169] аналізуючи шість суб’єктивних індикаторів 

стоматологічного здоров’я, отримані шляхом анкетування школярів м. Москви, 

м. Новосібірськ та м. Чебоксари та порівнюючи їх з показниками аналогічних 

індикаторів у країнах Європейського Союзу з низькою поширеністю карієсу 

виявив, що суб’єктивні індикатори стоматологічного здоров’я можуть бути 

ефективними при виявленні та усуненні чинників ризику виникнення 

стоматологічних захворювань. Слід відмітити, що порівняльна оцінка 

стоматологічного статусу дітей м. Львова, м. Мінська та м. Тернополя за 
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допомогою Європейських індикаторів стоматологічного здоров’я проведена 

Леусом П.А. та співавт. [91] свідчить про різний ступінь ефективності 

первинної профілактики у даних населених пунктах. 

У ХХI столітті надмірна маса тіла і ожиріння стали однією з найбільш 

серйозних проблем суспільної охорони здоров'я в Європейському регіоні [22, 

23, 192, 209, 217, 221, 228, 241, 245, 246, 252]. За даними ВООЗ надлишкову 

масу тіла на сьогодні має більше мільярда людей на планеті [4, 17, 21, 107, 118, 

193, 248]. 

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 

надлишкову масу тіла або ожиріння (м. Київ – у 20%, м. Тернопіль - у 15,9%, м. 

Запоріжжя - у 10,7%, Чернівецька обл. –у 26,3%, загалом –у 15%). Підвищений 

артеріальний тиск діагностовано у 25,1% хлопців і 11% дівчат [98]. Згідно 

даних Величко В.І. [21] поширеність надмірної маси тіла у дітей і підлітків м. 

Одеси становить 24,04%, ожиріння – 15,3%. При цьому, дитяче ожиріння є 

фактором ризику для розвитку серцево-судинних захворювань, діабету, 

ортопедичних проблем і психічних розладів [152, 230]. Доведено, що надмірна 

маса тіла у дітей впливає на успішність в школі і занижену самооцінку, 

особливо в підлітковому віці спричиняє як короткострокові, так і довгострокові 

несприятливі наслідки для фізичного і психосоціального здоров'я [21, 35, 110, 

113, 192, 233, 234, 352].  

Фактори, що зумовлюють розвиток надмірної маси тіла та ожиріння серед 

дітей дошкільного віку численні і стосуються багатьох сфер життя [155, 173, 

174]. Так, детермінуючими є «батьківські» фактори - генетичні, надмірне 

харчування матері до та під час вагітності, харчова поведінка в сім’ї, обтяжений 

спадковий анамнез (цукровий діабет, ожиріння, серцево-судинні захворювання) 

як зі сторони батька, так і матері, низький рівень фізичної активності. 

Достовірним та високо специфічним фактором ризику розвитку ожиріння у 

дітей раннього віку є низька (менше 2,5 кг) та велика маса тіла при народженні 
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(більше 4 кг) дитини, штучне вигодовування, особливо неадаптованими 

сумішами. Безперечним є довготривалий вплив харчування дітей раннього віку 

на стан їх здоров’я, фізичний розвиток [39, 140, 143, 175].  

Щодо ожиріння та надмірної маси тіла (НМТ) серед підлітків 10–18 років, 

то чинники ризику дуже схожі до таких у дітей дошкільного віку. 

Першочергово, це харчова поведінка дітей даної вікової категорії, а саме 

вживання солодких напоїв та харчування у фаст-фудах [196]. Вважають також, 

що НМТ та ожиріння є вагомими чинниками ризику для стоматологічного 

здоров’я дітей. Метаболічні порушення в організмі при ожирінні належать до 

системних причинних факторів розвитку захворювань пародонта [126]. Перші 

дані щодо зв’язку ожиріння та захворювань пародонта з’явились в 1977 році в 

результаті експериментальних досліджень на вгодованих щурах, які виявили 

більш виражену резорбцію альвеолярної кістки у порівнянні із тваринами з 

нормальною вагою [253]. У подальшому, гіпотеза, що ожиріння є фактором 

ризику захворювань пародонта була підтверджена результатами 

епідеміологічних досліджень, згідно яких збільшення індексу маси тіла, 

окружності талії (абдомінальне ожиріння), рівня сироваткових ліпідів та 

проценту підшкірної жирової тканини пов’язане з підвищеним ризиком 

розвитку запальних змін в тканинах пародонта. Також відмічено, що характер 

розподілу жирової тканини також впливає на частоту запальних захворювань 

[126, 157, 179, 225, 226, 235, 236, 243, 250]. Автори вважають, що ризик 

розвитку запальних процесів у тканинах пародонта може бути наслідком 

резистентності до інсуліну, збільшення кількості кінцевих продуктів глікації та 

гіперзапальних реакцій. При цьому, значна роль відводиться мікрофлорі 

ротової порожнини. Мікроорганізми зубного нальоту «провокують» організм, 

який відповідає місцевим виробленням медіаторів, що викликають класичні 

ознаки запалення тканин пародонта. Окрім того, системні медіатори запалення 

є частиною запалення організму, що доповнює бактеріальну, ендотоксемічну 

або ендокринну дію. Вважається, що між ступенем ризику розвитку запалення 
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тканин пародонта та ожирінням існує залежність «доза-ефект» [226]. Цікавими 

є дані, що у осіб які підтримують нормальну масу тіла за допомогою фізичної 

активності спостерігається менша поширеність захворювань пародонта, нижчі 

плазменні рівні маркерів запалення, таких як інтерлейкін-6 та С-реактивного 

білка, підвищена чутливість до інсуліну, що сприятливо впливає на тканини 

пародонта [180, 232]. 

За даними [211] вирішальне значення у розвитку запалення тканин 

пародонта може мати значна кількість факторів з різноманітними ефектами, що 

декретуються жировою тканиною. Так, жирова тканина є не лише пасивним 

резервуаром тригліцеридів, а й продукує величезну кількість цитокінів та 

гормонів, так званих аципокінів або adipocytokines, які можуть моделювати 

запальні зміни в тканинах пародонта. Також, жирову тканину розглядають в 

якості ендокринного та паракринного органу, що може впливати на інші органи 

та системи [105]. При надлишковій масі тіла відбувається не лише проліферація 

і гіпертрофія адипоцитів, а й їх інфільтрація макрофагами з наступним 

розвитком запальних реакцій, внаслідок чого змінюється метаболічна 

активність жирової тканини. Тому, ряд вчених вважають ожиріння хронічним 

системним запальним процесом [247, 249, 252]. Жирова тканина виділяє 

прозапальні цитокіни, такі як фактор некрозу пухлин (TNF-α) та інтерлейкін -6. 

Рівень плазменних TNF-α, інтерлейкіну-6 та С-реактивного білка тісно 

пов’язані з ожирінням та інсулінорезистентністю. Важливо, що у осіб з 

пародонтитом спостерігається майже 10-кратне збільшення продукції 

моноцитами та макрофагами місцевих і системних прозапальних цитокінів, 

таких як (TNF-α) та інтерлейкін-6. Тому, вважається, що зв'язок ожиріння з 

запальними захворюваннями пародонта пов'язаний із збільшеним рівнем TNF-α 

[212]. 

Проблема співвідношення НМТ з метаболічними відхиленнями, які 

призводять до захворювань тканин пародонта, привертає увагу багатьох 

дослідників [48, 65, 66, 86, 194, 197, 237, 239, 254]. Встановлено, що збільшення 
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індексу маси тіла, рівня сироваткових ліпідів, рівня глюкози в крові пов’язано з 

ризиком розвитку запальних змін у тканинах пародонта [65, 66, 222]. Доведено, 

що у населення з надмірною масою тіла вдвічі збільшується ризик захворювань 

пародонта, а з ожирінням - втричі. Таким чином, надмірна маса тіла та 

ожиріння є самостійним агресивним чинником ризику розвитку захворювань 

пародонта, навіть при контролі інших чинників ризику, таких як куріння, вік та 

інші загальносоматичні захворювання. Водночас, не виявлено достовірного 

зв’язку між масою тіла та рівнем захворювання тканин пародонта у людей 

середнього та старшого віку на відміну від молодих. Можна припустити, що 

ожиріння у молодих людей є джерелом хронічного стресу, а стрес збільшує 

ризик захворювань пародонта [65, 66]. 

Відомо, що жирові клітини виробляють багато хімічних речовин та 

гормонів, які підвищують ризик запальних процесів в організмі в цілому, що 

веде до зменшення імунної реактивності організму та підвищує сприятливість 

до захворювань пародонта. Водночас, під час запалення зменшується 

кровопостачання ясен, що сприяє прогресуванню захворювання. Також існує 

думка, що стиль життя певних осіб робить їх сприйнятливими як до ожиріння, 

так і до захворювань пародонта. Відповідно до загальноприйнятих 

міжнародних клінічних рекомендацій першим кроком у лікуванні пацієнтів з 

НМТ має стати зміна способу життя, правильний стиль харчування та фізичної 

активності, що вдається хворому не так легко. Проте, невиконання цієї умови 

веде до постійної неадекватності лікування. Так, клінічно значущим вважається 

зниження маси тіла на 5-10% від попередньої ваги протягом 4-6 міс. Водночас, 

зниження маси тіла на 10 кг від початкової знижує загальну смертність на 20%, 

на 30% - пов’язану із цукровим діабетом, на 40% - пов’язану із 

новоутвореннями на тлі ожиріння. Окрім того, зниження маси тіла сприяє 

зниженню систолічного та діастолічного тиску на 10 мм.рт.ст., зменшенню 

рівня глюкози в крові на 50%, загального холестерину – на 10%, підвищенню 

ліпопротеїдів високої щільності на 8 % [22]. Необхідно відмітити, що батьки і 
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діти з надмірною масою тіла та ожирінням неохоче звертаються до лікаря і 

виконують рекомендації з дообстеження [115]. Доведено, що 36% матерів дітей 

із НМТ не вірять, що у дитини НМТ [98]. 

На думку Лебідь О.І. [85] важливе значення в розвитку запальних змін 

тканин пародонта при надмірній масі тіла у дітей відіграє посилення 

патогенного впливу мікрофлори ротової порожнини і зниження загальної 

реактивності організму. Так, автором виявлено, що 47,1% обстежених підлітків 

15-18 років м. Тернопіль має надмірну масу тіла. При цьому, 51,2% з них 

харчуються в закладах швидкого харчування, систематично вживають солодкі 

газовані та енергетичні напої, ведуть малорухливий спосіб життя. 17,3% із 

числа опитаних дівчат та 22,4% хлопців періодично вживають слабоалкогольні 

напої. Згідно даних автора, розповсюдженість захворювань тканин пародонта у 

дітей з надмірною масою тіла виявлена у 73,1%, і лише 23,7% із числа 

обстежених з НМТ мали клінічно інтактний пародонт. У 64,8% із числа 

обстежених основної групи діагностовано хронічний катаральний гінгівіт. 

Цікаво, що поширеність карієсу зубів у підлітків з НТМ виявлена у 93,69% при 

КПВ=8,4. У 39,15% обстежених був виявлений гострий початковий карієс, що 

очевидно, свідчить про порушення метаболічних процесів, зокрема 

мінерального обміну в організмі дітей. 

Водночас, на думку Галкиной Ю.В. та співавт. [28] поглиблене вивчення 

стоматологічного статусу підлітків з НМТ і виявлення маркерів даної патології 

вуглеводного обміну в порожнині рота може мати суттєве значення для 

своєчасного скерування до ендокринолога, кращого розуміння патогенезу 

захворювання тканин і органів порожнини рота і розпрацювання з урахуванням 

виявлених порушень комплексу діагностичних, лікувальних і профілактичних 

заходів. Так, вивчаючи особливості стоматологічного статусу підлітків 12-17 

років м. Тверь (Росія) з діагнозом ожиріння автором виявлено карієс у 75% 

обстежених при інтенсивності 4,3, захворювання пародонта - у 79% (хронічний 

катаральний гінгівіт), а також порушення гігієни порожнини рота. На думку 
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автора, дана стоматологічна картина є наслідком харчових звичок (м’яка їжа, 

продукти з підвищеним вмістом вуглеводів, фаст-фуд), а також небажання 

відвідувати стоматолога [28]. 

За результатими одномоментного скринінгового дослідження дітей віком 

15-18 років Цушко І.О. [164] встановлено, що 47,5% оглянутих дітей мають 

надмірну масу тіла та показано, що її наявність значно ускладнює перебіг 

основних стоматологічних захворювань (збільшення інтенсивності карієсу 

зубів на 39,5% по відношенню до дітей з гармонічним фізичним розвитком, 

збільшення кількості дітей з тяжким ступенем катарального гінгівіту в 2 рази, 

індексу кровоточивості на 40%), а також призводить до погіршення гігієнічного 

стану порожнини рота. На експериментальній моделі дисбіозу та НМТ, згідно 

даних автора, виявлено, що розвитку запалення сприяє зниження активності 

антиоксидантної та антимікробної захисних систем в тканинах порожнини рота, 

деструктивних процесів в кістковій тканині щелеп та посилення каріозного 

процесу у щурів. 

Подібна стоматологічна картина відображена і у працях іноземних 

авторів. Як правило, у дітей з надмірною масою тіла відмічається значно гірша 

гігієна ротової порожнини, кровоточивість ясен при зондуванні та наявність 

патологічних пародонтальних кишень у порівнянні із дітьми з нормальною 

масою тіла [184, 188, 190, 210, 219, 220, 227, 242]. Так, G. Sfasciotti [238] 

обстеживши школярів 7-12 років м. Рим (Італія) виявив значно вищий індекс 

зубного нальоту та індекс кровоточивості у дітей з надмірною масою тіла 

(50,08% та 26,24% відповідно) у порівнянні із дітьми контрольної групи 

(21,86% та 12,7% відповідно). Також відмічено, що 80% дітей з надмірною 

масою тіла мають розлади сну, такі як порушення носового дихання, апное, 

скреготіння та стискання зубів, що відмітили лише 20% дітей групи порівняння. 

Слід зазначити, що у літературі відзначається не лише підвищення 

схильності дітей з надмірною масою тіла до захворювань пародонта, а й до 

ураження їх зубів карієсом. Карієс зубів і надмірна маса тіла є 
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багатофакторними захворюваннями, які впливають на здоров’я і 

психосоціальний розвиток дитини [182, 187, 191, 199, 206, 218, 222, 240]. 

Ожиріння та карієс розділяють загальні та модифіковані впливи, такі як дієта та 

спосіб життя. Згідно останніх даних із Австралії [207], Мексики [244], Данії 

[186], Швеції [201] відмічається позитивна кореляція між карієсом зубів і 

індексом маси тіла (ІМТ), і акцентовано, що поведінка, яка сприяє розвитку 

ожиріння, а саме перекушування в ранньому дитинстві передбачає розвиток 

карієсу в старшому віці [183, 119, 185]. Зміни в дієті і способі життя з середини 

1990-х років, а саме збільшення доступу до висококалорійних багатих 

вуглеводами продуктів харчування і напоїв, пояснюють зростання поширеності 

карієсу і ожиріння від того часу і аж до сьогодення [22, 69, 186, 204, 223]. Деякі 

дослідження вказують на більш високу поширеність проксимальних каріозних 

уражень у огрядних підлітків у порівнянні із дітьми з нормальною вагою. Зміни 

концентрації фосфатів, сіалової кислоти, протеїнів, імуноглобулінів та 

пероксидазної активності у слині дітей з НМТ та ожирінням можуть пояснити 

підвищення ймовірності того, що діти, які страждають ожирінням мають 

більший ризик розвитку карієсу [204]. 

Стосовно зв’язку між стоматологічними захворюваннями дітей та НМТ 

переважають дослідження, що пов’язані з оцінкою поширеності карієсу і 

хвороб пародонта. При цьому, недостатньо з’ясовані патогенетичні механізми 

формування стоматологічних захворювань у дітей з НМТ, що обумовлює 

актуальність та потребу подальших наукових досліджень. 

 

1.2 Лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей 

 

Зростання поширеності запальних захворювань тканин пародонта серед 

дитячого населення підтверджує недостатню ефективність профілактичних 

заходів та свідчить про необхідність пошуку нових підходів в їх лікуванні та 

профілактиці [61, 128, 141, 142]. Ключовими ланками етіології та патогенезу 
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запальних захворювань тканин пародонта є надмірне мікробне обсіменіння та 

інфікування пародонтопатогенами на тлі недостатнього гігієнічного догляду за 

порожниною рота, фізіологічні та патологічні зміни кісткової тканини, 

порушення оклюзії, аномалії розвитку м’яких тканин, стоматологічні та 

соматичні захворювання [83, 160]. Тому в комплексному лікуванні та 

профілактиці ХКГ важливим є дотримання гігієни порожнини рота [24]. 

Догляд за порожниною рота ліквідує або послаблює чинники, що 

руйнують пародонт [36, 49, 53, 55, 151, 158, 166, 167]. Засоби гігієни і 

правильність їх використання зменшують патогенність мікроорганізмів 

порожнини рота, чим ліквідують фактори руйнування та сенсибілізації ясен, 

посилюючи лікувальний ефект медикаментозних засобів. Тому в гострий 

період запалення рекомендовано застосовувати лікувально-профілактичні пасти 

з вираженою протизапальною дією з вмістом антисептиків типу хлоргексидину, 

триклозану, але не більше 2-3 тижнів. Після цього, застосовувати лікувально-

профілактичні пасти з вмістом фторидів та екстрактів рослин. Лікувально-

профілактичні ополіскувачі для порожнини рота повинні містити антисептик, 

аналогічний антисептику зубної пасти та використовуватись паралельно з нею і 

короткочасно. Після нормалізації процесу рекомендовано застосовувати 

ополіскувачі з фтористими компонентами. У механізмі дії хлоргексидину 

важливим є його здатність адсорбуватись на поверхні гідроксиапатиту, що 

зменшує адгезію бактеріальних клітин до емалі. Під час полоскання порожнини 

рота розчином хлоргексидину кількість бактерій зменшується на 70-80%. При 

цьому, мінімальна ефективна концентрація хлоргексидину, що впливає на 

над’ясенний зубний наліт становить 0,2%. У складі зубних паст хлоргексидин 

менш ефективний. Тому, згідно даних авторів [1, 2, 26, 43, 50, 67, 80, 100, 105], 

рекомендації щодо індивідуальної гігієни порожнини рота, професійна гігієна 

порожнини рота є першочерговими у лікувально-профілактичних комплексах. 

На сьогодні, причиною розвитку запальних процесів пародонта 

вважається не лише інфікування його тканин неспецифічною мікрофлорою 
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зубного нальоту, а й відповідними мікроорганізмами як специфічними 

асоціантами біоплівкової структури зубної бляшки. Із огляду на те, що 

хронічний гінгівіт є проявом імунологічно зумовленої запальної відповіді на 

дію специфічної мікрофлори, вивчаючи питання лікування гінгівіту слід 

оцінювати мікробіологічний статус, що дає змогу застосовувати адекватне 

лікування [34, 87, 97, 131, 54, 177]. Савичук О.В. та співавт. [134] 

проаналізувавши дані мікробіологічного обстеження вмісту під'ясенного та 

над'ясенного зубного нальоту у дітей віком 12-15 років з ХКГ виявив 

відмінності у складі мікрофлори залежно від ступеня тяжкості захворювання. 

Так, згідно даних автора, у дітей з ХКГ з високою ймовірністю виявляють 

пародонтопатогенні бактерії, частота виявлення та видовий склад яких 

залежить від ступеня тяжкості захворювання. Доведено, що із збільшенням 

ступеня тяжкості ХКГ у дітей 12-15 років зростає кількість 

пародонтопатогенних бактерій, збільшується імовірність формування їх 

асоціацій, зменшується чутливість до традиційної антибіотикотерапії. Тому, 

автором сформульовано комплекс заходів профілактики та лікування ХГКГ у 

дітей за диференційованим підходом залежно від ступеня тяжкості 

захворювання та активності пародонтопатогенних бактерій, що включає 

використання плівок з вмістом хлоргексидину, метронідазолу, кліндаміцину, 

зубних паст з протизапальною дією та комплексу мікроелементів та вітамінів.  

У комплексному лікуванні катарального гінгівіту широко застосовуються 

бактерицидні препарати (хлоргексидин та ін.). Згідно даних авторів [149, 150] 

антибактеріальні препарати, діючи на мікрофлору безпосередньо, викликають 

дисбіоз, погіршуючи умови для розвитку природної мікрофлори. В результаті 

виникає дефіцит захисної мікрофлори – біфідобактерій, бактероїдів, 

лактобактерій та ін. У результаті зниження стійкості тканин ротової порожнини 

до патогенної мікрофлори створюються сприятливі умови для активізації 

екзогенної патогенної мікрофлори. Тому, основним недоліком бактерицидних 

препаратів є пригнічення як патогенної, так і стабілізуючої мікрофлори. 
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Дослідження свідчать, що в результаті цього, клінічна ефективність лікування 

запального процесу нетривала, тому що після закінчення дії бактерицидного 

препарату розвивається патогенна мікрофлора і запальний процес 

відновлюється. Тому, з метою профілактики рецидивів запалення, збільшення 

термінів ремісії при лікуванні генералізованого гінгівіту у дітей необхідно 

забезпечити збереження стабілізуючої мікрофлори порожнини рота [123, 124 ]. 

Так, [116] для корекції дисбіозу над’ясенного нальоту після стандартного 

лікування ХГКГ легкого та середнього ступеня тяжкості у дітей рекомендує 

застосовувати пребіотик на основі лізоциму «Лісобакт» по 1 таблетці 2 рази на 

день, після вживання їжі, у поєднанні з розсмоктуванням вмісту капсули з 

пробіотиком «Лацидофіл» курсом 10 днів. Про підвищення терапевтичного 

ефекту лікування хронічного катарального гінгівіту із застосуванням препарату 

з імуномоделюючими властивостями «Лісобакт» у поєднанні з антисептиком 

«Декасан» відмічено у дослідженнях Ткаченко П.І. та співавт. [156]. 

Ефективність застосування пробіотиків при лікуванні ХГКГ у дітей з 

патологією шлунково-кишкового тракту підтверджена дослідженнями Крупей 

В.Я. [80]. Запропонований автором лікувально-профілактичний комплекс 

містить квертулін, Кальціум Д3 як джерело кальцію та вітаміну Д3, пробіотик 

«Лацидофіл», що містить живі активні бактерії та підтримує і регулює 

фізіологічну рівновагу мікрофлори, рН та стимулює синтез епітеліальних 

клітин кишкової стінки, що підвищує природний захист травної системи. 

Ефективність використання «Лактобактерину», імобілізованого на колагеновій 

основі для лікування та профілактики рецидиву гінгівіту у дітей підтверджена 

також дослідженнями Соколової С.І. та співавт. [149, 150]. 

Слід зазначити, що у дітей із захворюваннями тканин пародонта та 

соматичними захворюваннями встановлено достовірні порушення клітинного 

та гуморального імунітету, дисбаланс у системі цитокінової регуляції [6, 46, 

112]. Тому, Дуда О.В. [46] з метою корекції гуморального та клітинного 

імунітету рекомендує до схеми комплексного лікування захворювань 
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порожнини рота включати препарат для нормалізації біоценозу порожнини 

рота «БіоГая Продентіс» та препарат імуномоделюючої дії «Деринат» у вигляді 

аерозольних інгаляцій. Окрім цього, у дітей з соматичними захворюваннями 

автор зазначає доцільність застосування диференційованої схеми місцевого 

лікування в залежності від інтенсивності захворювань тканин пародонта. Так, 

для лікування легкого ступеня тяжкості ХГКГ у дітей з соматичними 

захворюваннями пропонується призначення антисептичних полоскань 

порожнини рота розчином Curaprox Curasept 0,12% 2 рази на добу протягом 7 

днів. Дітям з ХГКГ середнього та тяжкого ступеня важкості додатково до 

антисептичних полоскань призначають щоденні аплікації гелю «Парагель» на 

15-20 хвилин протягом 10 днів. Дітям з загостренням ХКГ та генералізованим 

пародонтитом додатково в комбінації по черзі з «Парагелем» рекомендовано 

застосування «Дентагелю» протягом 12 днів.  

Згідно рекомендацій Гриньох В.О. та співавт. [37, 38] комплекс 

терапевтичних заходів ХКГ легкого ступеня, при якому здебільшого 

спостерігають зворотні зміни, може бути обмеженим досить ефективними 

ополіскувачами синтетичного чи рослинного походження. При середньому та 

тяжкому ступені автор рекомендує застосовувати фізіотерапевтичні методи 

лікування (ультразвук, постійне і змінне магнітне поле, імпульсні струми 

низької та середньої частоти – діадинамічні, синусоїдальні модульовані, 

флюктуючі, лазер). Основою лазеротерапії є протизапальна та імунокорегуюча 

дія на патологічне вогнище, руйнування мембрани мікробних клітин, що сприяє 

стерилізації поверхні ясен і зубоясенних кишень [19, 114, 231]. Доведено, що 

послідовне застосування декількох фізичних факторів більш ефективне. Так, 

спостереження [37] впродовж року дало змогу за даними клінічних та 

мікробіологічних показників зафіксувати сталу ремісію серед 71,4% дітей віком 

11-15 років, хворих на ХКГ середнього ступеня тяжкості, які отримували 

лазеротерапію та серед 87,5%, яким додатково проводили діадинамофорез 1% 

р-ну вітаміну С після завершення сеансу лазеротерапії. Дослідження автора 
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довели, що елімінації (або зниження кількісного рівня) мікроорганізмів вдалося 

досягти завдяки дії променевої енергії червоного лазера на більш глибокі шари 

тканин ясен та інтенсивне відновлення ураженої запальним процесом слизової 

оболонки при дії діадинамофорезу із вітаміном С, який сприяє також 

інтенсифікації кровопостачання, нормалізації обмінних процесів у тканинах. 

Про позитивну динаміку стану тканин пародонта у дітей з ХГКГ 

шкільного віку свідчать дослідження Марченко О.А. [103] після додаткового 

застосування фотодинамічної терапії та місцево пробіотику для відновлення 

колонізаційної резистентності порожнини рота, корекції вмісту кальцію та 

вітаміну Д3 у харчуванні (кальцію цитрат).  

Впливу препаратів рослинного походження на стан тканин пародонта 

присвячені дослідження Лісецької І.С. та співавт. [94] та інших [20, 47]. Для 

комплексного лікування катарального гінгівіту в підлітків автор [94] пропонує 

застосовувати 15% водний розчин «Стоматофіт» у вигляді полоскань та 

аплікації на слизову оболонку ясен із введенням в міжзубні проміжки 

«Дентагелю», йогурт внутрішньо 1-2 капсули 3 рази на день під час їжі (30 

днів).  

Для лікування ХКГ у дітей, що проживають на екологічно забруднених 

територіях Малко Н.В. [100] розпрацьовано комплекс, що включав аплікації на 

поверхню ясен гелю «Холісал» із протизапальною та антисептичною дією. Для 

посилення імунного захисту автор застосовувала «Кіндер Біовіталь Лецитин 

Гель», для зменшення проникливості і ламкості капілярів «Аскорутин». Для 

профілактики ХКГ рекомендовано застосування сорбентів («Sorbex ultra», 

«Ентеросгель», «Пектин яблучний»), морську капусту, адаптогенів 

(«Ламінарія») для зниження токсичної дії екзотоксинів та таблетки «Вітафтор», 

які компенсують нестачу фтору. Ефективність лікувально-профілактичного 

комплексу доведена зниженням інтенсивності запальних процесів у тканинах 

пародонта за індексами РМА, кровоточивості, СРІ, покращенням гігієнічного 

стану порожнини рота та нормалізацією показників місцевого імунітету. 
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Для дітей з патологією тканин пародонта, хворих на туберкульоз, які 

проживають на території радіаційного забруднення з метою відновлення стану 

локального мікробіоценозу та імунітету порожнини рота рекомендовано 

лікувально-профілактичний комплекс, що включав прийом сиропу Алое Вера 

Гель впродовж 2 місяців двічі на рік та м’яку пародонтальну пов’язку, з 

вмістом ізоніазиду, метронідазолу, оксиду цинку, волокнистого вуглецевого 

сорбенту, Алое Вера Гель [170]. 

Одним із наслідків фізіологічних змін в організмі, які спричиняють 

напруження основних функцій в пубертатний період, є розвиток хронічного 

катарального гінгівіту [127]. Для лікування ХКГ у дівчат пубертатного періоду 

Машкаринець О.О. [105] вважає доцільно застосовувати традиційні 

протизапальні засоби (відвари ромашки, календули, шалфею, кори дуба), 

«Гівалекс» у вигляді ротових ванночок двічі на добу протягом 10 днів, 

корекцію харчування. Відомо, що препубертатний і пубертатний періоди 

характеризуються інтенсивним розвитком органів і фізіологічних систем, що 

зумовлює підвищену потребу організму у вітамінах та мінералах. У зв’язку з 

цим, рекомендовано вітамінно-мінеральний комплекс «Алфавіт школьник» 

(АКВИОН, Росія) для підвищення опірності дитячого організму, та як джерело 

активного кальцію та мікроелементів призначали біологічну добавку 

«Біокальцевіт». Ефективність запропонованого ЛПК підтверджена позитивною 

динамікою клінічних, функціональних, мікробіологічних досліджень у 

віддалені терміни. 

Водночас, на підставі проведених досліджень Карампіні Н.Г. [52] 

зроблено висновок, що пубертатний вік, який протікає на тлі гормонального 

дисбалансу, збільшує ризик розвитку запалення в пародонті, патогенез 

розвитку якого пов'язаний, перш за все, із зниженням функціональної 

активності слинних залоз і факторів неспецифічного захисту. Тому, автором 

запропоновано лікувально-профілактичний комплекс для дітей пубертатного 

віку з ХГКГ, що містить компоненти, які стимулюють функціональну 
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активність слинних залоз, неспецифічну резистентність, а також володіють 

протизапальними властивостями. З цією метою запропоновано застосування 

гелю «Ехіпозол» методом аплікацій на ясна на 10 хв., який в якості біологічно 

активних компонентів містить екстракти лікарських рослин (ехінацея, 

подорожник, золототисячник у вигляді спиртових настоїв), хлоргексидин.  

В останні роки відмічається посилена увага до проблеми НМТ та 

ожиріння у дітей. Обстеження у дітей з НМТ виявили значну поширеність 

запальних процесів у тканинах пародонта [164]. Тому автором для 

профілактики основних стоматологічних захворювань у дітей з надмірною 

масою тіла розпрацьовано комплекс заходів, що передбачає застосування 

мукозальних гелів з про-, пребіотиками, імуностимуляторами та адаптогенами 

„Квертулідон‖ і „Симбітер‖ (почергові аплікації на СОПР на 10хв. з інтервалом 

в 30хв.), біологічно активної добавки з біофлавоноїдами винограду „Він-Віта‖ 

(щодня по 1 столовій ложці на півсклянки чаю, води, соку або іншого напою 2-

3 рази на день впродовж місяця). Особливо важливим є загальна дієта та 

комплекс фізичних навантажень згідно рекомендацій педіатра. Автором 

доведено, що застосування комплексу дозволило отримати в основній групі 

карієспрофілактичний ефект 32,7%, знизити індекс РМА в 3,4 раза, зменшити 

індекс кровоточивості на 86%, протизапальний ефект на 86,5%, підвищити 

антиоксидантний та неспецифічний протимікробний захист, нормалізувати 

мікробіоценоз порожнини рота, нормалізувати стан мікрокапілярного русла і 

метаболічні процеси в клітинах букального епітелію, значно поліпшити 

показники гігієни порожнини рота.  

Отже, аналіз літератури свідчить, що незважаючи на численні наукові 

дослідження, присвячені стану тканин пародонта у дітей, проблема його 

раннього ураження, профілактики та лікування захворювання залишається 

однією з актуальних у стоматології. Це обумовлено широкою 

розповсюдженістю захворювань пародонта на тлі порушення біохімічних, 

імунологічних, мікробіологічних, реологічних показників організму. 
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Ускладнює ситуацію стан навколишнього середовища, культура гігієни та 

харчування дітей, загальносоматична патологія. Тому оцінка стоматологічного 

здоров’я дітей з НМТ, з’ясування причинно-наслідкових зв’язків виникнення 

патологічних процесів у порожнині рота дітей на основі системного аналізу 

змін в організмі викликають необхідність розпрацювання ефективних 

лікувально-профілактичних комплексів. 

 

Матеріали, викладені у розділі, висвітлені у публікаціях [10] списку 

використаних джерел. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Загальна характеристика обстежених дітей 

 

Для оцінки поширеності стоматологічних захворювань обстежено 737 

дітей (365 дівчат та 372 хлопців) середніх загальноосвітніх шкіл міста Львова. 

Обстеження проведено у ключових вікових групах 7, 12, 15 років згідно з 

рекомендаціями ВООЗ [90]. Під спостереженням знаходилось 158 дітей з 

хронічним катаральним гінгівітом віком 12-15 років, яким проводили 

лікувально-профілактичні заходи. Розподіл обстежених дітей в залежності від 

статі, віку та маси тіла наведено в табл. 2.1.  

 

Таблиця 2.1 – Розподіл обстежених дітей за масою тіла, віком і статтю 
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масою 

тіла 

292 89 
45 

(50,56) 

44 

(49,44) 
98 

47 

(47,96) 

51 

(52,04) 
105 

54 

(51,43) 

51 

(48,57) 

З  

НМТ 278 63 
32 

(50,79) 

31 

(49,21) 
107 

51 

(47,66) 

56 

(52,34) 
108 

56 

(51,85) 

52 

(48,15) 

З ожи-

рінням 89 8 
3 

(37,5) 

5 

(62,5) 
40 

19 

(47,5) 

21 

(52,5) 
41 

22 

(53,66) 

19 

(46,34) 

З 
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масою 

тіла 

78 23 
12 

(52,17) 

11 

(47,83) 
29 

17 

(58,62) 

12 

(41,38) 
26 

14 

(53,85) 

12 
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Разом  
737 183 

92 

(50,27) 

91 

(49,73) 
274 

134 

(48,91) 

140 

(51,09) 
280 

146 

(52,14) 

134 

(47,86) 
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Отже, 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 (рис. 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 - Розподіл обстежених дітей відповідно до маси тіла, у 

відсотках 

 

На кожну дитину була заповнена реєстраційна карта персонального 

обліку з урахуванням рекомендацій ВООЗ. Для забезпечення стандартних 

підходів до діагностики патології органів і тканин порожнини рота обстеження 

дітей проводились автором особисто. Перед профілактичними оглядами було 

підписано інформовану згоду з батьками дітей на їх проведення. Огляд з 

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

проводив лікар-педіатр. 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. 
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Були передбачені заходи по забезпеченню безпеки для здоров’я дітей, 

дотримання прав людини, людської гідності та морально-етичних норм у 

відповідності до принципів Гельсінської декларації прав людини, Конвенції 

Ради Європи про права людини і біомедицину та відповідних законів України 

(згідно протоколу №1 засідання комісії з питань етики ЛНМУ імені Данила 

Галицького від 20 січня 2015р.). 

Участь у дослідженні не приймали діти з наявністю гострої інфекції, 

гострої патології та декомпенсації тяжкої соматичної патології, які могли б 

вплинути на результати дослідження, діти з ендокринологічним ожирінням, 

метаболічним синдромом, онкологічною патологією. 

 

2.2 Клінічні методи обстеження дітей 

 

Клінічне обстеження дітей включало в себе ретельний збір скарг та 

анамнезу життя, огляд, визначення та оцінку стану твердих тканин зубів та 

пародонта, постановку діагноза. 

Огляд ротової порожнини проводили згідно стандартної методики, 

відзначали стан зубів: наявність каріозних порожнин і ускладненого карієсу. 

Під час огляду слизової оболонки ротової порожнини та язика відмічали колір, 

блиск, сухість, наявність елементів ураження та нальоту. Під час огляду ясен 

оцінювали їх колір, характер поверхні, консистенцію, розташування ясенного 

краю, розміри, а також болісність, наявність кровоточивості тощо.  

При опитуванні основними скаргами дітей були: кровоточивість ясен під 

час чищення зубів та при вживанні твердої їжі, неприємний запах із рота. 

Клінічно діагностували гіперемію та набряк ясенних сосочків, кровоточивість 

при зондуванні, наявність над- та під’ясенних відкладень. 

Діагностику карієсу проводили у відповідності з загальноприйнятою 

класифікацією за глибиною ураження, характером перебігу та локалізацією. 

Оцінку ураженості зубів карієсом проводили відповідно до рекомендацій ВООЗ 
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(1998) згідно наступних показників: поширеність карієсу зубів (у %), 

інтенсивність карієсу за показниками КПВ.  

Оцінку стану тканин пародонта проводили на основі клінічних даних та 

пародонтальних індексів. 

Для виявлення запального процесу та об’єктивної оцінки тканин 

пародонта визначали пробу Шиллєра-Писарєва (Н.Ф. Данилевский и др., 2000) 

[41], папілярно-маргінально-альвеолярний індекс (РМА) (С.Parma, 1960) [229], 

індекс СРІ, індекс кровоточивості ясен (H.P. Muhlemann, S. Son, 1971) [224] та 

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

Index, Green, Vermillion (1964)) [203].  

Оцінку поширеності захворювань пародонта здійснювали згідно критеріїв 

рекомендованих ВООЗ (1980) наступним чином: від 0 до 20% - низький рівень, 

21-50% - середній рівень, 51% і більше – високий. 

Для профілактики запальних процесів у тканинах пародонта важливим є 

доклінічна оцінка при обстеженні пародонтальних тканин. Проба Шиллєра-

Писарєва відноситься до методу прижиттєвого зафарбування глікогена ясен, 

вміст якого значно зростає при запальних явищах. Тому ми проводили пробу 

Шиллєра-Писарєва за допомогою йодовмісного розчину (Jodi puri-1,0; Kalii 

jodidi – 2,0; Aquae destillatae – 40,0). Наносили барвник на поверхню ясен 

ватною кулькою, зволоженою розчином Шиллєра - Писарєва. При світло-

жовтому забарвленні ясен - проба негативна. При наявності прихованого 

запалення ясна зафарбовувались в жовто-бурий колір різної інтенсивності, що 

свідчить про позитивну пробу. 

Для оцінки стану тканин пародонта використовували індекс РМА 

(папілярно-маргінально-альвеолярний), запропонований Massler і 

модифікований Parma (1960) [229]. Оцінювали стан ясен біля кожного зуба 

візуально, після зафарбування розчином Шиллера-Писарєва. При цьому 

запалені ділянки ясен набувають коричневого забарвлення за рахунок 

присутності в них глікогену. 
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Оцінку індексу РМА проводили за такими кодами і критеріями: 

 

0 - відсутність запалення; 

1 бал - запалення тільки ясенного сосочка (Р); 

2 бала - запалення маргінальної частини ясен (М); 

3 бала - запалення альвеолярної частини ясен (А). 

Індекс РМА розраховували за формулою: 

РМА = (сума балів / З х число зубів) х 100%  (2.1) 

Індекс РМА використовували для визначення ступеню тяжкості 

запального процесу в пародонті. Значення індексу до 25% відповідає легкому 

ступеню тяжкості гінгівіту, від 25% до 50% - середньому ступеню тяжкості 

гінгівіту та більше 50% - тяжкому ступеню гінгівіту. 

Окрім того, для оцінки стану тканин пародонта нами використовувався 

комунальний пародонтальний індекс –СРІ. Індекс містить кровоточивість ясен, 

наявність зубного каменю та пародонтальної кишені. Для визначення індексу 

СРІ проводили зондування спеціальним пародонтальним зондом із 

стандартними параметрами: відносно невеликою масою (25 г) для зниження 

агресивності діагностичного зондування, шкалою для визначення глибини 

під’ясенного простору і кулькоподібним потовщенням на кінчику, що служить 

одночасно і захистом від травми епітелію зубоясенного з'єднання і елементом 

шкали.  

У осіб молодше 20 років оглядають 6 індексних зубів: 16, 11, 26, 36, 31, 

46. Результати обстеження оцінювали за наступними критеріями:  

0 - відсутність ознак ураження;  

1 - наявність кровоточивості;  

2 - наявність каменю під час зондування за умови візуалізації всієї чорної 

ділянки зонда;  
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3 - наявність кишені розміром 4-5 мм (ясенний край на рівні чорного 

маркування на зонді);  

4 - наявність кишені розміром 6 мм і більше (відсутність візуалізації 

чорного маркування на зонді);  

При оцінці індексу СРІ порожнина рота умовно поділяється на секстанти. 

Щоб уникнути гіпердіагностики, з дослідження виключали періодонт 

нещодавно прорізаних других молярів. З цієї ж причини при огляді дітей (осіб 

молодших 15 років) у наших дослідженнях ми аналізували лише поширеність 

та інтенсивність кровоточивості ясен. За ознакою кровоточивості 

розповсюдженість уражень тканин пародонта оцінювали наступним чином: 0 - 

50% - низький рівень, 51 - 80% - середній рівень, 81 - 100% - високий рівень. 

Інтенсивність ураження тканин пародонта оцінювали відповідно рекомендацій 

ВООЗ за середньою кількістю секстантів з кровоточивістю та зубним каменем. 

Якщо середня кількість секстантів з кровоточивістю становила до 0,5, то 

інтенсивність ураження тканин пародонта вважали низькою, 0,6-1,5 - 

середньою; більше 1,6 секстанта – високою [162].  

Для виявлення ранніх ознак запалення у тканинах пародонта використали 

індекс кровоточивості ясен (H.P. Muhlemann, S. Son, 1971) [224]. 

Використовували спеціальний зонд з тупим кінцем, який вводили в ясенну 

борозну та через декілька секунд визначали наявність або відсутність 

кровоточивості. Обстежували ясна у ділянках 16, 12, 24, 32, 36, 44 зубів.  

Критерії оцінки:  

0- кровоточивість відсутня;  

I ступінь – при зондуванні ясенної борозни виявляються точкові крововиливи;  

II ступінь – поява плями;  

III ступінь – міжзубний проміжок заповнений кров’ю;  

IV ступінь – інтенсивна кровоточивість, кров заповнює ясенну борозну відразу 

після зондування. Під час підрахунку індексу суму усіх оцінок ділили на 

кількість обстежуваних зубів. 



58 
 

З метою дослідження індивідуального ризику виникнення 

стоматологічних захворювань, визначали гігієнічний стан порожнини рота за 

забарвленням вестибулярної поверхні нижніх шести фронтальних зубів 

йодовмісним розчином за допомогою індекса Ю.А. Федорова-В.В. Володкіної 

(1971). 

Кількісну оцінку здійснювали за п’ятибальною системою: 

- 5 балів – забарвлення усієї поверхні коронки зуба; 

- 4 бали – забарвлення 3/4 поверхні зуба; 

- 3 бали – забарвлення 1/2 поверхні зуба; 

- 2 бали – забарвлення 1/4 поверхні зуба; 

- 1 бал – відсутність забарвлення усіх зубів. 

Значення індексу визначали за формулою: 

ГІ=Ʃ балів / 6       (2.2) 

Інтерпретація результатів індексу наступна:  

- 1,1 – 1,5 бали – добрий рівень гігієни;  

- 1,6 – 2,0 бали – задовільний;  

- 2,1 – 2,5 бали – незадовільний;  

- 2,6 – 3,4 бали – поганий;  

- 3,5 – 5,0 бали – дуже поганий.  

Крім того для оцінки гігієнічного стану ротової порожнини 

використовували спрощений індекс гігієни порожнини рота – ОНІ-S (Simplified 

Oral Hygiene Index, Green, Vermillion (1964)). Зафарбовували вестибулярні 

поверхні 16, 11, 26, 31 і язикові поверхні 36 і 46 зубів розчином Шиллера - 

Писарєва. На досліджуваних поверхнях спершу визначали зубний наліт - 

Debris-index (DI ), а потім зубний камінь - Calculus-index (СІ). (табл.2.2) 

Формула для обчислення: 

OHI-S = ∑ ЗН/n + ∑ ЗК/n       (2.3) 

де ∑ — сума значень, ЗН—зубний наліт, ЗК—зубний камінь, n — кількість 

обстежених зубів (6) (табл.2.3). 
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Таблиця 2.2 – Критерії оцінки індексу J.Green, J.Vermillion: 

 

Бал Зубний наліт (DI) Зубний камінь (СІ) 

0 Відсутній не виявлений 

1 
вкриває 1/3 поверхні коронки 

зуба 
вкриває 1/3 коронки зуба 

2 вкриває 2/3 поверхні зуба 

над'ясенний камінь вкриває 2/3 

коронки зуба, під'ясенний камінь 

у вигляді окремих конгломератів 

3 
вкриває більше ніж 2/3 поверхні 

зуба 

над'ясенний камінь вкриває 2/3 

коронки зуба і (або) під'ясенний 

зубний камінь вкриває 

пришийкову частину зуба 

 

Таблиця 2.3 Оціночні критерії гігієни по індексу Гріна – Вермільйона 

 

Показник групового 

індексу 

Рівень індексу Рівень гігієни 

0-0,6 Низький Добрий 

0,7-1,6 Середній Середній 

1,7-2,5 Високий Поганий 

2,6 Дуже високий Дуже поганий 

 

Комплексне лікування ХКГ було проведено у 158 дітей віком 12-15 років, 

з яких основну групу склали 52 особи із НМТ, у групу порівняння увійшло 44 

дитини з НМТ та у групу контролю - 62 дитини з нормальною масою тіла. До 

основної групи спостереження дітей з НМТ, в якій застосовували розроблену 

схему лікувально-профілактичних композицій (лікувально-профілактичний 



60 
 

гель та ополіскувач) увійшли 25 дітей з легким ступенем тяжкості ХКГ та 27 

дітей із середнім ступенем тяжкості ХКГ. Група порівняння (діти з НМТ) – 20 

дітей із легким ступенем тяжкості та 24 особи з середнім ступенем тяжкості 

ХКГ; контрольну групу склали 34 дитини з легким ступенем тяжкості ХКГ та 

28 дітей середнім ступенем тяжкості ХКГ, лікування даних груп проводилось 

згідно локальних протоколів. У трьох групах дітей лікарями-педіатрами були 

надані рекомендації, щодо раціонального харчування з застосуванням 

лікувально-профілактичної дієти направленої на формування здорового 

способу життя. Дітям з ортодонтичною патологією надано консультацію 

лікаря-ортодонта з рекомендаціями, щодо подальшого ортодонтичного 

лікування. 

Для оцінки ефективності лікувально-профілактичних заходів обстеження 

дітей проводили до початку лікування хронічного катарального гінгівіту та в 

процесі спостереження. Оцінка найближчих результатів лікування проводилась 

на 5-6 добу та 12-14 добу й включала в себе: огляд тканин пародонта, 

об’єктивізацію ефективності проведеного лікування встановлювали шляхом 

оцінки пародонтального статусу за допомогою пародонтальних індексів РМА, 

СРІ та кровоточивості ясен; для оцінки гігієнічного стану ротової порожнини 

використовували спрощений індекс гігієни порожнини рота – ОНІ-S. Оцінка 

віддалених результатів терапії хронічного катарального гігнівіту у 

обстежуваних дітей проводилась через 6 та 12 місяців. 

Загальний стан тканин пародонта безпосередньо після лікування (5-6 та 

12-14 днів) характеризували за критеріями: «нормалізація», «покращення», 

«стан без змін». Поняттю «нормалізація» відповідав такий стан тканин 

пародонта, при якому не визначали гіперемії, набряку та кровоточивості ясен; 

натомість діагностували щільне прилягання маргінальної частини ясен до 

пришийкової ділянки зуба. Стан «покращення» характеризувався зменшенням 

проявів запального процесу в тканинах пародонта та підтверджувався 
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індексною оцінкою. Відсутність ефекту терапії відповідало критерію «без 

змін». 

Для оцінки віддалених результатів лікування дітей з хронічним 

катаральним гінгівітом використовували такі клінічні поняття як: «стабілізація» 

процесу, «без змін» та «прогресування». «Стабілізація» процесу - це клінічний 

стан тканин пародонта без ознак активності запального процесу протягом 1-2 

років та «прогресування». Процес стабілізації оцінювався позитивно, коли 

клінічний стан підтведжувався наближенням до норми показників індексної 

оцінки стану тканин пародонта (індекс РМА, СРІ та кровоточивості ясен). «Без 

змін» - стан, коли лікування не привело до стабілізації або погіршення 

патологічного процесу в тканинах пародонта. «Прогресування» - клінічний 

стан, коли запальний процес в тканинах пародонта погіршується та прогресує, 

діагностуються часті рецидиви та ускладнення. 

У клінічних умовах для лікування легкого та середнього ступеня тяжкості 

ХКГ у дітей із НМТ ми вважали доцільним включити у комплекс розпрацьовані 

нами лікарські композиції у формі ополіскувача та гелю. На склад гелю та 

ополіскувача одержано патенти України на корисну модель (№127646, 

№128817) (додаток В, додаток Г). 

Фізичний розвиток дітей є одним із основних показників, що 

характеризують стан здоров’я дитини [120]. Дослідження [7, 28, 162] свідчать 

про зв'язок фізичного розвитку дітей з рівнем стоматологічного здоров’я. Тому 

ми вважали за доцільне оцінити фізичний розвиток дітей водночас із вивченням 

стоматологічного статусу. 

Оцінка фізичного розвитку обстежених дітей проводилась за даними 

антропометричних вимірів, зросту (в см) та маси тіла (в кг). На основі 

антропометричних обстежень було розраховано індекс маси тіла (ІМТ). Індекс 

маси тіла – це величина, що дозволяє оцінити ступінь відповідності маси 

людини та її зросту, й таким чином, непрямо оцінити, чи є маса недостатньою, 
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нормальною, надмірною чи ожирінням. Індекс маси тіла обчислювали за 

формулою: 

І = m/h
2      

,(2.4) 

де: m - маса тіла в кілограмах, h - зріст в метрах, і вимірюється в кг/м². На 

відміну від дорослих, ІМТ у обстежених дітей оцінювали за допомогою 

перцентильних таблиць, які розроблені ВООЗ для дітей і підлітків від 5 до 19 

років окремо для обох статей [251] (рисунок 2.2, рисунок 2.3), згідно з 

додатками до Наказу МООЗ України від 03.02.2009 № 55 «Про затвердження 

протоколів лікування дітей з ендокринними захворюваннями» та були 

проаналізовані за допомогою програми від Центру з контролю і профілактики 

захворювань (США) Centers for Disease Control and Prevention. 

 

 

Рисунок 2.2 – Індекс маси тіла (кг/м
2
) у дівчат 5-19 років, у перцентилях 

(ВООЗ, 2007). 
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Рисунок 2.3 – Індекс маси тіла (кг/м
2
) у хлопців 5-19 років, у перцентилях 

(ВООЗ, 2007). 

 

Недостатню масу тіла діагностують у дітей з ІМТ нижче 5-ї перцентилі. 

Нормальну масу тіла діагностують з ІМТ у межах 5-ї до 85-ї перцентилі. Ризик 

ожиріння, або надмірну масу тіла, діагностують у дітей з ІМТ у межах 85-ї до 

95-ї перцентилі. Ожиріння у дітей діагностують, якщо ІМТ перевищує 95-у 

перцентиль для відповідних статті та віку. 

 

2.3 Соціологічні методи дослідження 

 

Згідно рекомендацій ВООЗ, найбільш ефективними в оцінці 

стоматологічного здоров’я та чинників ризику виникнення захворювання є 

комплекс об’єктивних і суб’єктивних критеріїв. Найбільш значимими 

суб’єктивними критеріями є самооцінка здоров’я, зовнішнього вигляду зубів, 

дотримання правильного режиму гігієни порожнини рота, вживання солодощів, 

тощо. Комплексне визначення об’єктивних та суб’єктивних критеріїв дозволить 
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виявити можливий взаємозв’язок стоматологічного статусу та способу життя 

дітей.  

У зв’язку з цим проведено анонімне анкетування «ключових» вікових 

груп 12 і 15 років по 100 дітей з надмірною масою тіла та 100 дітей з 

нормальною масою тіла, з використанням модифікованих карт і опитувальників 

Всесвітньої організації охорони здоров’я 2013 року згідно системи EGOHID - 

2005 [195]. Для дослідження обрані типові школи міста, у яких було отримано 

згоду адміністрації та батьків на обстеження дітей. Анонімний опитувальник 

ВООЗ-2013 містив 14 питань з декількома варіантами відповідей (додаток Б). 

Основна увага була зосереджена на виявленні можливих факторів і індикаторів 

ризику виникнення карієсу зубів і захворювань пародонта: відвідування лікаря-

стоматолога та причина звернення; кровоточивість ясен, частота чищення зубів 

і використання зубних паст; вживання солодких продуктів і напитків. Аналіз 

отриманих даних проведений шляхом обчислення середніх величин індексів 

стоматологічного статусу, процентного відношення відповідей на поставлені 

запитання і визначення можливих взаємозв’язків поведінкових факторів із 

станом зубів, ясен і надмірною масою тіла. 

 

2.4 Лабораторні дослідження 

 

У формуванні резистентності тканин порожнини рота важливу роль 

відіграють специфічні та неспецифічні фактори захисту ротової рідини, а також 

комплекс захисних механізмів слизової оболонки порожнини рота. Тому для 

оцінки адаптаційних можливостей дитячого організму нами було визначено 

імунологічний стан ротової рідини та електрофоретичну активність клітин 

букального епітелію (ЕФАКБЕ).  

Дослідження вмісту цитокінів (IL-4, IL-1β, IL-6, TNF-α) було проведено у 

ротовій рідині 80 дітей з надмірною масою тіла та ожирінням, хворих на 

хронічний катаральний гінгівіт (ХКГ), у віці 12-15 років. З них 40 дітей 12-
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тирічних (20 - із НМТ, 20 - з ожирінням) та 40 дітей 15-тирічного віку (20 - із 

НМТ, 20 - з ожирінням). У порівняльному плані і повному методичному об’ємі 

обстежено 30 практично здорових дітей (віком 12-15 років) з нормальною 

масою тіла (група порівняння) та хронічним катаральним гінгівітом.  

Забір ротової рідини для лабораторних досліджень проводили вранці 

натщесерце шляхом спльовування у мірні центрифужні пробірки об’ємом 5 мл. 

Вміст антизапального цитокіну IL-4 та прозапальних цитокінів IL-1β, IL-6, 

TNF-α у ротовій рідині дітей визначали методом твердофазового 

імуноферментного аналізу з використанням реагентів фірми «Вектор-Бест» 

(Росія) [84]. 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. з використанням діагностикумів фірми 

НПО «Микроген» (Нижній Новгород, Росія). Концентрацію імуноглобулінів 

визначали за калібрувальним графіком і виражали в г/л. 

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.). 

Дослідження функціональної активності клітин букального епітелію 

проведено у 94 дітей 12, 15 річного віку з надмірною масою тіла та у 98 дітей з 

нормальною масою тіла (група порівняння). Усі обстежені діти були розділені 

на 2 підгрупи з урахуванням стану тканин пародонта - діти з інтактним 

пародонтом та діти з хронічним катаральним гінгівітом. Електрофоретичну 

активність клітин букального епітелію досліджували за методикою В.Г. 

Шахбазова [168] залежно від віку, маси тіла та з урахуванням стану тканин 

пародонта. В основу цього методу покладений принцип оцінки стану організму 

по біоелектричних властивостях ядер клітин, для визначення яких 

використаний метод внутрішньоклітинного електрофорезу. Біоелектричні 
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властивості клітинних ядер визначаються шляхом мікроскопії (проби клітин в 

електричному полі).  

Клітини букального епітелію отримували шляхом легких зішкрібуючих 

рухів шпателя по внутрішній поверхні щоки і переносили на покривне скло. 

Препарувальною голкою розподіляли зішкріб по поверхні для отримання 

одношарового мазка клітин, наносили на нього одну краплю води і накривали 

мазок другим покривним склом. 

Визначення електрофоретичної активності клітин букального епітелію 

проводили за допомогою приладу для внутрішньоклітинного 

мікроелектрофорезу «Біотест». 

Препарати закладали в камеру приладу для внутрішньоклітинного 

мікроелектрофорезу. У місцях дотику покривних скелець з електродами клали 

тонкі вологі смужки фільтрувального паперу. Камеру закріпляли на 

предметному столику мікроскопа. Отримані мазки досліджували за допомогою 

світлового мікроскопа типу МБИ-1 при збільшенні х400. При малому 

збільшенні мікроскопа вибирали поля зору зручні для обліку клітинних ядер, 

потім переводили мікроскоп на більше зображення і включали прилад. 

Регулювання режиму мікроелектрофорезу проводять у відповідності до струму. 

Режим 0,1±0,01 mA отримували при напрузі 20-30 В. Змінюючи полярність 

електродів досліджували електрофоретичні властивості ядер впродовж 5 

хвилин. Враховували непошкоджені клітини з ядрами округлої форми. У 

кожному полі зору відмічали ядра, які зміщувались під впливом електричного 

струму до анода та нерухомі ядра. У кожному препараті оглядали не менше 100 

клітин і визначали відсоток електронегативних ядер, що зміщувались. 

Також були проведені цитоморфологічні дослідження клітин букального 

епітелію у 15 дітей 15-тирічного віку з ХКГ та НМТ та у 15 дітей 15-тирічного 

віку з ХКГ і нормальною масою тіла (група порівняння). Шкрібки клітин 

букального епітелію забрані з внутрішньої поверхні слизової оболонки щоки, 

що були отримані вранці натще, наносили на чисте знежирене предметне скло 
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та розподіляли рівномірно тонким шаром по поверхні предметного скла таким 

чином, щоб з однієї сторони довгого кінця предметного скла відступити 1 - 1,5 

см для маркування і 2 - 3 см з інших сторін. Препарати підсушували за 

кімнатної температури, маркували та фарбували за методом Паппенгейма 

згідно методики. На нефіксований препарат наливали нерозведений водою 

розчин фарби Май-Грюнвальда і залишали її на 3 хв. Після цього доливали на 

препарат таку ж кількість води скільки було взято фарби та фарбували ще 

протягом 1 хв, зливали фарбу. Не ополіскуючи препарат, наливали на нього 

фарбу Романовського-Гімза у розведенні 1:9, фарбували протягом 5 хвилин та 

ополіскували струменем води. Дослідження клітин букального епітелію 

проводили за допомогою медичного бінокулярного мікроскопа МИКМЕД-5 за 

збільшення 1000× під імерсійною системою. При цитоморфологічному 

дослідженні препаратів аналізували ядра епітеліальних клітин у препараті та 

оцінювали 200 ядер. Морфологічно незміненими вважались ядра, оболонка 

яких мала чіткий контур, рівномірно розташований ніжносітчастий хроматин 

або пікнотичне ядро. Клітини поверхневого шару букального епітелію у 

фарбованих цитологічних препаратах характеризуються великим розміром 

(близько 50 мкм) полігональної форми з ядром, що розташоване в центрі та має 

маленькі розміри (5 – 6 мкм). Ядро таких клітин інтенсивно забарвлене, тому 

структура хроматину часто не проглядається. Клітини проміжного шару мають 

менш виражений полігональний контур та менший розмір (близько 30 – 40 

мкм). Ядра цих клітин розміром понад 6 мкм з чіткою ядерною мембраною та 

рівномірно розподіленим дрібнозернистим чи ніжносітчастим хроматином. 

 

2.5 Розпрацювання оптимального складу лікарських форм для місцевої 

терапії хронічного катарального гінгівіту у дітей з надмірною масою тіла 

 

1. Гель для лікування і профілактики хронічного катарального гінгівіту у дітей 

з надмірною масою тіла. 
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Для місцевого лікування і профілактики хронічного катарального гінгівіту 

у дітей з надмірною масою тіла в стоматологічній практиці використовують 

відомі лікарські засоби різного спектру дії, які є недостатньо ефективними при 

вказаній патології. У зв’язку з цим метою нашої роботи було опрацювання 

раціонального складу і технології лікарських засобів у формі гелю та 

ополіскувача.  

При опрацюванні складу та технології гелю необхідно було провести 

науково-обґрунтований вибір активних фармацевтичних інгредієнтів і 

допоміжних речовин для них. Для досягнення цієї мети, нами запропоновано 

алгоритм досліджень з опрацювання комбінованого лікувально-

профілактичного гелю, який представлений на рисунку 2.4. 

 

 

 

Рисунок 2.4. - Алгоритм досліджень з опрацювання складу гелю для лікування і 

профілактики хронічного катарального гінгівіту у дітей з надмірною масою 

тіла. 

 

Сучасним медико-біологічним вимогам найбільшою мірою відповідають 

гідрофільні гелі, які володіють низкою наступних переваг:  

– легко наносяться на слизову оболонку, ясна, пародонтальні кишені;  
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– швидко і рівномірно розподіляються на поверхні слизової оболонки рота; 

– забезпечують довготривалість і локальність дії; 

– не створюють дискомфорту у ротовій порожнині, оскільки мають рН близьке 

до біологічних тканин.  

При розробці складу та технології гелів, важливою умовою є вибір 

основи-носія, її сумісність з лікарськими і допоміжними речовинами, фізико-

хімічна, хімічна та мікробіологічна стабільність, індиферентність протягом 

усього терміну використання.  

З метою забезпечення ефективного лікування і профілактики хронічного 

катарального гінгівіту у дітей з надмірною масою тіла до складу гелю введено: 

кальцію лактат, вітамін С, вітамін D3, вітамін Е (30% олійний розчин 

токоферолу ацетату), рутин, олія чайного дерева, ментол, пропіленгліколь, 

метилпарабен. В якості гелеутворювача вибрано основу, яка містить 

оптимальну кількість метилцелюлози, натрійкарбоксиметилцелюлози і води 

очищеної. 

Інгредієнти, що входять до складу запропонованої лікарської форми 

характеризуються наступними властивостями: 

Кальцію лактат у складі гелю є важливим активним компонентом для 

ремінералізації зубної емалі. Він має високу протикаріозну ефективність при 

пероральному застосуванні у складі жувальних гумок і харчових продуктів. 

Експериментально і клінічно встановлено також, що полоскання ротової 

порожнини 2-3% розчином лактату кальцію на тлі цукрового навантаження, 

при якому зменшується кількість йонізованого кальцію у слині, попереджає 

демінералізацію емалі на 25-55%. Окрім того, кальцію лактат нейтралізує кисле 

середовище ротової рідини, сприяє відновленню ясенного колагену, зменшує 

кровоточивість ясен і є безпечним при можливому передозуванні. 

Вітамін С (кислота аскорбінова) сприяє регуляції окисно-відновних 

процесів у тканинах пародонта, вуглеводного обміну, регенерації тканин, 

синтезу колагену і проколагену, підвищує стійкість організму до інфекцій. 



70 
 

Вітамін D3 (водний розчин) служить регулятором обміну кальцію і 

фосфору в організмі людини, приймає участь у метаболізмі кальцію. Він 

підвищує проникність клітинних мембран, полегшуючи надходження кальцію 

всередину клітин, сприяє накопиченню його в кістках, протидіє резорбції 

кісткової тканини. 

Вітамін Е (30% олійний розчин токоферолу ацетату) як ефективний 

антиоксидант захищає тканини пародонта від окиснення, приймає участь в 

біосинтезі білків, тканинному диханні та інших процесах клітинного 

метаболізму. 

Рутин володіє протизапальною, антиоксидантною, 

мембраностабілізуючою, протинабряковою, антигістамінною, 

імуномодулюючою дією. Окрім того, він стимулює регенерацію тканин 

пародонту, відновлює структуру кісткової тканини, гальмує процеси старіння 

клітин шкіри. 

Олія чайного дерева у складі гелю виявляє протимікробну, протизапальну 

активність, сприяє підвищенню проникності для біологічно активних речовин, 

стимулює регенерацію слизової оболонки порожнини рота, сприяє епітелізації 

ран та виразок, усуває неприємний запах з рота. При нанесенні на слизову 

оболонку рота олія практично не всмоктується в системний кровообіг. 

Ментол створює ефект охолодження за рахунок подразнення нервових 

закінчень, зменшує больову чутливість, проявляє слабкі антисептичні 

властивості. 

Пропіленгліколь надає засобу необхідної в’язкості, стабільності та 

однорідності, служить пенетрантом для діючих речовин. 

Метилпарабен у складі гелю служить консервантом, запобігає мікробній 

контамінації, забезпечує його стабільність в процесі довготривалого зберігання 

за кімнатної температури. 
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Необхідну гелеподібну консистенцію, однорідність та стабільність при 

зберіганні лікарського засобу забезпечують оптимальні кількості 

метилцелюлози, натрійкарбоксиметилцелюлози і води очищеної. 

Опрацьований гель для лікування і профілактики хронічного катарального 

гінгівіту у дітей з надмірною масою тіла готують таким чином. Розраховані 

кількості кальцію лактату, вітаміну С, рутину, вітаміну D3, вітаміну Е (30% 

олійного розчину токоферолу ацетату), олії чайного дерева і ментолу 

розчиняють у пропіленгліколь, енергійно розтираючи в ступці. В іншій склянці 

у воді очищеній при температурі 90-100
о
С розчиняють метилпарабен. До 

гарячого розчину додають метилцелюлозу, натрійкарбоксиметилцелюлозу і 

охолоджують при постійному перемішуванні під проточною водою до 

утворення гелю. Після охолодження гель додають до суміші порошків і 

вітамінів у пропіленгліколі та гомогенізують до однорідної маси.  

Порівняльні біофармацевтичні дослідження впливу виду основи на 

швидкість і повноту вивільнення кальцію лактату із запропонованого гелю на 

основі, що містить 5% метилцелюлози і 2% натрійкарбоксиметилцелюлози та 

гелю порівняння, що містить 10% поліметилсилоксану проводили методом 

дифузії в агарові пластинки. Агаровий гель готували наступним чином: 1,0 г 

агару розчиняли у 100 мл води очищеної при нагріванні до температури 95-

100ºС протягом 2-3 хвилин. Після охолодження до 50ºС в агаровий розчин 

додавали 10 мл суміші 5% розчину натрію родизонату і 5% розчину гідроксиду 

натрію у співвідношенні 5:1. Агаровий розчин заливали у чашки Петрі (25 мл), 

у які попередньо встановлювали по два скляних або металевих циліндри 

(відкриті з обох боків) діаметром 10 мм і залишали до застигання. Після 

застигання циліндри обережно витягували з гелю і в утворені заглиблення 

(лунки) вносили однакові наважки досліджуваних гелів. Чашки Петрі поміщали 

у термостат при температурі 37ºС. 

 У процесі дифузії кальцію лактату в агарові пластинки з індикаторною 

сумішшю, довкола луночок утворюється забарвлений шар фіолетового кольору, 
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діаметр якого збільшується через відповідні проміжки часу. Результати 

досліджень наведені в таблиці 2.4.  

 

Таблиця 2.4 – Вплив виду основи на швидкість вивільнення кальцію 

лактату із гелів 

 

 

Час (год) 

Діаметр забарвленого шару (мм) 

Запропонована гелева основа: 

5% метилцелюлози і 2% 

натрійкарбоксиметилцелюлози 

Порівняльна гелева основа:  

10% поліметилсилоксан 

0,5 12 11 

1,0 14 13 

2,0 17 16 

3,0 20 19 

4,0 24 23 

5,0 27 25 

6,0 30 27 

7,0 31 28 

8,0 33 29 

10,0 35 32 

12,0 38 32 

 

З результатів таблиці видно, що швидкість вивільнення кальцію лактату 

проходить швидше і повніше із запропонованої гелевої основи ніж з 

порівняльної основи поліметилсилоксану. Повне вивільнення кальцію лактату в 

агарові пластинки з гелів проходить за 12 годин. Діаметр забарвленого шару 

навколо лунок після 12 годин інкубації із запропонованої гелевої основи у 1,2 

рази перевищує діаметр забарвлення довкола лунок порівняльної гелевої 

основи поліметилсилоксану. 
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Для запобігання подразнювальної і сенсибілізуючої дії та забезпечення 

стабільності в процесі зберігання досліджено значення рН середовища 

опрацьованого гелю, яке майже не змінювалось протягом тривалого часу 

зберігання і знаходилось в межах значення рН порожнини рота 6,0. 

На підставі проведених фізико-хімічних та біофармацевтичних 

досліджень нами запропоновано наступний склад гелю для лікування і 

профілактики хронічного катарального гінгівіту у дітей з надмірною масою (у 

мас. %): 

кальцію лактат      0,8-1,2 

вітамін С       0,4-0,6 

вітамін D3         1,2-1,6 

вітамін Е (30% олійний розчин  

токоферолу ацетату)  1,6-2,4 

рутин  0,4-0,6 

олія чайного дерева     0,08-0,12 

ментол        0,08-0,12 

пропіленгліколь      8,0-12,0 

метилпарабен      0,08-0,12 

метилцелюлоза      4,0-6,0 

натрійкарбоксиметилцелюлоза   1,6-2,4 

вода очищена      до 100,0. 

Гель наносять під над’ясенну марлеву пов’язку після здійснення 

професійної гігієни у супроводі з антисептичним прикриттям. У домашніх 

умовах рекомендується автомасаж ясен з фітогелем. 

Позитивний результат гелю для профілактики та лікування захворювань 

гінгівіту у дітей з надмірною масою тіла досягається оптимальним підбором 

інгредієнтів, що забезпечують протизапальну, капілярозміцнювальну, 

антимікробну, імуностимулюючу, ремінералізувальну, ранозагоювальну, 
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антиоксидантну активність, попереджають виникнення захворювань 

катарального гінгівіту та гальмують процес його хронічного протікання. 

2. Ополіскувач для лікування і профілактики хронічного катарального гінгівіту 

у дітей з надмірною масою тіла. 

Ефективна терапія і профілактика захворювань гінгівіту у дітей з 

надмірною масою тіла потребує використання в стоматологічній практиці окрім 

гелю ще і рідких лікарських засобів, які б забезпечували підвищення функції 

слиновиділення слинних залоз, зниження в’язкості та кислотності слини. Тому 

наступним нашим завданням було опрацювання складу і технології 

ополіскувача для ротової порожнини.  

На фармацевтичному ринку асортимент ополіскувачів швидко зростає 

завдяки низці наступних переваг цієї лікарської форми: 

 - до складу ополіскувачів можуть бути введені інгредієнти, розчинні у воді та 

етанолі, олії з емульгаторами, витяжки з лікарської рослинної сировини; 

 - ополіскувачі можуть містити етанол, завдяки чому вони є мікробіологічно 

стабільними і не потребують додаткового введення консервантів; 

 - безалкогольні ополіскувачі можуть призначатися дітям до 6-ти років та 

дорослим з алергією на алкоголь; 

 - їм властива висока біологічна доступність лікарських речовин; 

 - можливість застосовувати на слизових оболонках порожнини рота та 

важкодоступних місцях; 

 - застосування ополіскувачів не потребує змивання, через це їх зручно 

використовувати в дорожніх та будь-яких інших умовах; 

 - ополіскувачі щільно закупорені і тому впродовж усього терміну використання 

стерильні та гігієнічні; 

 - екологічно чисті лікарські форми, оскільки вони на відміну від аерозолів не 

містять фторвуглеводнів, які забруднюють навколишнє середовище руйнуючи 

озоновий шар довкола Землі; 
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 - ополіскувачі – готова до вживання лікарська форма і не потребує розведення, 

чи іншого приготування. 

 При розробці складу та технології ополіскувачів, важливою умовою є 

сумісність лікарських і допоміжних речовин, фізико-хімічна, хімічна та 

мікробіологічна стабільность, приємний запах і смак протягом усього терміну 

використання. 

До складу ополіскувача введено активні фармацевтичні інгредієнти – 

кальцію лактат, вітамін С, вітамін D3 , олія чайного дерева, а також ксилітол, 

сахарин, ментол, метилпарабен, емульгатор ОС-20, пропіленгліколь, вода 

очищена, які забезпечують необхідний фармакологічний ефект для 

профілактики та лікування захворювань гінгівіту у дітей зокрема з надмірною 

масою тіла. 

Для опрацьованого ополіскувача нами проводились органолептичні, 

фізико-хімічні, аналітичні дослідження згідно з вимогами ДФУ 1.1, 1.2 статей 

«Рідкі лікарські засоби для зовнішнього застосування», «Контейнери» а також 

ДСТУ 4093- 2002 «Лосьйони та тоніки косметичні» зокрема контролювались 

такими показниками якості: опис, ідентифікація, рН середовища, об’єм вмісту 

контейнера, мікробіологічна чистота або стерильність, кількісне визначення 

активних фармацевтичних інгредієнтів. 

Опис - включає в себе зовнішній вигляд, колір, смак, запах. За цим 

показником ополіскувач є прозорою безколірною рідиною, солодкуватого 

смаку із запахом ментолу. 

Ідентифікація – включає якісний аналіз кальцію лактату та інших 

інгредієнтів у складі ополіскувача згідно з методиками характерних реакцій для 

них.  

Значення рН ополіскувача – визначали потенціометричним методом згідно 

з ДФУ на приладі «рН meter 240» шляхом вимірювання різниці потенціалів між 

двома електродами, зануреними в розчин один з яких чутливий до іонів водню 
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(скляний електрод), другий – електрод порівняння (хлорсрібний електрод). 

Значення рН середовища не перевищує 6,0. 

Об’єм вмісту контейнера – визначали згідно ДФУ 1.1. Для цього один 

контейнер якомога повніше звільняли від розчину і визначали об’єм вмісту 

контейнера за допомогою калібрувального циліндра. Об’єм вмісту контейнера 

має бути не меншим 100 мл. 

Мікробіологічна чистота ополіскувача. Оскільки досліджуваний 

ополіскувач містить антимікробний консервант метилпарабен, що виявляє 

протимікробну дію, то визначати його стерильність у повному обсязі немає 

потреби. Натомість необхідно дотримуватись вимог безпеки ДСанПІН 2.2.9.027 

під які підпадає наш ополіскувач. Відповідні норми безпеки для ополіскувачів 

згідно з цим документом наведені в таблицях 2.5 і 2.6. 

 

 Таблиця 2.5 – Токсиколого-гігієнічні показники безпечності ополіскувача 

 

Назва показника Норма 

Індекс гострої токсичності за нанесення на шкіру, не більше 0 

Індекс шкіроподразнювальної дії, не більше 0 

Індекс подразнювальної дії на слизову оболонку очей, не більше 1 

Індекс шкірорезорбтивної дії, не більше 0 

Індекс гострої токсичності за потрапляння в шлунок, не більше 1 

Індекс хронічної токсичності за нанесення на шкіру, не більше 0 

Індекс сенсибілізуючої дії, не більше 0 

 

 Виготовленим розчином наповнювали скляні багатодозові контейнери 

(флакони) на 100 мл. Контейнери виготовлені із забарвленого нейтрального 

скла класу І і мають високу гідролітичну стійкість, що відповідає вимогам 

ДФУ.  
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 Таблиця 2.6. Мікробіологічні показники безпечності ополіскувача 

 

Назва показника Одиниці 

Вимірювання 
Норма 

Кількість аеробних мікроорганізмів КУО/см
3
 1000 

Бактерії родини Enterobacteriaceae 1 см
3
 Відсутні 

Staphylococcus aureus 1 см
3
 Відсутні 

Pseudomonas aeruginosa 1 см
3
 Відсутні 

Кількість дріжджів та пліснявих грибів, не більше КУО/см
3
 100 

 

Результати проведених органолептичних, фізико-хімічних, 

мікробіологічних досліджень, які повністю відповідають вимогам ДФУ й 

іншим нормативним документам щодо рідких лікарських засобів дозволили 

запропонувати наступний склад ополіскувача для лікування і профілактики 

хронічного катарального гінгівіту у дітей з надмірною масою тіла (у мас. %):  

кальцію лактат     0,04-0,06 

вітамін С      0,08-0,12 

вітамін D3        0,6-1,0 

олія чайного дерева    0,04-0,06 

емульгатор ОС-20     0,3-0,5 

ксилітол      0,8-1,2 

сахарин      0,01-0,03 

ментол       0,01-0,03 

пропіленгліколь     18,0-22,0 

метилпарабен     0,08-0,12 

вода очищена     до 100,0. 

Ополіскувач для лікування і профілактики хронічного катарального 

гінгівіту у дітей з надмірною масою тіла готують таким чином. Розраховані 

кількості кальцію лактату, ксилітолу, сахарину, вітаміну С, метилпарабену, 

емульгатора ОС-20 розчиняють у киплячій воді очищеній. Після охолодження 
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до розчину додають розчинені у пропіленгліколі вітамін D3, ментол, олію 

чайного дерева і енергійно збовтують протягом 2-3 хвилин. Одержаний розчин 

відстоюють 1-2 доби, фільтрують і заливають у скляні багатодозові флакони на 

200 мл з гвинтовими полімерними корками. Ополіскувач являє собою прозору, 

безбарвну рідину, солодкуватого смаку із запахом ментолу. Значення рН 

середовища становить 5,5. 

Приготування, фізико-хімічні і біофармацевтичні дослідження гелю та 

ополіскувача 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.). 

 

2.6 Статистичні методи дослідження 

 

Для об’єктивної оцінки ступеня достовірності результатів досліджень 

проведена статистична обробка отриманих даних 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). Різницю вважали значимою 

при p<0,05. 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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РОЗДІЛ 3 

CТОМАТОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ДІТЕЙ З НАДМІРНОЮ МАСОЮ ТІЛА 

 

В останні роки значна увага приділяється фізичному розвитку дітей. 

Дослідження свідчать про збільшення кількості дітей з НМТ та ожирінням. 

Метаболічні порушення в організмі при ожирінні є факторами ризику для 

розвитку серцево-судинних захворювань, діабету, ортопедичних проблем і 

психічних розладів. Надмірна маса тіла у дітей впливає на успішність в школі і 

занижену самооцінку [21, 98, 175, 204, 208]. Безумовно, що збільшення індексу 

маси тіла, рівня сироваткових ліпідів, рівня глюкози в крові в організмі дітей 

створюють таку патологічну ситуацію на тлі якої і виникають стоматологічні 

захворювання у дітей.  

У зв’язку з цим для розпрацювання профілактики та лікування 

стоматологічних захворювань у дітей з НМТ необхідна оцінка чинників ризику 

їх виникнення, а також рівня стоматологічного здоров’я. 

 

3.1 Ураженість карієсом постійних зубів у дітей з надмірною масою тіла 

 

З метою оцінки стану твердих тканин зубів проведено обстеження 86 

дітей із надмірною масою тіла у віці 7, 12 та 15-ти років. Групу порівняння 

склали 93 дитини із нормальною масою тіла віком 7, 12, 15 років.  

Спільно з педіатром проведено оцінку фізичного розвитку дітей за 

даними антропометричних вимірів, зросту (в см) та маси тіла (в кг), та 

розраховано індекс маси тіла (ІМТ). Отримані вимірювання і розрахунки 

оцінювалися за центильними таблицями, які дозволили поділити обстежених 

дітей на 2 групи дослідження. Згідно даних ВООЗ, діти, у яких результати 

обстеження були між 5-м та 85-м центилем характеризувались, як діти з 

нормальною масою тіла. Групу дітей з НМТ становили діти, вимірювання яких 

були у проміжку з 85-ї до 95-ї центилі.  
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Аналіз отриманих даних показав, що, в середньому, інтенсивність карієсу 

у дітей з НМТ 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 (таблиця 3.1).  

 

Таблиця 3.1 – Ураженість зубів карієсом у обстежених дітей (середні 

дані) 

 

Вік,  

роки 

Діти з НМТ (основна група) Діти з нормальною масою тіла 

КПВ Зріст 

см 

Вага 

кг 

ІМТ 

кг/м
2
 

ПП 

ІМТ 

КПВ Зріст 

см 

Вага 

кг 

ІМТ 

кг/м
2
 

ПП 

ІМТ 

7 2,5 

± 

0,31 

130 31 18,3 92 1,31 

± 

0,22* 

123 23 15,2 41 

12 5,8 

± 

0,62 

156 56 23 93 3,54 

± 

0,67* 

155 47 19,6 74 

15 8,3 

± 

0,64 

174 77 25,4 92 5,18 

± 

0,59* 

163 58 21,8 74 

Примітка: *-ступінь достовірності різниці між основною групою та групою 

порівняння p<0,05 

 

Результати обстежених дітей проаналізовано з урахуванням віку. Аналіз 

отриманих даних показав, що середній показник зросту обстежених 7-ми 

річних дітей основної групи становив 130 см, а вага – 31 кг, відповідно індекс 

маси тіла (ІМТ) становив – 18,3 кг/м
2
. Згідно центильних таблиць, середній 

порівняльний показник індексу маси тіла (ПП ІМТ) перебував в межах 92-ої 

центилі і відповідає надмірній масі тіла. Поширеність карієсу постійних зубів у 

обстежених 7-ми річних дітей із надмірною масою тіла, в середньому, 

становила 66,5% та відповідала середньому рівню, згідно критеріїв ВООЗ. 

Інтенсивність карієсу постійних зубів у дітей з НМТ, у середньому, становила 
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КПВ=2,5±0,31зуба та перевищувала у 1,9 раза середній показник однолітків із 

нормальною масою тіла (КПВ=1,31±0,22 зуба, p<0,05). 

Зріст обстежених 12-ти річних дітей основної групи становив 156 см, а 

вага – 56 кг, тобто середній показник індексу маси тіла (ІМТ) становив – 23 

кг/м
2
, згідно центильних таблиць, середній ПП ІМТ перебував в межах 93 

центилі і відповідав надмірній масі тіла. Виявлено, що поширеність карієсу 

постійних зубів у обстежених 12-ти річних дітей із надмірною масою тіла, в 

середньому, становила 100% і відповідала високому рівню, згідно критеріїв 

ВООЗ, а інтенсивність карієсу (КПВ=5,8±0,62 зуба) перевищувала в 1,4 раза 

середні дані у групі дітей порівняння (КПВ=3,54±0,67 зуба, p<0,05). 

Як свідчать отримані дані, середній показник зросту обстежених 15-ти 

річних дітей основної групи становив 174 см, а вага – 77 кг, середній показник 

індексу маси тіла (ІМТ) становив – 25,4 кг/м
2
. Згідно центильних таблиць, 

середній ПП ІМТ перебував в межах 92 центилі і відповідав надмірній масі 

тіла. Поширеність карієсу постійних зубів у обстежених 15-ти річних дітей із 

надмірною масою тіла була дещо меншою, ніж у 12-ти річних дітей з НМТ та 

становила 88,1% та відповідала високому рівню, згідно критеріїв ВООЗ. Із 

віком (15 – ти річні діти) інтенсивність карієсу, в середньому, зростала, як у 

дітей з надмірною масою тіла (КПВ=8,3±0,64 зуба), так і у дітей з нормальною 

масою тіла, в яких інтенсивність карієсу, в середньому, теж збільшувалася 

(КПВ=5,18±0,69 зуба), (p<0,05). Проте інтенсивність карієсу в 15- ти річних 

дітей з НМТ перевищувала в 1,6 раза середній показник у однолітків групи 

порівняння (p<0,05). 

Отже, результати обстеження дітей з надмірною масою свідчать про 

високу поширеність та інтенсивність карієсу постійних зубів у різні вікові 

періоди, що потребує подальших досліджень з метою оцінки чинників ризику 

та патогенетичних механізмів розвитку карієсу у дітей з НМТ. Результати 

дослідження слугуватимуть розпрацюванню ефективних профілактичних 

заходів. 
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3.2 Поширеність та структура захворювань тканин пародонта у дітей із 

надмірною масою тіла 

 

Оцінка стану тканин пародонта проаналізована у 278 дітей з надмірною 

масою тіла у ключових вікових групах 7, 12, 15 років відповідно до 

рекомендацій ВООЗ. Групу порівняння склали 292 дитини з нормальною масою 

тіла та 89 дітей з ожирінням. Результати стоматологічного обстеження 

свідчили, що кількість дітей, в середньому, з інтактним пародонтом з НМТ 

(32,01±2,80%) та ожирінням (16,85±3,97%) була значно меншою у порівнянні з 

дітьми з нормальною масою тіла (53,08±2,92%) (р<0,01). Як свідчать дані 

суттєва різниця частоти інтактного пародонта також виявлена між дітьми з 

НМТ і ожирінням (р<0,001). Явища запального процесу в тканинах пародонта у 

дітей з НМТ, в середньому, виявлено у 67,99±2,80%, що значно частіше по 

відношенню до дітей із нормальною масою тіла – 46,92±2,92% (р<0,01). 

Запальний процес у тканинах пародонта у дітей з ожирінням, у середньому, 

виявлено у 83,15±3,97%, що в 1,2 раза частіше по відношенню до дітей з НМТ 

67,99±2,80% (р<0,01), і в 1,8 раза частіше, ніж у дітей з нормальною масою тіла 

– 46,92±2,92% (р<0,001). Згідно критеріїв ВООЗ, поширеність захворювань 

тканин пародонта у дітей з НМТ та ожирінням відповідала високому рівню, 

тоді як у дітей з нормальною масою тіла характеризувалася як для середнього 

рівня.  

Результати аналізу стану тканин пародонта в обстежених дітей у віковому 

аспекті показали, що кількість дітей з інтактним пародонтом з віком 

знижується, а з явищами запальних процесів збільшується (таблиця 3.2).  

Значно більша частота патології тканин пародонта спостерігається у всіх 

вікових групах дітей з надмірною масою тіла та ожирінням порівняно з 

однолітками з нормальною масою тіла. Особливо значна різниця виявлена у 

дітей 7-річного та 15-тирічного віку. Отже, у дітей 7-річного віку з НМТ 

запальні явища в тканинах пародонта виявлено в 1,6 раза частіше порівняно з 
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однолітками з нормальною масою тіла і, відповідно, у дітей 15-тирічного віку в 

1,4 раза.  

 

Таблиця 3.2 - Поширеність захворювань тканин пародонта у обстежених 

дітей залежно від віку (середні дані) 

 

В
ік

 (
у

 р
о

к
ах

) 

Діти з 

нормальною 

масою тіла 

Діти з НМТ Діти з ожирінням 

р1 р2 

Інтактн

ий 

пародо

нт, (%) 

Захв. 

тканин 

пародо

нта, 

(%) 

Інтактн

ий 

пародон

т, (%) 

Захв. 

тканин 

пародо

нта, (%) 

Інтактн

ий 

пародон

т, (%) 

Захв. 

тканин 

пародо

нта, (%) 

7 
62,92 

±5,12 

37,08 

±5,12 

41,27 

±6,20 

58,73 

±6,20 

62,50 

±5,7 

37,50 

±5,7 
<0,01 

<0,0

5 

12 
53,06 

±5,04 

46,94 

±5,04 

36,45 

±4,65 

63,55 

±4,65 

17,50 

±6,01 

82,50 

±6,01 
<0,05 

<0,0

5 

15 
44,76 

±4,85 

55,24 

±4,85 

22,22 

±4,00 

77,78 

±4,00 

7,32 

±4,07 

92,68 

±4,07 

<0,00

1 

<0,0

1 

С
ер

ед
н

є 53,08 

±2,92 

46,92 

±2,92 

32,01 

±2,80 

67,99 

±2,80 

16,85 

±3,97 

83,15 

±3,97 

<0,00

1 

<0,0

1 

Примітки: р1 - ступінь достовірності різниці між віком у дітей з нормальною 

масою тіла і у дітей з НМТ; 

р2 - ступінь достовірності різниці між віком у дітей з НМТ і у дітей з 

ожирінням. 

 

З віком захворюваність тканин пародонта зростає як у дітей з НМТ, 

ожирінням так і у дітей з нормальною масою тіла. Особливо значне зростання 

поширеності захворювань пародонта діагностовано у дітей з відхиленням у 

фізичному розвитку з 12-и до 15-и років. Отже, у дітей з НМТ поширеність 

патології пародонта в цей віковий період була більшою на 14,23%, а у дітей з 
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ожирінням на 10,18%, що перевищує цей відсоток у дітей з нормальною масою 

тіла (8,3%). 

Згідно аналізу стану тканин пародонта (рис. 3.1) виявлено, що у дітей з 

надмірною масою тіла хронічний катаральний гінгівіт діагностовано у 

64,03±2,88% випадків, що було у 1,4 рази більше відповідних значень у групі 

порівняння (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 були констатовані ознаки 

генералізованого пародонтиту легкого ступеню. Гіпертрофічний гінгівіт та 

пародонтит діагностовано переважно у дітей з НМТ та ожирінням віком 12-ти 

та 15-ти років.  

 

 

Рисунок 3.1 - Стан тканин пародонта в обстежених дітей (у %) 

 

Враховуючи, що кількість дітей з ожирінням була незначна, тому в 

подальшому детальний аналіз патології тканин пародонта проведено лише у 

дітей з НМТ. Оскільки, хронічний катаральний гінгівіт зустрічався найчастіше 

у структурі захворювань тканин пародонта, як у дітей з надмірною масою тіла, 

так і у дітей з нормальною масою тіла, тому в подальшому був проведений 
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детальний аналіз особливостей проявів ХКГ залежно від віку дітей і ступеня 

тяжкості захворювання. Необхідно зауважити, що гострий катаральний та 

загострення хронічного катарального гінгівіту зустрічались нами в поодиноких 

випадках, тому не підлягали детальному аналізу.  

Поширеність ХКГ у обстежених дітей у різні вікові періоди наведено в 

таблиці 3.3.  

 

Таблиця 3.3 - Поширеність хронічного катарального гінгівіту в дітей груп 

дослідження залежно від віку 

 

В
ік

 

 (
у

 р
о

к
ах

) 

Діти з НМТ 

(n=278) 

Група порівняння 

(норм. маса тіла) (n=292) 

К
-т

ь 

о
б

ст
еж

ен
и

х
 З хронічним катаральним 

гінгівітом 
К

-т
ь 

о
б

ст
еж

ен
и

х
 

З хронічним 

катаральним гінгівітом 

(абс. 

число) 
% 

(абс. 

число) 

 

% 

7 63 36 57,14±6,23 89 32 35,96±5,09* 

12 107 66 61,68±4,70 98 44 44,90±5,02* 

15 108 76 70,37±4,39 105 56 53,33±4,87* 

Середнє   64,03±2,88   45,21±2,91* 

Примітка: * - ступінь достовірності різниці між дітьми основної групи і групи 

порівняння p<0,05. 

 

При аналізі даних виявлено, що ХКГ частіше діагностовано у дітей з 

НМТ порівняно з однолітками з нормальною масою тіла. Так, у віці 7 років 

поширеність ХКГ у дітей з НМТ була в 1,6 раза більшою (57,14±6,23 %) 

значень порівняльної групи (35,96±5,09%, (р<0,05)); у віці 12 років у дітей 

основної групи поширеність ХКГ склала 61,68±4,70%, що було в 1,4 раза 

більше відповідних значень групи порівняння (44,90±5,02%), (р<0,05). 

Максимальні значення поширеності ХКГ були зафіксовані в обох групах 
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дослідження у віці 15 років: 70,37±4,39% - у основній та 53,33±4,87% у дітей 

групи порівняння (р<0,01). 

У результаті аналізу ступеню тяжкості ХКГ (рис. 3.2) встановлено, що у 

дітей з НМТ переважав середній ступінь тяжкості ХКГ, а у дітей з нормальною 

масою тіла - легкий. Отже, в середньому, легкий ступінь ХКГ було виявлено з 

частотою 43,89±3,72% у дітей з НМТ, що значно рідше порівняно з дітьми з 

нормальною масою тіла (75,76±3,73%) (р<0,001).  

 

 

 

Рисунок 3.2 - Середні значення поширеності ХКГ у дітей груп дослідження 

залежно від ступеня тяжкості захворювання (у %) 

 

Порівняльна оцінка поширеності ХКГ в залежності від віку дітей 

(таблиця 3.4) показала, що з віком у дітей груп порівняння поширеність ХКГ 

легкого ступеня тяжкості зменшувалася. Особливо значне зниження 

діагностовано у дітей з НМТ. 
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Отже, легкий ступінь тяжкості ХКГ у дітей з НМТ  7-и років у порівнянні 

з 15-и річними був меншим в 3,16 раза, а в групі порівняння був меншим в 1,4 

раза (р<0,001).  

 

Таблиця 3.4 - Ступені тяжкості ХКГ у дітей різного віку (у %) 

Примітка. Достовірна різниця між показниками дітей з НМТ відповідних 

ступенів тяжкості та групою порівняння: * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001. 

 

Середній ступінь тяжкості ХКГ у дітей був діагностуваний значно 

частіше (48,33±3,75%) порівняно з дітьми з нормальною вагою (р<0,001). 

Суттєва різниця виявлена у всіх вікових градаціях, особливо у дітей 12-и та 15-

и років. Отже, у дітей 12-річного віку з НМТ середній ступінь тяжкості ХКГ 

був у 2,13 раза частіше ніж у однолітків групи порівняння (р<0,01), а у 15-

річних дітей - у 1,96 раза (р<0,01). 

Значно частіше у дітей з НМТ зустрічався тяжкий ступінь ХКГ (в 

середньому 7,79±2,01%). Тяжкий ступінь гінгівіту у дітей з НМТ було виявлено 
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уже у дітей 12-річного віку (7,58±3,26%), а у дітей  групи порівняння лише у 

15-річних (5,36±3,01%). 

Діти з надмірною масою тіла та з легким ступенем ХКГ скаржились на 

дискомфортні відчуття, рідше – на незначну болючість ясен і відчуття 

напруженості. Також діти скаржились на кровоточивість ясен під час чищення 

зубів або під час вживання твердої їжі. При об’єктивному обстеженні було 

виявлено помірну гіперемію міжзубних сосочків зі згладженими верхівками 

(рис. 3.3). 

 

                     

Рисунок 3.3 – Хвора О., 15 років, хронічний катаральний гінгівіт легкого 

ступеня тяжкості. (РМА=9,54%; ГІ = 1,7; IКЯ =0,64). 

 

 Діти з НМТ і ХКГ середнього ступеня тяжкості скаржились на 

кровоточивість ясен під час чищення зубів і під час вживання твердої їжі, на 

неприємні відчуття і свербіж ясен. Під час внутрішньоротового огляду у даної 

групи дітей спостерігалася гіперемія ясенного краю та міжзубних сосочків, які 

були набряклі, рихлі зі згладженими краями. (рис. 3.4). 

 



89 
 

                     

Рисунок 3.4 – Хвора Л., 12 років, хронічний катаральний гінгівіт середнього 

ступеня тяжкості. (РМА=32%; ГІ = 2,3; IКЯ =1,48). 

При хронічному катаральному гінгівіті тяжкого ступеня діти з НМТ 

скаржились на кровоточивість ясен, дискомфорт під час чищення зубів і при 

вживанні твердої їжі. При об’єктивному обстеженні було виявлено дифузну 

гіперемію з вираженим ціанозом ясенного краю, міжзубних сосочків і 

альвеолярної ділянки. Спостерігалось потовщення маргінального краю у 

вигляді валика (рис. 3.5). 

                     

Рисунок 3.5 – Хворий П., 7 років, хронічний катаральний гінгівіт тяжкого 

ступеня. (РМА=54,2%; ГІ = 3,3; IКЯ =2,11). 

 

Отже, результати обстеження тканин пародонта у дітей з НМТ, свідчать 

про високу частоту та тяжкість запальних процесів у тканинах пародонта 

порівняно з дітьми з нормальною вагою. Особливо значне зростання 
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патологічного процесу у тканинах пародонта у дітей з НМТ спостерігається у 

віковий період з 12-и до 15-и років. Це свідчить про необхідність подальшого 

обстеження дітей з НМТ, що дозволить диференційовано розпрацювати 

профілактичні заходи для збереження здоров’я дітей.  

 

3.3 Індексна оцінка стану тканин пародонта у дітей з надмірною масою 

тіла 

 

Для виявлення запального процесу та оцінки його інтенсивності в 

тканинах пародонта визначали пробу Шиллєра-Писарєва, індекс РМА, СРІ та 

індекс кровоточивості ясен.  

Позитивна проба Шиллєра-Писарєва була виявлена, в середньому, у 

75,19±2,59% дітей з НМТ, що було в 1,1 раза частіше, ніж клінічно 

діагностовано запальні явища (67,99±2,80%, р>0,05), у дітей з ожирінням 

виявлена у 87,33%±4,25%, що в 1,05 раза частіше, ніж клінічно діагностовано 

запальні явища (83,15±3,97%, р>0,05) і відповідно у дітей з нормальною масою 

тіла (52,16±2,94%). 

Проаналізувавши пробу Шиллєра-Писарєва встановлено, що у дітей з 

НМТ проба була позитивною в 1,44 раза частіше, ніж у дітей з нормальною 

масою тіла (52,16±2,94%) (р<0,001), проте в 1,2 раза менше, ніж у дітей з 

ожирінням (87,33%±4,25%), (р<0,05) (рис. 3.6). Зі збільшенням віку і маси тіла 

у обстежених дітей збільшується частота позитивної проби Шиллєра-Писарєва. 

Для оцінки інтенсивності запального процесу в тканинах пародонта дітей 

груп дослідження були проаналізовані дані індексу РМА залежно від віку і 

маси тіла оглянутих (рис. 3.7). Виявлено, що в середньому, 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. 
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Рисунок 3.6 – Частота позитивної проби Шиллєра-Писарєва у обстежених дітей 

у % 

 

Оцінка показників індексу РМА у дітей 7-річного віку свідчила, що 

найвищі значення були виявлені у дітей з ожирінням (37,15±2,62%) та з НМТ 

(33,25±2,34%), що відповідає середньому ступеню тяжкості. 

 

 

Рисунок 3.7 - Значення індексу РМА залежно від віку і маси тіла 

оглянутих дітей (у %) 
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Аналіз значень індексу РМА залежно від віку і маси тіла дітей показав, 

що у 12-річних дітей з надмірною масою тіла, значення індексу РМА 

відповідають гінгівіту середнього ступеня тяжкості (32,79±2,78%), і є в 1,5 раза 

більшими у порівнянні з 12-річними дітьми з нормальною масою тіла, у яких 

середнє значення індексу РМА становило 20,26±2,14% та відповідало легкому 

ступеню гінгівіту (р<0,01). У 12-річних дітей з ожирінням встановлено найвище 

значення індексу РМА, яке дорівнювало 38,03±3,44% та відповідало 

середньому ступеню тяжкості гінгівіту і було в 1,8 раза більше, ніж у їх 

однолітків із нормальною масою тіла (р<0,001) та в 1,2 раза більше, ніж у групі 

однолітків із надмірною масою тіла (р>0,05). 

У 15-річних дітей з надмірною масою тіла спостерігалось збільшення 

значення індексу РМА, яке дорівнювало 35,11±2,68% та характеризувалось як 

гінгівіт середнього ступеня тяжкості та було в 1,1 раза більшим, ніж у 15-

річних дітей із нормальною масою тіла (р>0,05) і в 1,07 раза більшим, ніж у 12-

річних дітей із НМТ (р>0,05). Цікаво, що індекс РМА у групі 15-річних дітей з 

ожирінням, у середньому, становив 36,53±2,84% та відповідав гінгівіту 

середнього ступеня тяжкості і був дещо меншим, ніж у групі 7-річних та 12-

річних дітей з ожирінням; проте, в 1,2 раза більшим, ніж у групі однолітків із 

нормальною масою тіла.  

Для виявлення ранніх ознак запалення у тканинах пародонта використали 

індекс кровоточивості ясен. Згідно отриманих даних, середнє значення індексу 

кровоточивості ясен (ІКЯ) у дітей з надмірною масою тіла було у 1,48 раза 

більшим, ніж у дітей групи порівняння (1,42±0,16 бала проти 0,96±0,08 бала, 

р<0,01), проте в 1,23 раза меншим, 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 надмірною масою тіла дані індексу дорівнювали 0,92±0,11 

бала (р<0,05), у віці 12 років становили 1,41±0,13 бала (р<0,01), (рис. 3.8).  
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Рисунок 3.8 – Індекс кровоточивості ясен у дітей груп дослідження 

 

Найвище значення ІКЯ у дітей з НМТ було 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, 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. 

Аналізуючи індекс кровоточивості згідно ступенів тяжкості ХКГ у дітей з 

НМТ встановлено збільшення його значення з віком: так при легкому ступені 

відзначали зростання ІКЯ від 0,32±0,08 бала у 7-річних дітей (р>0,05) до 

0,98±0,11 бала – у 15-річних дітей (рис. 3.9)  

При середньому ступені тяжкості ХКГ у дітей з НМТ показник індексу 

зростав з 1,52±0,14 бала у 7-річних дітей (р<0,05) до 2,14±0,28 бала – у 15-

річних дітей (р<0,05). При тяжкому ступені ХКГ у дітей з НМТ найвищий 

показник індексу відзначався у 15-річних дітей (2,64±0,33 бала, (р>0,05)), тоді 

як у 12-річних оглянутих дані ІКЯ становили 2,11±0,19 бала.  
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Рисунок 3.9 – Індекс кровоточивості ясен при різних ступенях тяжкості ХКГ у 

дітей з надмірною масою тіла 

 

Для порівняння було проаналізовано даний індекс кровоточивості ясен у 

дітей із нормальною масою тіла. Згідно отриманих даних дослідження 

встановлено, що у дітей групи порівняння при легкому ступені ХКГ індекс 

кровоточивості був 0,21±0,02 бала у дітей віком 7 років і 0,76±0,1 бала - у 15-

річних дітей (рис. 3.10). 

Аналогічна тенденція зростання ІКЯ визначалась і при середньому 

ступеню ХКГ - від 1,01±0,14 бала у 7-річних дітей до 1,4±0,14 бала у 15-річних 

дітей. Слід відзначити, що незважаючи на однакову тенденцію зростання 

індексу кровоточивості ясен у залежності від ступеня тяжкості ХКГ та від віку 

дітей обох груп дослідження, у дітей з надмірною масою тіла значення ІКЯ 

були вищими, ніж у їх однолітків із нормальною масою тіла.  
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Рисунок 3.10 – Індекс кровоточивості ясен при різних ступенях тяжкості ХКГ у 

дітей з нормальною масою тіла 

 

Окрім того, для оцінки стану тканин пародонта нами використовувався 

комунальний пародонтальний індекс – СРІ. Індекс враховує кровоточивість 

ясен, наявність зубного каменю та пародонтальних кишень. При наших 

дослідженнях у обстежених дітей аналізували лише поширеність та 

інтенсивність кровоточивості ясен.  

Отримані результати свідчать, що поширеність кровоточивості ясен у 

дітей з нормальною масою тіла, у середньому, згідно індексу СРІ становила 

19,7%, що відповідає низькому рівню (при уражені до 0,5 секстантів). У дітей з 

НМТ частка дітей у яких виявлена кровоточивість ясен складала – 28,8%, у 

дітей з ожирінням - 31,8%, що відповідає помірному рівню, згідно критерію СРІ 

(при цьому уражено до 1,5 секстант) (рис.3.11). 

Аналіз показників поширеності кровоточивості ясен у дітей з 

урахуванням віку показав, що частка дітей 12-річного віку з ожирінням у яких 

виявлена кровоточивість у 2,2 раза більша по відношенню до показника дітей з 
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нормальною масою тіла (р<0,05) та в 1,3 раза у порівнянні з однолітками з НМТ 

(р˃0,05). 

 

 

Рисунок 3.11 - Показники поширеності кровоточивості ясен у обстежених дітей 

за критерієм СРІ (у %) 

 

Оцінка кровоточивості ясен у 15-річних дітей свідчить про збільшення 

кількості дітей у яких виявлена кровоточивість. Отже, у дітей з нормальною 

масою тіла питома вага випадків, у яких виявлена кровоточивість ясен 

збільшилася в 1,6 раза, при НМТ в 1,3 раза (р˃0,05), а при ожирінні навпаки 

дещо знизилася - в 1,1 раза (р˃0,05). Тобто, у віковій градації поширеність в 

усіх групах дослідження відповідала помірному рівню згідно критеріїв СРІ, при 

ураженості до 1,5 секстантів.  

Таким чином, встановлено, що у дітей з нормальною масою тіла 

показники індексу РМА відповідають гінгівіту легкого ступеня тяжкості, а у 

дітей з НМТ та ожирінням - середньому ступеню тяжкості. Кровоточивість ясен 

у дітей з нормальною масою тіла згідно індексу СРІ відповідала низькому 
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рівню при ураженні до 0,5 секстанта, а з НМТ та ожирінням відповідала 

помірному рівню при ураженні до 1,5 секстантів. 

 

3.4 Рівень гігієни порожнини рота у обстежених дітей 

 

Оцінка гігієнічного стану порожнини рота за індексом Федорова-

Володкіної показала, що добрий стан гігієни ротової порожнини, у середньому, 

визначено у 37,5±4,54% оглянутих дітей з НМТ, що було в 1,48 раза більше 

стосовно даних дітей з ожирінням (25,31±6,52%, р˃0,05). Проте, критерію 

задовільного стану гігієни порожнини рота, у середньому, відповідали 

34,09±4,57% обстежених дітей з НМТ, що було в 1,5 раза менше даних 

оглянутих дітей з ожирінням, (50,46±5,35%), (р<0,05). У той же час, 

незадовільну гігієну ротової порожнини відзначали у 21,43±3,92% дітей з НМТ, 

що спостерігалося в 1,2 раза частіше, ніж у дітей з ожирінням (18,04±5,76%), 

(р˃0,05). Поганий стан гігієни ротової порожнини зафіксовано у 5,27±2,15% 

дітей з надмірною масою тіла та у 4,47±3,07% з ожирінням. З поганим 

гігієнічним станом порожнини рота кількість дітей як з НМТ так і з ожирінням 

була майже однаковою (рис. 3.12). 

 

 

Рисунок 3.12 - Оцінка гігієнічного стану порожнини рота за індексом Федорова 

- Володкіної у дітей з НМТ та ожирінням ( у %, середні дані) 
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Для детальнішого аналізу ми порівняли індекс Федорова-Володкіної у 

дітей груп дослідження залежно від віку та маси тіла (табл. 3.5). 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, в середньому, 26,38±2,26% 12-ти річних осіб з НМТ, що було в 

1,6 рази 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 рази більше, ніж у 15-ти 

річних дітей (1,01±0,96%), (р˃0,05). Згідно отриманих даних, можна зробити 

висновок, що із віком гігієна ротової порожнини дітей з надмірною масою тіла 

покращується, проте велика частка дітей не володіє достатніми практичними 

навичками з догляду за порожниною рота. 

Аналіз якісного показника індексу Федорова - Володкіної показав, що у 

більшості обстежених 12-ти та 15- ти річних дітей з ожирінням (50,46±3,35%) 

гігієна ротової порожнини була задовільною. Різниця даного індексу по віку у 

дітей з ожирінням була незначною. Так, критерію доброго стану гігієни 

порожнини рота, у середньому, відповідали лише 25,31±3,52% обстежених 

дітей. Незадовільну гігієну ротової порожнини відзначали у 17,12±2,68% 12-ти 

річних дітей з ожирінням, що було в 1,1 раза меншим, ніж у 15-ти річних дітей 

з ожирінням (18,95±3,84%), (р˃0,05). Поганий стан гігієни ротової порожнини 

зафіксовано у 12-ти річних дітей з ожирінням дещо менше (3,28±2,69%), ніж у 

15-ти річних осіб (5,65±2,54%) з ожирінням. Дуже поганий гігієнічний стан 

ротової порожнини у 12-ти річних дітей спостерігався в 1,3 раза частіше 

(1,96±2,09%), ніж у 15-ти річних дітей з ожирінням (1,51±1,82%), (р˃0,05).  
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Таблиця 3.5 – Гігієнічний стан порожнини рота у дітей різного віку (у %) 

 

Рівень гігієни Діти з НМТ Діти з ожирінням 

12 років 15 років 12 років 15 років 

Добрий 30,78±4,46 36,06±2,62 25,30±4,55 25,31±2,48 

Задовільний 36,06±4,64 32,11±4,49 52,34±3,25 48,58±3,45 

Незадовільний 26,38±2,26 16,48±3,57* 17,12±2,68 18,95±3,84 

Поганий 4,35±1,97 6,18±2,32 3,28±2,69 5,65±2,54 

Дуже поганий 2,43±1,49 1,01±0,96 1,96±2,09 1,51±1,82 

Примітка: * – достовірність різниці між віковими групами р<0,01.  

 

Нами проаналізовано гігієнічний стан порожнини рота у дітей при 

наявності запальних процесів в тканинах пародонта (рис. 3.13). 

 

 

Рисунок 3.13 - Значення індексу Федорова-Володкіної у дітей з НМТ, у балах 
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надмірною масою тіла, у середньому, значення індексу перевищувало 

аналогічне у 1,3 раза у порівнянні з однолітками без ХКГ та з НМТ (р<0,05), в 
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яких дані індексу відповідали незадовільному та задовільному гігієнічному 

стану ротової порожнини відповідно. 

У 15-річному віці, у дітей з ХКГ та з надмірною масою тіла, індекс 

гігієни, у середньому, характеризувався як незадовільний зі значенням 

2,51±0,74 бала та був вище, ніж у однолітків без ХКГ і з НМТ (1,22±0,36 бала, 

р˃0,05), гігієнічний стан порожнини рота яких знаходився у межах хорошого. 

Згідно отриманих даних, можна стверджувати, що значення індексу 

Федорова - Володкіної у дітей обох вікових груп з НМТ за наявності 

хронічного катарального гінгівіту є вищими та відповідають незадовільному 

гігієнічному стану порожнини рота, ніж у їх однолітків без ХКГ, у яких 

гігієнічний стан порожнини рота у 12 років оцінювався як задовільний, а в 15 

років - як хороший. Це може свідчити про вагомий вплив недостатніх 

гігієнічних навичок у дітей з надмірною масою тіла на розвиток запальних 

захворювань тканин пародонта. 

Виявлено, що у 12-ти та 15-ти річних дітей з ожирінням та з ХКГ 

значення індексу Федорова - Володкіної були також вищими, ніж у їх 

однолітків з ожирінням та без хронічного катарального гінгівіту (рис. 3.14).  

 

 

Рисунок 3.14 - Значення індексу Федорова-Володкіної у дітей з ожирінням, у 
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Так, у 12-ти річних дітей з ожирінням і з ХКГ значення індексу, у 

середньому, перевищувало аналогічне, у порівнянні з однолітками без ХКГ з 

ожирінням у 2 рази (2,65±0,67 бала проти 1,34±0,34 бала, р<0,05) та 

характеризувалось як поганий та хороший стани гігієни ротової порожнини 

відповідно. У 15-річному віці у дітей з ХКГ і з ожирінням, гігієнічний стан 

порожнини рота, у середньому, характеризувався як поганий зі значенням 

гігієнічного індексу 2,68±0,69 бала та був вище даних групи порівняння 

(1,65±0,47 бала, р<0,05), де гігієнічний індекс, у середньому, відповідав 

задовільній оцінці гігієнічного стану порожнини рота. 

Порівняльна оцінка результатів гігієнічного індексу у дітей з ХКГ та з 

НМТ та у їх однолітків з ожирінням, встановила, що, у середньому, у дітей з 

НМТ гігієнічний індекс Федорова - Володкіної складає 2,33±0,68 бала та 

відповідає незадовільному стану, а у дітей з ожирінням дані індексу гігієни 

оцінювались як поганий гігієнічний стан 2,67±0,68 бала (р<0,01) (рис. 3.15). 

Отже, із віком та із збільшенням маси тіла гігієнічний стан порожнини рота у 

дітей погіршується - із незадовільного до поганого. 

 

 

 

Рисунок 3.15 - Значення індексу Федорова - Володкіної у дітей з ХКГ та з НМТ 

і ожирінням, у балах 
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Отже, доцільно при обстеженні дітей звертати увагу на рівень гігієни 

ротової порожнини і на наявність зайвої ваги, для того щоб в подальшому 

попередити можливий розвиток запалення тканин пародонта, зокрема ХКГ. 

 

3.5 Оцінка стоматологічного здоров’я дітей за Європейськими 

індикаторами 

 

Оцінка стоматологічного статусу дітей з НМТ показала, що хвороби 

пародонта та каріозні ураження зубів у них зустрічаються значно частіше у 

порівнянні зі здоровими дітьми. Водночас, за даними клінічно обстежених 

дітей достатньо складно оцінити причини виникнення захворювань та дати 

конкретні рекомендації по усуненню несприятливих чинників. Згідно 

рекомендацій ВООЗ найбільш ефективними в оцінці стоматологічного здоров’я 

та чинників ризику виникнення захворювання є комплекс об’єктивних і 

суб’єктивних критеріїв. Найбільш значимими суб’єктивними критеріями є 

самооцінка здоров’я, зовнішнього вигляду зубів, дотримання правильного 

режиму гігієни порожнини рота, вживання солодощів, тощо. Комплексне 

визначення об’єктивних (індекс РМА, СРІ, КПВ) та суб’єктивних критеріїв 

дозволить виявити можливий взаємозв’язок стоматологічного статусу та 

способу життя.  

Тому подальшим нашим дослідженням було проаналізувати самооцінку 

дітьми стоматологічного здоров’я та чинників ризику, що на нього впливають. 

Для цього проведено в стандартних умовах стоматологічне обстеження двох 

«ключових» вікових груп 12 і 15 років і анонімне анкетування по 100 дітей у 

кожній віковій групі з використанням модифікованих карт і опитувальників 

Всесвітньої організації охорони здоров’я 2013 року згідно системи EGOHID- 

2005. Групу порівняння склали 100 практично здорових дітей з нормальною 

масою тіла. Для дослідження обрані типові школи міста, у яких було отримано 

згоду адміністрації та батьків на обстеження та опитування дітей. Основна 
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увага була зосереджена на виявленні можливих факторів і індикаторів ризику 

виникнення захворювань пародонта і карієсу зубів: відвідування лікаря-

стоматолога та причина; кровоточивість ясен, частота чищення зубів і 

використання зубних паст; вживання солодких продуктів і напитків.  

Одним із важливих індикаторів, що характеризує якість життя є індикатор 

Д1 «Як Ви оцінюєте стан своїх зубів та ясен?». «Відмінний» оцінили 8% дітей з 

НМТ, та 19% з нормальною вагою. «Незадоволені» виглядом своїх зубів значно 

більша кількість дітей з НМТ (35%) у порівнянні з дітьми групи порівняння 

(13%). Найбільш виражена різниця, виявлена серед дівчат 15-тирічного віку. 

Оцінка індикатора Д4 ―Чи уникаєте Ви посміхатися через зовнішній 

вигляд ваших зубів?‖ показала, що, в середньому, дітей з НМТ значно більша 

кількість (27%), що уникає посміхатися, через вигляд своїх зубів у порівнянні з 

відповідями здорових дітей з нормальною вагою (10%) (рис. 3.16).  

 

Рисунок 3.16 - Пропорція 12 - та 15-річних дітей, які уникають посміхатися 

(індикатор Д 4) та поширеність кровоточивості ясен (у %) 
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25% у 12 років до 28% в 15 років і кількістю дітей, що уникає посміхатися в цих 

вікових групах: з 24% до 29% відповідно.  

Аналіз відповідей дітей на запитання «Чи задоволені Ви виглядом своїх 

зубів?» показав, що, в середньому, 23% дітей з НМТ «незадоволені», що в 1,9 

раза більше у порівнянні з однолітками з нормальною масою тіла (12%). Варто 

зауважити, що в середньому, 6% дітей з НМТ не могли визначитись з 

відповіддю на дане запитання, що спостерігалось в 3 рази частіше, ніж у дітей з 

нормальною масою тіла (2%). Задоволені виглядом своїх зубів, в середньому, 

68% дітей з НМТ, що в 1,24 раза менше, ніж у їх однолітків з нормальною 

масою тіла (84%). Байдужими до вигляду своїх зубів були 3% дітей з НМТ, що 

перевищувало в 1,5 раза дані дітей з нормальною масою тіла (рис. 3.17). 

 

Рисунок 3.17 – Відповіді дітей на запитання «Чи задоволені Ви виглядом своїх 

зубів?» (у %) 
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«Уроках здоров’я» у школі – 9% (рис. 3.18). Аналіз результатів по групам 

обстеження дітей показав, що значно більше дітей з нормальною масою тіла 

(26%) були навчені догляду за порожниною рота у лікаря стоматолога, по 

відношенню до дітей з НМТ. Можна припустити, що діти з НМТ значно рідше 

відвідують стоматолога, який проводить гігієнічне навчання дітей, що 

підтверджується у відповідях щодо частоти відвідування стоматолога. Проте, 

як свідчать дані, діти з НМТ самостійно стараються засвоїти правила 

раціонального догляду за порожниною рота. 

 

Рисунок 3.18 – Джерела отримання інформації дітей стосовно правил гігієни 

порожнини рота (у %) 

 

Відвідування стоматолога - це один із важливих показників 

функціонування системи стоматологічної допомоги дітям. Доведено, чим 

більший процент дітей звертається до стоматолога з метою профілактичного 

огляду, контролю факторів ризику і назначення профілактичних заходів, тим 

ефективніше попередження карієсу та захворювань пародонта. Згідно даних 

даного дослідження 71% - 78% дітей з НМТ протягом останніх 12 місяців були 

у стоматолога (індикатор В5), проте далеко не всі, менше половини, звернулись 
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(можливо були викликані в рамках планової санації) з метою профілактичного 

огляду (так стверджують анкетовані школярі). Показово «відзначились» 15-

річні діти з надмірною масою тіла: лише 4% звернулись для профілактичного 

огляду, в той час як їх однолітки з нормальною масою тіла – 29%. Таким чином, 

у даному дослідженні був виявлений фактор ризику серед дітей з надмірною 

масою тіла – недостатня мотивація для звернень до стоматолога з метою 

профілактичного огляду, що негативно відображається на їх стоматологічному 

статусі (індикатор В6) (рис. 3.19). 

 

 

Рисунок 3.19 - Пропорція 12- та 15-річних дітей з нормальною і надмірною 

(НМТ) масою тіла, що звернулися до стоматолога протягом останніх 12 місяців 

з метою профілактичного огляду (індикатор В6) (у %). 

 

Дотримання рекомендованого режиму чищення зубів без сумніву 

являється ключовим фактором, що визначає рівень гігієни порожнини рота та, 

відповідно, кількість мікробного зубного нальоту, що має безпосереднє 

відношення до виникнення каріозного захворювання та захворювань тканин 

пародонта. Виявлено, що рекомендованого режиму чищення зубів 2 рази в день 
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(індикатор А1) 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 (рис. 3.20).  

Окрім цього, 5% 15-річних дітей з надмірною масою тіла зовсім 

ігнорували необхідність чистити зуби. Відповідно, ще один фактор ризику 

виявлений у досліджуваних дітей, хоча він не виявлений серед 12-річних дітей. 

Можна припустити, що розглянутий фактор ризику збільшується з віком дітей з 

НМТ. Про це можна судити по меншій різниці КПВ зубів та інтенсивністю 

запального процесу в тканинах пародонта за індексом РМА між дітьми з 

нормальною та надмірною масою тіла в 12 років (РМА= 32,79%, КПВ=5,8 зубів 

у дітей з НМТ і РМА= 20,26%, КПВ=3,54 зубів у дітей з нормальною масою), у 

порівнянні з 15-річними дітьми (РМА=35,11%, КПВ=8,3 зубів у дітей з НМТ і 

РМА= 28,93%, КПВ=5,18 зубів у дітей з нормальною масою). 

 

Рисунок 3.20 - Процент 12-річних і 15–річних дітей з нормальною і надмірною 

масою тіла, що дотримуються рекомендованого режиму чищення зубів 2 рази в 

день (індикатор А1). 
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Отже, одним із важливих чинників ризику виникнення запальних 

процесів тканин пародонта є зубний наліт. На думку П.А. Леуса [93], зубний 

наліт є беззаперечним індикатором ризику хвороб пародонта, або один із 

симптомів початкових стадій хвороби. Виявлено, що середнє значення 

гігієнічного індексу за методом Федорова-Володкіної у обстежених дітей з 

НМТ обох вікових груп було 1,88 бала, що розцінюється як задовільний рівень 

гігієни (у групі порівняння – 1,1 бала, що відповідає доброму рівню гігієни 

ротової порожнини). Очевидно, що даний фактор ризику обумовив значно 

вищу кровоточивість ясен у дітей з НМТ (індикатор В 14) - 25 % серед 12-

річних і 28% серед 15-річних, відповідно в групі порівняння 19% серед 12-

річних і 22 % серед 15-річних (рис 3.21). Встановлено, що індикатор А 4 «Якою 

зубною пастою Ви користуєтесь?» являється більш інформативним у виявлені 

факторів ризику виникнення карієсу зубів, ніж кратність гігієни рота, тому було 

важливим визначити рівень знань та навичок у дітей з надмірною масою тіла. 

 

 

Рисунок 3.21 - Взаємозв’язок рівня гігієни рота (індекс Федорова-Володкіної в 

балах) з поширеністю кровоточивості ясен у 12- та 15-річних дітей (%), 

(індикатор В14) 
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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 12 і 15 років (рис. 3.22 і 

3.23).  

 

Рисунок 3.22 - Використання фторвмісних зубних паст 12- та 15-річними 

школярами з нормальною і надмірною масою тіла (у %). 

 

 

Рисунок 3.23 - Використання зубних паст без фтору 12- та 15-річними 

школярами з нормальною та надмірною масою тіла (у %) 
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Зворотні взаємовідносини були визначені за зубними пастами, що не 

містять фториди. Таким чином, у дітей з надмірною масою тіла встановлено 

найпотужніший фактор ризику виникнення карієсу зубів - недостатнє 

використання відомого і доведеного індивідуального профілактичного засобу. 

Негативним фактором для всіх підгруп досліджених школярів є їх не 

інформованість про засоби профілактики карієсу та захворювань пародонта, 

тому що вони не знають якими зубними пастами вони користуються: від 70% 

до 76% дітей.  

Шкідливий вплив на зуби вуглеводної їжі, особливо солодощів і напоїв, 

що створюють сприятливе середовище для кислотоутворюючих 

мікроорганізмів у зубному нальоті, відноситься до доказових фактів. Тому було 

важливим визначення цього фактора ризику у досліджуваних дітей з надмірною 

масою тіла. Встановлено, що пропорція 12- і 15-річних школярів з надмірною 

масою тіла, які щодня вживають солодкі продукти такі як торти, печиво, 

цукерки (індикатор В1) була в 2 - 3 рази більша в порівнянні з однолітками з 

нормальною масою тіла (рис. 3.24).  

 

 

Рисунок 3.24 - Кількість дітей 12 і 15 років, які щоденно вживали солодкі 

продукти при нормальній та надмірній масі тіла (у %) 
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Особливо викликала заклопотаність нездорова звичка у дітей 12 років, 

36% яких щодня і по кілька разів на день вживали шкідливі напої типу пепсі-

кола (рис. 3.25). Таким чином, часте вживання солодких продуктів, яке є одним 

з трьох «карієсогенних китів», також, як і інші, вище наведені фактори ризику 

виникнення карієсу зубів, виявилося більш характерним для дітей з надмірною 

масою тіла. 

 

 

Рисунок 3.25 - Кількість дітей 12 і 15 років, які щодня вживали солодкі напої 

(типу пепсі-кола) при нормальній і надмірній масі тіла (у %) 

 

Вивчивши характер харчування дітей з НМТ згідно індикатора В1 та 

зв’язок з карієсом зубів ми вважали за необхідне проаналізувати зв'язок 

харчування дітей з кровоточивістю ясен. Виявлено, що 20% 12-річних та 22% 

15-річних дітей з НМТ свіжі фрукти вживають рідко та декілька разів на день 

відповідно 14% і 16% (рис. 3.26). Аналіз взаємозв’язку між харчуванням дітей 

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

вживають фрукти та менше солодощі (торти, лимонад) рідше виявлена 

кровоточивість ясен.  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

діти з нормальною масою тіла діти з НМТ 

5 

36 

9 

20 

% 

12 років 15 років 



112 
 

 

Рисунок 3.26 - Кількість дітей 12ти і 15ти років з НМТ, які вживали фрукти та 

їх середні дані кровоточивості ясен (у %) 

 

Отже, на підставі встановлених фактів в цьому дослідженні, можна 

впевнено вказувати на великий вплив поведінкових звичок, які є доведеними 

факторами і індикаторами ризику виникнення карієсу зубів та захворювань 

пародонта у дітей шкільного віку двох ключових вікових груп 12 і 15 років з 

надмірною масою тіла в порівнянні з однолітками з нормальною масою тіла. 

Ці, на наш погляд, досить переконливі дані не виключають системних 

механізмів у патогенезі каріозної хвороби та захворювань пародонта, які 

вимагають подальшого вивчення. 

Таким чином на підставі аналізу досліджених нами Європейських 

індикаторів стоматологічного здоров’я дітей визначена висока інформативність 

у виявленні чинників ризику виникнення кровоточивості ясен та карієсу зубів 

та в оцінці якості життя дітей та стоматологічної допомоги.  

 

Матеріали, викладені у розділі, висвітлені у публікаціях [11, 69, 70, 71, 72, 

145, 216] списку використаних джерел. 
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РОЗДІЛ 4 

ІМУНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОТОВОЇ РІДИНИ У ДІТЕЙ З 

НАДМІРНОЮ МАСОЮ ТІЛА 

 

Сучасні дослідження [25, 82, 101, 136, 159, 198, 213] довели важливе 

значення цитокінів у міжклітинній взаємодії, в патогенезі хронічного запалення 

тканин пародонта та в ланцюгу механізмів розвитку дистрофічно-запальних 

уражень із наступним остеопорозом і резорбцією альвеолярної кістки, 

наслідком чого є порушення функції чи навіть втрата зубів. Однак механізми 

імунних реакцій при патології пародонта у дітей з надмірною масою тіла 

залишаються не до кінця висвітленими, що має неабияке значення при розробці 

методів профілактики та патогенетичної терапії. Тому дослідження вмісту та 

активності цитокінів у ротовій рідині дітей з надмірною масою тіла та 

ожирінням можна вважати актуальним та доцільним.  

 

 4.1 Стан цитокінового гомеостазу у дітей з хронічним катаральним 

гінгівітом на тлі надмірної маси тіла 

 

 Для оцінки цитокінового гомеостазу досліджено ротову рідину 80 дітей з 

хронічним катаральним гінгівітом на тлі надмірної маси тіла та ожиріння та 30 

дітей (віком 12-15 років) з ХКГ і нормальною масою тіла (група порівняння) на 

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

α. 

Аналіз рівнів досліджуваних цитокінів у ротовій рідині обстежених дітей 

з ХКГ із надмірною масою тіла та ожирінням виявив значні відмінності від 

показників у дітей групи порівняння (таблиця 4.1). 

Так, вміст IL-1β в ротовій рідині 12-річних дітей з ХКГ і надмірною 

масою тіла, був більшим у 1,3 раза за показник у дітей групи порівняння. В 

аналогічній групі дітей, але з ожирінням, рівень IL-1β був у 2 рази більшим за 
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вміст у групі порівняння і в 1,6 рази, ніж у однолітків з надмірною масою тіла. 

У ротовій рідині 15-річних дітей з ХКГ і надмірною масою тіла 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: у 2,9 раза, ніж вміст у групі порівняння, в 1,8 раза, 

ніж у групі 15-річних дітей з надмірною масою та в 1,4 раза, ніж у 12-річних 

дітей з ожирінням. 

 

Таблиця 4.1 - Рівень IL-1β та TNF-α в ротовій рідині дітей різного віку з 

ХКГ і НМТ та з ожирінням (М±m) 

 

Група обстежених IL-1β пг/мл TNF-α пг/мл IL-1β/ TNF-α 

Група порівняння 37,5±0,8 16,52±0,4 2,27±0,1 

Діти (12р.) з ХКГ і 

НМТ 
 0,08±2,08 ٭0,5±22,98 ٭47,8±0,8

Діти (12р.) з ХКГ і 

ожирінням 
 0,16±2,43 ∆٭0,5±31,03 ∆٭75,5±0,9

Діти (15р.) з ХКГ і 

НМТ 
 ٭0,05±1,92 ♯٭0,5±31,26 ♯٭59,9±0,9

Діти (15р.) з ХКГ і 

ожирінням 
 ∆0,15±2,56 ♯∆٭0,6±42,47 ♯∆٭108,9±1,1

Примітки: 

 ;достовірна різниця значень стосовно даних групи порівняння (р<0,05) - ٭

∆ - достовірна різниця значень стосовно даних в групі дітей одного віку з НМТ 

(р<0,05); 

♯ - достовірна різниця значень стосовно даних в групі дітей з одними 

порушеннями обмінних процесів, але різним віком (р<0,05). 

 

Концентрація TNF-α в ротовій рідині дітей 12 років з ХКГ і надмірною 

масою тіла була у 1,4 раза більшою, ніж у групі порівняння. У групі 12-річних 

дітей з ХКГ і з ожирінням вміст TNF-α був більшим в 1,9 раза, ніж у групі 



115 
 

порівняння та в 1,3 раза, ніж у групі дітей з надмірною масою тіла. У ротовій 

рідині 15-річних дітей з ХКГ і надмірною масою тіла вміст TNF-α був більшим: 

в 1,9 раза, ніж у дітей групи порівняння та в 1,4 раза порівняно з показником 

12-річних дітей з ХКГ та надмірною масою тіла. 

Найвищий рівень TNF-α спостерігався в ротовій рідині 15-річних дітей з 

ХКГ та з ожирінням: у 2,6 раза більше, ніж у групі порівняння, в 1,3 раза, ніж у 

однолітків з надмірною масою тіла та в 1,4 раза, ніж у 12-річних дітей з такою 

ж патологією. 

Вирахувавши індекс співвідношення IL-1β та TNF-α, встановлено, що у 

дітей з ХКГ і надмірною масою тіла, незалежно від віку цей індекс знижений, а 

у групах дітей з ожирінням, навпаки, підвищений, відносно групи порівняння. 

Як видно з представлених нами даних, рівень досліджуваних цитокінів в 

ротовій рідині зростав не тільки у зв’язку з ХКГ, але і залежав від наявності 

надмірної ваги та ожиріння у обстежених дітей, причому із збільшенням віку 

дітей цитокіновий дисбаланс поглиблювався. Більш виражене зростання рівнів 

IL-1β та TNF-α у ротовій рідині дітей при поєднанні ХКГ і ожиріння свідчить, 

що жирова тканина синтезує активні речовини (цитокіни IL-1β, TNF-α та ін.), 

що, в свою чергу, посилює прояви гінгівіту. 

Ймовірно, що співвідношення IL-1β/TNF-α найбільш адекватно 

характеризує взаємозв’язок імунодепресивної і запальної регуляторних 

програм, які реалізуються на рівні імунної системи в цілому. Воно є важливим 

показником цитокінової дизрегуляції, підвищуючись при виникненні ожиріння, 

що є результатом порушення обмінних процесів в організмі. 

Рівні IL-4 та IL-6 в ротовій рідині дітей теж мали достовірні відмінності 

між групами обстежених (таблиця 4.2). Вміст IL-4 в ротовій рідині 12-річних 

дітей з ХКГ і надмірною масою тіла знизився в 1,14 раза в порівнянні з 

показниками дітей з ХКГ і нормальною масою тіла (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 надмірною масою 
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тіла. У 15-річних дітей з ХКГ та надмірною масою тіла теж спостерігалось 

зниження вмісту IL-4 в ротовій рідині: в 1,4 раза ніж у групі порівняння та в 

1,23 раза ніж у 12-річних дітей з надмірною масою тіла. Найнижчий рівень IL-4 

спостерігався у ротовій рідині 15-річних дітей з ожирінням: в 1,8 раза менше 

ніж у дітей групи порівняння та в 1,4 раза - ніж у 12-річних дітей з ожирінням. 

 

Таблиця 4.2 - Рівень IL-4 та IL-6 в ротовій рідині дітей різного віку з ХКГ 

і надмірною масою тіла та з ожирінням (М±m) 

 

Група обстежених IL-4 пг/мл IL-6 пг/мл IL-6/IL-4 

Група порівняння 2,34±0,12 6,72±0,48 2,8±0,15 

Діти (12р.) з ХКГ і 

НМТ 
 ٭0,17±3,4 0,50±7,04 ٭2,05±0,07

Діти (12р.) з ХКГ і 

ожирінням 
 ∆٭0,2±7,3 ∆٭0,65±13,05 ∆٭1,78±0,06

Діти (15р.) з ХКГ і 

НМТ 
 ♯٭0,25±9,9 ♯٭0,75±16,6 ♯٭1,67±0,05

Діти (15р.) з ХКГ з 

ожирінням 
 ♯∆٭0,7±15,3 ♯∆٭0,85±19,4 ♯∆٭1,27±0,05

Примітки: 

 ;достовірна різниця значень стосовно даних групи порівняння (р<0,05) -٭ 

∆ - достовірна різниця значень стосовно даних в групі дітей одного віку з НМТ 

(р<0,05); 

♯ - достовірна різниця значень стосовно даних в групі дітей з одними 

порушеннями обмінних процесів, але різним віком (р<0,05). 

 

Рівень IL-6 в ротовій рідині обстежених груп дітей навпаки зростав. Так в 

ротовій рідині 12-річних дітей з ХКГ і надмірною масою тіла спостерігалась 

тенденція до зростання концентрації IL-6 (р˃0,05). А в ротовій рідині дітей цієї 

ж вікової категорії, але з ожирінням вміст IL-6 в 1,9 раза був більшим ніж у 

дітей групи порівняння та в 1,8 раза - ніж у 12-річних дітей з надмірною масою 
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тіла. У ротовій рідині дітей 15-ти років з ХКГ і надмірною масою тіла 

спостерігалося зростання концентрації IL-6 в 2,5 раза порівняно з показником 

дітей з ХКГ, але з 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: в 2,9 раза більше 

ніж у групі порівняння, в 1,17 раза ніж у однолітків з надмірною масою тіла та в 

1,5 раза порівняно з показником 12-річних дітей з ожирінням. 

Дисбаланс між рівнями IL-4 та IL-6 в ротовій рідині в групах обстежених 

дітей найбільш помітний при аналізі співвідношення цих цитокінів. Величина 

індексу зростала із віком дітей та з поглибленням порушення жирового обміну. 

Отже, вивчення рівнів цитокінів у ротовій рідині при гінгівіті дозволяє 

виявити зміни імунної регуляції за показниками цитокінів у ротовій рідині і є 

не інвазивним і безпечним для пацієнта методом. 

  

4.2 Вміст імуноглобулінів у ротовій рідині дітей з хронічним катаральним 

гінгівітом та надмірною масою тіла 

 

Стан місцевого імунітету ротової порожнини відображає загальну 

імунологічну реактивність організму на рівні слизових оболонок [38, 198, 205, 

161, 213, 232] і проявляється місцевою продукцією антитіл, а також таких 

місцевих факторів захисту ротової рідини як імуноглобулінів s IgA, IgА, IgМ, 

IgG. Вивчення концентрації імуноглобулінів ротової рідини було проведено у 

60 дітей віком 12-15 років з хронічним катаральним гінгівітом на тлі НМТ 

(основна група) та у 40 дітей віком 12-15 років з хронічним катаральним 

гінгівітом та нормальною масою тіла (група порівняння). Контрольну групу 

склали 26 дітей віком 12-15 років із інтактним пародонтом і нормальною масою 

тіла.  

Результати дослідження показали, що за середніми показниками вміст 

імуноглобулінів у ротовій рідині дітей з НМТ був нижчий по відношенню до 
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дітей з нормальною масою тіла (рис. 4.1). Виявлено, вміст секреторного Ig A у 

ротовій рідині дітей з ХКГ та НМТ становить 0,215±0,014 г/л і є достовірно 

меншим по відношенню до показника дітей групи порівняння (0,292±0,013 г/л) 

р<0,01 та групи контролю (0,385±0,012 г/л (р<0,01)). Вміст ІgA у дітей з ХКГ і з 

НМТ характеризувався мінімальним значенням – 0,589±0,012 г/л (р<0,01) як 

стосовно даних у дітей групи порівняння (1,121±0,012 г/л, р<0,01), так і даних у 

дітей з інтактним пародонтом і нормальною масою тіла (1,895±0,021 г/л). 

Концентрація Іg М у ротовій рідині дітей основної групи дорівнювала 

0,722±0,016 г/л (р<0,01) та була значно нижча стосовно даних у дітей групи 

порівняння (0,993±0,014 г/л, р<0,01), так і у дітей контрольної групи 

(1,976±0,017 г/л). Нами досліджено, що середні значення вмісту Іg G у ротовій 

рідині дітей з ХКГ і НМТ були мінімальними (0,734±0,013 г/л, р<0,01). У дітей 

групи порівняння вміст Іg G у ротовій рідині у середньому, становив 

0,986±0,014 г/л (р<0,01). Максимальна концентрація Іg G (1,531±0,018 г/л) була 

діагностована нами у дітей контрольної групи.  

 

 

Рисунок 4.1 – Середні значення концентрації імуноглобулінів у ротовій рідині 

дітей груп дослідження (у г/л) 

0,734 
0,986 

1,531 

0,722 
0,993 

1,976 

0,589 

1,121 

1,895 

0,215 0,292 0,385 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Діти з ХКГ і НМТ Діти з ХКГ і 

нормальною масою 

тіла 

Діти з інтактним 

пародонтом і 

нормальною масою 

тіла 

г/л 

Ig G Ig M Ig A s Ig A



119 
 

 

У результаті проведених досліджень, встановлено, що зі збільшенням віку 

дітей, хворих на ХКГ, концентрація імуноглобулінів у ротовій рідині 

знижувалась (табл. 4.3). Встановлено, що у 12-річних дітей з ХКГ та НМТ 

концентрація s Ig A становила 0,245±0,012 г/л, а у 15-річних дітей була значно 

нижча (0,185±0,009 г/л, (р1<0,01)). Зауважено, що у дітей групи порівняння 

зниження кількості sIgA з віком незначне (відповідно 0,305±0,013 г/л і 

0,278±0,012 г/л). Визначено у 12-річних дітей основної групи концентрація Іg A 

становила 0,686±0,018 г/л (р1<0,01), а у 15-річних підлітків вона досягала 

мінімальних значень – 0,492±0,013 г/л (р1<0,01).  

 

Таблиця 4.3 – Вміст імуноглобулінів у ротовій рідині дітей з ХКГ різного 

віку (г/л) 

 

Віко

ва 

груп

а 

Основна група (діти з НМТ) (n=60) Група порівняння  

(діти з норм.масою тіла) (n=40) 

Ig G Іg A s IgA Ig M Ig G Ig A s IgA Ig M 

12 

років 

0,845 

±0,016* 

0,686 

±0,018* 

0,245 

±0,012* 

0,831 

±0,011* 

0,995 

±0,014 

1,141 

±0,014 

0,305 

±0,013 

1,019 

±0,013 

15 

років 

0,623 

±0,012* 

0,492 

±0,013* 

0,185 

±0,009* 

0,613 

±0,015* 

0,977 

±0,012 

1,101 

±0,019 

0,278 

±0,012 

0,967 

±0,018 

Сере

дні 

значе

ння 

0,734±0

,014* 

0,589±0

,016* 

0,215±0

,014* 

0,722±0

,013* 

0,986±

0,013 

1,121±

0,017 

0,292±

0,013 

0,993±

0,016 

Примітка: 

1. * – достовірна різниця значень стосовно даних порівняльної групи 

р<0,01 
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У дітей групи порівняння, концентрація Іg A зменшувалась від 1,141±0,014 

г/л у 12-річних дітей до 1,101±0,019 г/л у дітей віком 15 років (р1<0,05). Вміст 

імуноглобуліну М у ротовій рідині дітей з хронічним катаральним гінгівітом та 

надмірною масою тіла знижувався від 0,831±0,011 г/л у дітей віком 12 років до 

0,613±0,015 г/л у 15-річних дітей (р1<0,01). У дітей з хронічним катаральним 

гінгівітом і нормальною масою тіла, зниження концентрації Ig M у ротовій 

рідині було менш вираженим. Вміст Ig M у ротовій рідині знижувався від 

1,019±0,013 г/л у 12-річних дітей до 0,967±0,018 г/л (р1<0,01) у 15-річних дітей. 

Аналіз концентрації Ig G у ротовій рідині дітей з ХКГ і НМТ, дозволив 

з’ясувати, що найвищі значення вмісту Ig G у ротовій рідині досліджувались у 

12-річних дітей – 0,845±0,016 г/л та менші значення у 15-річних дітей основної 

групи 0,623±0,012 г/л (р1<0,01). У дітей з ХКГ групи порівняння концентрація 

Ig G у ротовій рідині практично була однаковою у двох вікових групах та 

становила 0,995±0,014 г/л у 12-річних дітей та 0,977±0,012 г/л (р1<0,01) у 15-

річних дітей порівняльної групи. 

Отже, у результаті проведених нами досліджень, встановлено, що у дітей з 

ХКГ з надмірною та нормальною масою тіла, концентрація sIg A, Ig A, Ig M, Ig 

G знижується зі збільшенням віку, причому у дітей з надмірною масою тіла 

отримані значення були нижчими, ніж у дітей з ХКГ і нормальною масою тіла 

(р<0,01). 

У подальшому нами було проаналізовано вміст концентрацій 

імуноглобулінів залежно від ступеня тяжкості хронічного катарального 

гінгівіту у дітей з НМТ та нормальною масою тіла (таблиця 4.4). Вміст s Іg A у 

ротовій рідині дітей з легким ступенем ХКГ та НМТ складає 0,285±0,012 г/л, 

що було достовірно нижче по відношенню до показника дітей з ХКГ, але з 

нормальною масою тіла (0,325±0,013 г/л). Нами з’ясовано, що при легкому 

ступені хронічного катарального гінгівіту у дітей з НМТ та ХКГ рівень Ig A у 

ротовій рідині дорівнює 0,732±0,012 г/л (р<0,01), що було у 1,6 раза менше, ніж 
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у дітей з легким ступенем хронічного катарального гінгівіту (1,204±0,014 г/л) та 

нормальною масою тіла. 

 

Таблиця 4.4 Вміст імуноглобулінів у ротовій рідині дітей залежно від 

ступеня тяжкості ХКГ (г/л) 

 

С
ту

п
ін

ь
 

тя
ж

к
о
ст

і 

Х
К

Г
 

Основна група 

(діти з ХКГ і НМТ) 

Група порівняння 

(діти з ХКГ і нормальною масою тіла) 

Іg A s IgA Ig M Ig G Іg A s IgA Ig M Ig G 

легкий 
0,732 

±0,012* 

0,285 

±0,012** 

0,957 

±0,015* 

0,863 

±0,012* 

1,204 

±0,014 

0,325 

±0,013 

1,216 

±0,013 

1,147 

±0,014 

середній 
0,594 

±0,013* 

0,215 

±0,010* 

0,753 

±0,017* 

0,746 

±0,010* 

1,167 

±0,011 

0,315 

±0,012 

1,039 

±0,012 

1,022 

±0,016 

тяжкий 
0,441 

±0,013* 

0,144 

±0,010* 

0,456 

±0,016* 

0,593 

±0,011* 

0,992 

±0,015 

0,236 

±0,014 

0,724 

±0,013 

0,789 

±0,013 

Примітки:  

1.*р<0,01 – достовірна різниця значень стосовно порівняльної групи; 

2.**р<0,05 – достовірна різниця значень стосовно порівняльної групи.  

 

Концентрація імуноглобуліну М у ротовій рідині дітей з ХКГ легкого 

ступеня основної групи була у 1,3 раза нижче, ніж у дітей з ХКГ легкого 

ступеня групи порівняння (0,957±0,015 г/л проти 1,216±0,013 г/л, р<0,01, 

відповідно). Також встановлено, що вміст Ig G у ротовій рідині дітей з НМТ 

при легкому ступені ХКГ становив 0,863±0,012 г/л (р<0,01), що було у 1,3 рази 

менше, ніж у дітей з нормальною масою тіла, хворих на хронічний катаральний 

гінгівіт легкого ступеня (1,147±0,014 г/л).  

Слід зауважити, що при середньому ступені хронічного катарального 

гінгівіту, значення вмісту усіх імуноглобулінів s IgA, IgA, IgM, IgG у ротовій 

рідині дітей знижувалося в обох групах дослідження стосовно даних при 
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легкому ступені ХКГ (р1<0,01), однак у дітей з надмірною масою тіла, цей 

процес був більш виражений, у порівнянні з дітьми з нормальною масою тіла.  

У дітей з середнім ступенем тяжкості ХКГ та з НМТ вміст секреторного Ig 

A був значно зниженим (0,215±0,010 г/л) порівняно з дітьми групи порівняння 

(0,315±0,012 г/л). Концентрація Ig A у ротовій рідині дітей з НМТ та ХКГ 

середнього ступеня тяжкості була у 2 рази меншою, відносно даних у дітей з 

нормальною масою тіла та ХКГ середнього ступеня тяжкості (0,594±0,013 г/л 

проти 1,167±0,011 г/л, р<0,01, відповідно). У результаті проведених досліджень, 

з’ясовано, що концентрація Ig М у ротовій рідині дітей з надмірною масою тіла 

та середнім ступенем тяжкості ХКГ складала 0,753±0,017 г/л (р<0,05), тоді як у 

дітей групи порівняння даний показник дорівнював 1,039±0,012 г/л, що було у 

1,4 раза більше. Концентрація Ig G у дітей основної групи, з ХКГ середнього 

ступеня тяжкості була у 1,4 раза менше, ніж у дітей групи порівняння 

(0,746±0,010 г/л, р<0,05 проти 1,022±0,016 г/л, відповідно). 

У результаті проведених досліджень, слід зауважити, що мінімальні 

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

груп дослідження були при тяжкому ступені хронічного катарального гінгівіту. 

Проте, у дітей основної групи з хронічним катаральним гінгівітом тяжкого 

ступеня, значення концентрації імуноглобулінів були меншими стосовно даних 

групи порівняння (р<0,05). Отримані дані свідчать, що ХКГ тяжкого ступеня у 

дітей на тлі НМТ супроводжується значним зниженням захисного компонента 

ротової рідини секреторного IgA. Отже, рівень концентрації секреторного IgA у 

таких дітей складає 0,144±0,010 г/л, що значно нижче, ніж аналогічний 

показник у дітей групи порівняння (0,236±0,014 г/л, р<0,01). Нами визначено, 

що вміст Ig A у ротовій рідині дітей основної групи з ХКГ тяжкого ступеня 

дорівнював 0,441±0,013 г/л (р<0,01), що було у 2,3 раза менше стосовно даних у 

дітей групи порівняння, хворих на ХКГ тяжкого ступеня (0,992±0,015 г/л). 

Вміст Ig M у ротовій рідині дітей основної групи з ХКГ тяжкого ступеня 

становив 0,456±0,016 г/л (р<0,05) проти 0,724±0,013 г/л у дітей групи 
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порівняння з аналогічним стоматологічним діагнозом, що було у 1,6 раза 

більше. Встановлено, що при надмірній масі тіла у дітей з ХКГ тяжкого 

ступеня, вміст Ig G у ротовій рідині зі значенням 0,593±0,011 г/л (р<0,05), був у 

1,3 рази меншим, ніж у дітей з ХКГ тяжкого ступеня групи порівняння – 

0,789±0,013 г/л (рис. 4.2, рис. 4.3).  

 

 

Рисунок 4.2 – Середні значення вмісту імуноглобулінів у ротовій рідині дітей з 

ХКГ і НМТ, залежно від ступеня тяжкості ХКГ (у г/л) 

 

Отже, отримані нами дані зниження рівня sIgA, IgА, IgМ, IgG у ротовій 

рідині дітей з ХКГ свідчать про значне послаблення адаптаційно-

компенсаторних механізмів секреторного імунітету порожнини рота у дітей з 

НМТ у порівнянні з дітьми з нормальною масою тіла. 

 

4.3 Кореляційні залежності між показниками імунологічного статусу 
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Між рівнями цитокінів ротової рідини 12-ти та 15-ти річних дітей з ХКГ 

та надмірною масою тіла встановлено прямі сильні кореляційні зв'язки. 

У групі 12-ти річних дітей з ХКГ та надмірною маcою тіла, рівень IL-1β 

та рівень TNF-α сильно корелювали із рівнями IL-4 (r=0,82, p<0,05) та IL-6 

(r=0,89, p<0,05) (рис. 4.3, рис. 4.4). Найбільш сильні кореляційні зв’язки у даній 

групі обстежених виникли між рівнями IL-1β та TNF-α (r=0,99, p<0,05). Сильні 

кореляційні зв’язки були виявлені і між рівнями IL-4 та IL-6 (r=0,87, p<0,05) 

(рис. 4.5, рис. 4.6). Кореляційні зв’язки між рівнями досліджуваних цитокінів та 

індексами КПВ, ОНІ-S, РМА та Федорова - Володкіної були різного ступеню 

міцності. Рівні IL-1β та TNF-α мали однакові сильні кореляційні зв’язки із 

показниками ОНІ-S (r=0,88, p<0,05) та РМА (r=0,78, p<0,05). Із індексом 

Федорова - Володкіної рівні IL-1β та TNF-α мали прямі слабі кореляційні 

зв’язки, а із індексом КПВ кореляційні зв’язки були середньої сили (r=0,30, 

p<0,05). 

 

 

Рисунок 4.3 - Кореляційні зв’язки IL-1β з досліджуваними показниками у 12-ти 

річних дітей з ХКГ та надмірною масою тіла 
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Рисунок 4.4 - Кореляційні зв’язки TNF-α з досліджуваними показниками у 12-

ти річних дітей з ХКГ та надмірною масою тіла 

 

 

 

Рисунок 4.5 - Кореляційні зв’язки IL-4 з досліджуваними показниками у 12-ти 

річних дітей з ХКГ та надмірною масою тіла 
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Рисунок 4.6 - Кореляційні зв’язки IL-6 з досліджуваними показниками у 12-ти 

річних дітей з ХКГ та надмірною масою тіла 

 

У групі 15-ти річних дітей з ХКГ та надмірною масою тіла (рис. 4.7, 4.8), 

рівень IL-1β та рівень TNF-α мали теж сильні кореляційні зв’язки з рівнями IL-

4 (r=0,80, p<0,05) та IL-6 (r=0,89, p<0,05).  

 

 

 

Рисунок 4.7 - Кореляційні зв’язки IL-1β з досліджуваними показниками у 15-ти 

річних дітей з ХКГ і надмірною масою тіла 
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Рисунок 4.8 - Кореляційні зв’язки TNF-α з досліджуваними показниками у 15-

ти річних дітей з ХКГ і надмірною масою тіла 

 

Аналогічно як і у групі 12-ти річних дітей рівень IL-1β мав найсильніші 

кореляційні зв’язки з рівнем TNF-α (r=0,99, p<0,05). Між рівнями IL-4 та IL-6 в 

даній групі дітей нами був виявлений сильний кореляційний зв'язок (r=0,78, 

p<0,05) (рис. 4.9, рис. 4.10). Рівні IL-1β та TNF-α у групі 15-ти річних дітей з 

ХКГ та надмірною масою тіла кореляційні зв’язки з показниками ОНІ-S та 

РМА були прямі сильного характеру r=0,75 (p<0,05) і r=0,99 (p<0,05) 

відповідно. Із показниками КПВ (r=-0,47, p<0,05) та індексом Федорова - 

Володкіної (r=0,64, p<0,05) рівні IL-1β та TNF-α мали середньої сили 

кореляційні зв’язки.  
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Рисунок 4.9 - Кореляційні зв’язки IL-4 з досліджуваними показниками у 15-ти 

річних дітей з ХКГ і надмірною масою тіла 

 

 

 

Рисунок 4.10 - Кореляційні зв’язки IL-6 з досліджуваними показниками у 15-ти 

річних дітей з ХКГ і надмірною масою тіла 
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Між рівнями цитокінів ротової рідини 12-ти та 15-ти річних дітей з ХКГ і 

ожирінням встановлено кореляційні зв'язки різного ступеню міцності. 

Так, як видно з рисунків 4.11 та 4.12, рівень IL-1β та вміст TNF-α у 

ротовій рідині 12-ти річних дітей з ХКГ та ожирінням мали однакові сильні 

кореляційні зв’язки із рівнями IL-4 (r=0,85, p<0,05) та IL-6 (r=0,99, p<0,05). 

Сильний кореляційний зв'язок був виявлений в даній групі дітей між 

концентраціями IL-1β та TNF-α (r=0,99, p<0,05).  

 

 

 

Рисунок 4.11 - Кореляційні зв’язки IL-1β з досліджуваними показниками у 12-

ти річних дітей з ХКГ та ожирінням 

 

0,53 

0,99 0,99 

0,85 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

PMA TNF-α IL-6 IL-4



130 
 

 
 

Рисунок 4.12 - Кореляційні зв’язки TNF-α з досліджуваними показниками у 12-

ти річних дітей з ХКГ та ожирінням 

 

Із показниками РМА та індексом Федорова - Володкіної кореляційні 

зв’язки цитокінів IL-1β та TNF-α були середньої сили: r=0,53 (p<0,05) і r=0,43 

(p<0,05). Індекси КПВ (r=-0,19, p<0,05) та ОНІ-S (r=-0,22, p<0,05) мали слабі 

обернені кореляційні залежності із концентраціями цитокінів IL-1β та TNF-α. 
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кореляційні зв’язки були відсутні. Рівень IL-4 мав сильний прямий 

кореляційний зв'язок із рівнем IL-6 (r=0,85, p<0,05) (рис. 4.13). 

Рівень IL-6 в даній групі обстежених мав середньої сили кореляційні 

зв’язки з індексом РМА (r=0,53, p<0,05) та індексом Федорова - Володкіної 

(r=0,43, p<0,05), та слабі кореляційні зв’язки з КПВ (r=-0,19, p<0,05) та ОНІ – S 

(r=-0,22, p<0,05) (рис. 4.14). 
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Рисунок 4.13 - Кореляційні зв’язки IL-4 з досліджуваними показниками у 12-ти 

річних дітей з ХКГ та ожирінням 

 

 

Рисунок 4.14 - Кореляційні зв’язки IL-6 з досліджуваними показниками у 12-ти 

річних дітей з ХКГ та ожирінням 
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попередньо описаних групах обстежених дітей. Рівні IL-1β та TNF-α мали слабі 

обернені кореляційні зв’язки із рівнем IL-4 (r=-0,16, p<0,05) та рівнем IL-6 (r=-

0,23, p<0,05). Між рівнями IL-1β та TNF-α був сильний кореляційний зв'язок 

(r=0,99, p<0,05)¸ як і у попередніх групах обстежених дітей (рис. 4.15), сильний 

кореляційний зв’язок виник і з індексом РМА (r=0,75, p<0,05) та середньої сили 

кореляції із індексом КПВ (r=-0,34, p<0,05) та ОНІ-S (r=0,39, p<0,05). З 

індексом Федорова - Володкіної кореляційний зв'язок цих цитокінів був слабий 

(r=-0,22, p<0,05).  

 

Рисунок 4.15 - Кореляційні зв’язки IL-1β з досліджуваними показниками у 15-

ти річних дітей з ХКГ та ожирінням 
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показниками КПВ (r=-0,17, p<0,05), ОНІ-S (r=-0,17, p<0,05), РМА (r=-0,11, 

p<0,05) та індексом Федорова - Володкіної (r=-0,07, p<0,05). 

Виявлено виражене зростання рівнів IL-1β (у 12-ти річних у 2 рази, у 15-

ти річних у 2,9 рази вище, ніж у групі порівняння) та TNF-α (у 12-ти річних в 

1,9 рази, у 15-ти річних в 2,6 рази перевищує показники у групі порівняння) у 

ротовій рідині дітей при поєднанні ХКГ і НМТ та ожиріння підтверджує дані, 

що жирова тканина виступає в якості ендогенного органу та синтезує активні 

речовини, що в свою чергу посилює прояви гінгівіту. Із збільшенням віку дітей 

цитокіновий дисбаланс поглиблюється. 

Величина індексу IL-4/IL-6 в ротовій рідині в групах обстежених дітей 

наростає із віком дітей та з поглибленням порушення жирового обміну. 

Отже, виникнення множинних корелятивних зв’язків між показниками 

цитокінового статусу та клінічними індексами у всіх обстежених групах дітей 

свідчить про наявність загальної імунної відповіді на порушення жирового 

обміну.  

 

Матеріали, викладені у розділі, висвітлені у публікаціях [68, 73, 74, 214, 215] 

списку використаних джерел. 
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РОЗДІЛ 5 

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛІТИН БУКАЛЬНОГО ЕПІТЕЛІЮ У ДІТЕЙ З 

ХРОНІЧНИМ КАТАРАЛЬНИМ ГІНГІВІТОМ І НАДМІРНОЮ МАСОЮ ТІЛА 

 

5.1 Електрофоретична активність клітин букального епітелію при хронічному 

катаральному гінгівіті у дітей з надмірною масою тіла  

 

Електрофоретична активність клітин букального епітелію (ЕФАКБЕ) є 

відображенням порушення адаптаційних можливостей організму, які можуть 

бути спричинені як дією несприятливих зовнішніх факторів, так і впливом 

соматичної патології [13, 104]. Дослідження функціональної активності клітин 

букального епітелію проведено у 94 дітей 12, 15 річного віку з надмірною 

масою тіла та у 98 дітей з нормальною масою тіла (група порівняння). Усі 

обстежені діти були розділені на 2 підгрупи з урахуванням стану тканин 

пародонта - діти з інтактним пародонтом та діти з хронічним катаральним 

гінгівітом. 

За результатами дослідження встановлено, що електрофоретична 

активність клітин букального епітелію у дітей з надмірною масою тіла, в 

середньому, складає 27,63±3,4%, що є меншим по відношенню до дітей групи 

порівняння (34,11±3,45%) (р˃0,05). Найбільш виражена різниця виявлена між 

дітьми 15-річного віку у порівнянні з 12-річними (р<0,05) (рис. 5.1). Згідно з 

отриманими даними запальні процеси в тканинах пародонта супроводжуються 

зниженням активності клітин букального епітелію, як у дітей з надмірною 

масою тіла, так і при її нормі відносно показників при інтактному пародонті. 

Отже, у дітей з надмірною масою тіла та за наявності хронічного катарального 

гінгівіту електрофоретична активність клітин букального епітелію, в 

середньому, складала 23,51±2,32%, що було менше відносно дітей з інтактним 

пародонтом (31,71±2,18% р<0,05). 
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Рисунок 5.1 - Електрофоретична активність клітин букального епітелію у 

обстежених дітей (в %) 

 

Більш виражена різниця в значеннях показників виявлена у дітей 12-

річного віку з хронічним катаральним гінгівітом та з надмірною масою тіла (в 

1,5 раза) по відношенню до показника дітей 15-річного віку (в 1,19 раза) (таб. 

5.1). Аналогічна залежність показників електрофоретичної активності клітин 

букального епітелію виявлена також і між дітьми з нормальною масою тіла та з 

урахуванням стану тканин пародонта. У середньому, при наявності хронічного 

катарального гінгівіту електрофоретична активність клітин букального епітелію 

складала 30,18±3,65%, що менше показника дітей з інтактним пародонтом 

(37,9±3,97%, р˃0,05). Найбільш виражена різниця виявлена у дітей 12-річного 

віку.  

Встановлені певні особливості електрофоретичної активності клітин 

букального епітелію у дітей з надмірною масою тіла та при різних ступенях 

інтенсивності хронічного катарального гінгівіту (рис. 5.2). Так, при легкому 

ступені хронічного катарального гінгівіту електрофоретична активність клітин 

букального епітелію в, середньому, становить 30,96±2,21%, при середньому -

27,44 ±2,32% і при важкому ступеню значно нижче і становить 25,32±2,13%. 

 

12 років 15 років 

28,38  26,88  

33,41  34,81  

діти з НМТ група порівняння 
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Таблиця 5.1 - Електрофоретична активність клітин букального епітелію у 

дітей з хронічним катаральним гінгівітом та надмірною масою тіла (в %) 

 

Вік (у 

роках) 

Діти з надмірною 

масою тіла 

Діти з нормальною 

масою тіла 

р1 р2 

ХКГ 
інтакт. 

парод. 
ХКГ 

інтакт. 

парод. 

12 22,58±4,73 34,10±2,06 29,24±2,98 37,56±3,22 р1<0,05 р2˃0,05 

15 24,45±3,15 29,32±2,24 31,12±4,73 38,25±3,97 р1˃0,05 р2˃0,05 

Середнє 23,51±2,32 31,71±2,18 30,18±3,65 37,9±3,97 р1<0,05 р2˃0,05 

Примітки: р1- достовірність різниці між дітьми з надмірною масою тіла з 

хронічним катаральним гінгівітом та інтактним пародонтом; 

р2- достовірність різниці між дітьми з нормальною масою тіла з хронічним 

катаральним гінгівітом та з інтактним пародонтом. 

 

 

Рисунок 5.2 - Електрофоретична активність клітин букального епітелію у дітей 

з надмірною масою тіла із різним ступенем інтенсивності хронічного 

катарального гінгівіту (у %) 

32,31 
29,44 

24,51 

29,61 

25,45 26,14 

Легкий ступінь Середній ступінь Тяжкий ступінь 

12 років 15 років 
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Найбільш виражена різниця виявлена у дітей 12-річного віку між легким 

(32,31±2,31%) та тяжким ступенем ХКГ (24,51±3,21% р<0,05), у порівнянні з 

дітьми 15-річного віку (29,61±3,25% і 26,14±3,18% відповідно р˃0,05). 

Отже, виявлені зміни електрофоретичної активності клітин букального 

епітелію у дітей з надмірною масою тіла на нашу думку, свідчать про зниження 

функціональних можливостей організму дітей і, відповідно, сприяють 

виникненню запального процесу в ротовій порожнині. Визначення кількості 

рухливості ядер букального епітелію може слугувати діагностичним критерієм, 

а також для оцінки ефективності профілактичних заходів. 

 

5.2 Цитоморфологічна характеристика клітин букального епітелію у дітей 

з хронічним катаральним гінгівітом і надмірною масою тіла 

 

Клітини букального епітелію є зручним об’єктом для оцінки 

функціонального стану організму, впливу чинників довкілля, соматичної 

патології. Це дозволяє використовувати дані клітини для вивчення фізіології та 

реактивності слизових оболонок, у тому числі як індикатора місцевих і 

загальних порушень гомеостазу. Тому нами було проаналізовано морфологію 

букальних епітеліоцитів у дітей 15-ти років з ХКГ і НМТ (основна група) та у їх 

однолітків з ХКГ і нормальною масою тіла (група порівняння). Результати 

дослідження наведені в таблиці 5.2.  

Найбільший відсоток серед підрахованих клітин у цитологічних 

препаратах, а саме 47,2%, становили клітини з чіткими контурами ядер круглої 

або овальної форми, з ніжносітчастим хроматином (рис. 5.3), що було 

достовірно менше ніж у дітей з нормальною масою тіла на 26,3% (р<0,01).  
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Таблиця 5.2. Морфологічні варіанти букального епітелію у дітей з хронічним 

катаральним гінгівітом 

 

Морфологічні варіанти 

букального епітелію 

Група дітей із 

надмірною масою тіла, 

(n = 15), M ± m 

Група дітей із 

нормальною масою тіла, 

(n = 15), M ± m 

БЕ з інтенсивно 

профарбованим 

пікнотичним ядром (%) 

5,6 ± 0,05 * 2 ± 0,06 

БЕ з чіткими контурами 

і ніжносітчастим 

хроматином (%) 

47,2 ± 0,54 * 73,5 ± 1,06 

БЕ з рівномірним 

дрібнозернистим 

хроматином (%) 

28,8 ± 0,5 * 23,5 ± 1,06 

БЕ з ознаками 

каріолізису та вкриті 

коковою флорою у 

великій кількості (%) 

0,6 ± 0,04 не виявлено 

БЕ зі зруйнованими 

ядрами (%) 
2,8 ± 0,03 не виявлено 

БЕ з дрібнозернистим 

хроматином, нечіткими 

контурами ядер та 

коковою флорою (%) 

1,2 ± 0,04 1,1 ± 0,04 

БЕ з хроматином, що 

розташований 

нерівномірно (%) 

10,5 ± 0,05 не виявлено 

БЕ з нечіткими 

лізованими контурами 

та ущільненим 

хроматином (%) 

2,8 ± 0,04 не виявлено 

БЕ двоядерний (%) 

 
0,6 ± 0,03 не виявлено 

Примітка: * - вірогідність відмінності показників стосовно контрольної 

групи (р<0,01). 
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Рисунок 5. 3 - Букальний епітеліоцит, ядро якого (1) характеризується рівними 

чіткими контурами та однорідним ніжносітчастим хроматином. 

 

Дещо інша тенденція 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 раза 

(р < 0,01).  

Встановлено, 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. 

Однак, відмінності у відсотковій кількості зазначених епітеліоцитів між 
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досліджуваними групами не були достовірно значущими і становили 0,1 % (р > 

0,09).  

На відміну від дітей із ХКГ і нормальною масою тіла (група порівняння), 

у групі дітей із ХКГ і надмірною масою тіла траплялися букальні епітеліоцити з 

ознаками каріолізису, що повністю вкриті коковою флорою; клітини епітелію зі 

зруйнованими ядрами; епітеліоцити, що 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 (рис. 5.4, рис. 5.5) 

                       

 

Рисунок 5.4 - Клітинний склад мазків-відпечатків слизової оболонки щоки 

дівчинки 15 років з ХКГ і НМТ 
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1. Букальний епітеліоцит, ядро якого характеризується рівними чіткими 

контурами та однорідним ніжносітчастим хроматином. 

2. Букальний епітеліоцит з нерівномірно розташованим зернистим 

хроматином ядер. 

3. Букальний епітеліоцит, що містить ядро з лізованим контуром. 

4. Кокова флора. 

 

                      

Рисунок 5.5 - Епітеліальні клітини в мазках букального епітелію дітей з ХКГ і 

НМТ 

 

1. Букальний епітеліоцит, що містить центрально розташоване інтенсивно 

профарбоване ядро з чіткими контурами та рівномірно розташованим 

хроматином. 

2. Букальний епітеліоцит, що вкритий коковою флорою та містить ядро, що 

втратило каріолему. 
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Окрім клітин букального епітелію у цитологічних препаратах дітей 

досліджуваної групи із надмірною масою тіла та групи дітей з нормальною 

масою тіла траплялися лімфоцити (3:200 кл. БЕ у дослідній групі; 2:200 кл. БЕ 

відповідно у групі порівняння), нейтрофільні гранулоцити (4:200 кл. БЕ та 

1:200 кл. БЕ відповідно). 

 У групі дітей із ХКГ і надмірною масою тіла спостерігався достовірно 

більший відсоток букальних епітеліоцитів із дегенеративними змінами у 1,93 

раза порівняно із відсотком таких клітин у групі дітей із ХКГ і нормальною 

масою тіла (рис. 5.6). Дегенеративні зміни клітин букального епітелію при 

наявності запальних захворювань можуть призводити до загибелі клітин.  

 

 

 

Рисунок 5.6 - Відсоток букального епітелію із ознаками дегенеративних змін у 

цитологічних препаратах дітей ( у %) 

 

 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. 
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Подальше вивчення морфологічної будови букального епітелію у дітей з 

ХКГ та НМТ є актуальним, неінвазивним та інформативним методом, та може 

бути використано в якості інтегрального показника в скринінговій системі 

оцінки стану стоматологічного та соматичного здоров’я обстежених дітей. 

 

Матеріали, викладені у розділі, висвітлені у публікаціях [75] списку 

використаних джерел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 
 

РОЗДІЛ 6 

ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПЛЕКСУ 

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ У ДІТЕЙ З ХРОНІЧНИМ 

КАТАРАЛЬНИМ ГІНГІВІТОМ НА ТЛІ НАДМІРНОЇ МАСИ ТІЛА 

 

6.1 Обґрунтування складу і властивостей лікувально-профілактичних 

засобів для місцевої терапії в комплексному лікуванні та профілактиці 

хронічного катарального гінгівіту у дітей з надмірною масою тіла 

 

У результаті проведених нами досліджень, встановлено високу частоту 

хронічного катарального гінгівіту у дітей з надмірною масою тіла, частка якого 

склала 64,03±2,88%. 

Соціологічні дослідження для оцінки гігієнічних знань і навичок серед 

дітей виявили їх недостатній рівень та задовільний стан гігієни порожнини 

рота, добрий - виявлено лише у 37,5±4,54% оглянутих дітей з НМТ. 

Імунна система порожнини рота є надзвичайно чутливою до впливу 

різних несприятливих чинників, а також змін в організмі дітей. Тому, 

дослідження вмісту цитокінів та ЕФАКБЕ у ротовій рідині дітей з ХКГ на тлі 

НМТ виявили збільшення вмісту прозапальних цитокінів, зменшення - 

протизапальних цитокінів та імуноглобулінів, а також значне зниження 

ЕФАКБЕ. 

З урахуванням клінічно-лабораторних результатів дослідження було 

розпрацьовано комплекс лікування та профілактики ХКГ у дітей з НМТ. В 

основу лікувально-профілактичних заходів було покладено наступні критерії: 

клінічні прояви ХКГ; рівень гігієни порожнини рота; рівень показників ротової 

рідини (IL-1β, ІL-6, TNF-α, ІL-4) та електрофоретична активність клітин 

букального епітелію. 

Основні завдання місцевого лікування ХКГ полягали в усуненні 

патогенних чинників: зняття над- та під’ясенних зубних відкладень 
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(немінералізованих та мінералізованих), з наступною ліквідацією запалення 

ясен і підвищення резистентності тканин пародонта. Терапію хронічного 

катарального гінгівіту проводили комплексно з урахуванням принципу 

максимально індивідуального підходу до кожної дитини, враховуючи перебіг і 

тяжкість запального процесу відповідно протоколу надання стоматологічної 

допомоги дітям. 

Для оцінки ефективності лікувально-профілактичних заходів обстеження 

дітей проводили до початку лікування хронічного катарального гінгівіту та в 

процесі спостереження. Оцінка найближчих результатів лікування проводилась 

на 5-6 добу та 12-14 добу й включала в себе: огляд тканин пародонта, 

ефективність проведеного лікування встановлювали шляхом оцінки 

пародонтального статусу за допомогою пародонтальних індексів РМА, СРІ та 

кровоточивості ясен; для оцінки гігієнічного стану ротової порожнини 

використовували спрощений індекс гігієни порожнини рота – ОНІ-S. Оцінка 

віддалених результатів терапії хронічного катарального гігнівіту у 

обстежуваних дітей проводилась через 6 та 12 місяців. 

Комплексне лікування ХКГ було проведено у 158 дітей віком 12-15 років, 

з яких основну групу склали 52 особи із НМТ, у групу порівняння увійшло 44 

дитини з НМТ та у групу контролю - 62 дитини з нормальною масою тіла. До 

основної групи спостереження дітей з НМТ, в якій застосовували розроблену 

схему лікувально-профілактичних композицій (лікувально-профілактичний 

гель та ополіскувач) увійшли 25 дітей з легким ступенем тяжкості ХКГ та 27 

дітей із середнім ступенем тяжкості ХКГ. Група порівняння (діти з НМТ) – 20 

дітей із легким ступенем тяжкості та 24 особи з середнім ступенем тяжкості 

ХКГ; контрольну групу склали 34 дитини з легким ступенем ХКГ та 28 дітей 

середнім ступенем ХКГ, лікування дітей даних груп проводилось згідно 

локальних протоколів. У трьох групах дітей лікарями-педіатрами були надані 

рекомендації, щодо раціонального харчування із застосуванням лікувально-

профілактичної дієти направленої на формування здорового способу життя. 
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Дітям з ортодонтичною патологією надано консультацію лікаря-ортодонта з 

рекомендаціями, щодо подальшого ортодонтичного лікування. 

Лікування ХКГ легкого і середнього ступенів тяжкості включало 

наступні заходи: 

1. Навчання індивідуальній гігієні з вибором засобів гігієнічного догляду 

за порожниною рота та методів їхнього застосування. Для чищення зубів 

рекомендували використовувати зубну пасту «Paradontax classic», «Лакалут 

Актив Гербал», «Лесной бальзам», «Сolgate Herbal» з протизапальним ефектом; 

фторвмісні зубні пасти «Aquafresh 3 Fresh Minty» (1400ppm), «Blend-a-Med 

Complete + Herbal» (1450ppm). Для видалення бактеріального нальоту з 

міжзубних проміжків та контролю гігієни рекомендували використовувати 

зубні йоржики та флоси. 

У складі зубної пасти «Paradontax classic» основну частку займають 

рослинні компоненти, які мають наступну дію: ехінацея - антибактеріальну та 

протизапальну, підвищує опірність організму, допомагає позбутися від 

патогенної мікрофлори в порожнині рота; мірра – захисну, високий вміст 

камеді сприяє зміцненню ясен і усуненню кровоточивості; ромашка - 

заспокійливу, протизапальну та тонізуючу, допомагає зменшити чутливість 

зубів, знімає запалення, сприяє загоєнню тканин слизової оболонки порожнини 

рота; ратанія – тонізуючу, оскільки кореневища цієї рослини володіють 

терпкими властивостями, тому ясна стають більш пружними і еластичними; 

м'ята - дезодоруючу та протизапальну, кращий засіб для свіжості дихання, 

допомагає полегшити запалення і біль; шавлія - очищаючу і зміцнюючу. 

Бікарбонат натрію допомагає боротися з присутністю неприємного запаху і має 

легкий відбілюючий ефект. Дана паста усуває кровоточивість ясен та має 

протизапальний ефект. На відміну від інших, не містить фтору. 

Активними компонентами профілактичної зубної пасти «Лакалут Актив 

Гербал» є лактат алюмінію, хлоргексидин, бісаболол, аллантоін, фторид 

алюмінію, екстракти евкаліпту, бадяну, м’яти, мірри, тим’яну, шалфею, 
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фенхелю, ромашки, які у комплексі мають в’яжучу, кровозупинну, 

антисептичну, регенераційну та освіжаючу дії. 

Зубна паста «Лесной бальзам» на основі п'яти лікарських трав (ромашки, 

деревію, звіробою, чистотілу, кропиви), а також екстракту ялиці і кори дуба, які 

в комплексі усувають свербіж, печіння, знімають припухлість ясен і їх 

кровоточивість. «Сolgate Herbal» має протизапальну і бактерицидну дію 

завдяки вмісту екстрактів ромашки, шавлії, мирту, евкаліпту. «Aquafresh 3 

Fresh Minty» - містить 0,306% (1400ppm) фторидів, має протизапальну дію. 

«Blend-a-Med Complete + Herbal» зубна паста, що містить активні системи: 5% 

аніон пірофосфат 0,32% фториду натрію (1450ppm), 0,28% триклозану, 

екстракти рослин – меліси, ромашки, розмарину, шавлії. Забезпечує 

антибактеріальну, протизапальну дію. 

2. З батьками проводили роз’яснювальну бесіду про необхідність 

ретельного догляду за порожниною рота та виконання всіх рекомендацій. 

Мотивація та постійний контроль за якістю виконання чищення зубів, 

проводили шляхом залучення батьків до використання засобів для візуалізації 

зубного нальоту ―Mira-2-Ton‖, у вигляді таблеток за наступними 

рекомендаціями:  

- після вечірнього чищення зубів здійснювалося розжовування дитиною 

таблетки протягом 30 секунд для візуалізації назубних відкладень, з наступним 

полосканням водою та контрольною оцінкою забарвлення зубного нальоту, 

котрий зафарбовується у фіолетовий та рожевий кольори в залежності від 

мінералізації нальоту (рожевий – немінералізований наліт; фіолетовий – 

мінералізований).  

3. Професійна гігієна порожнини рота для усунення назубних нашарувань 

після їх візуалізації (color-test) проводилась за допомогою ручних скейлерів із 

наступним поліруванням поверхонь зубів з використанням гумових чашечок та 

щіточок. У базову терапію усіх дослідних груп включали зрошення порожнини 

рота 0,02 % розчином хлоргексидину біглюконату, перед і після видалення 
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назубних нашарувань. У кожне відвідування перевіряли гігієнічний стан 

порожнини рота і вносили відповідні корективи. 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. 

4. 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). 

5. Місцеве медикаментозне лікування ХКГ. Особливості клінічного 

перебігу захворювань пародонта у дітей з надмірною масою тіла та виявлених 

змін у лабораторних показниках, зумовлювали вибір препаратів для корекції 

запального процесу в тканинах пародонта. Тому, при лікуванні ХКГ у дітей з 

НМТ комплекс засобів був направлений на зменшення набряку, гіперемії, 

кровоточивості ясен та попередження подальших ускладнень. Для цього нами 

рекомендовано застосовувати в домашніх умовах традиційні протизапальні 

засоби – полоскання відварами ромашки, календули, звіробою тощо. 

У клінічних умовах для лікування ХКГ легкого та середнього ступеня 

тяжкості у дітей із НМТ ми вважали доцільним включити у комплекс 

розпрацьовані нами лікарські композиції у формі ополіскувача та гелю. На 

склад гелю та ополіскувача одержано патенти України на корисну модель (№ 

127646, №128817) [121, 122 ]. 

Методика застосування розпрацьованого гелю полягала в наступному: 

після зняття назубних відкладень, з наступним поліруванням поверхонь зубів у 

дітей основної групи, наносили гель у вигляді аплікацій на ясна під марлеву 

пов’язку на 10-15 хв впродовж 5-7 днів до повного зникнення явищ запалення.  

Опрацювання складу і технології, фізико-хімічні, органолептичні і 

біофармацевтичні дослідження запропонованих гелю та ополіскувача 
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проводились в лабораторних умовах кафедри технології ліків і біофармації 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. 

Розроблені лікарські форми за усіма вищевказаними показниками повністю 

відповідають вимогам Державної Фармакопеї України та відповідним 

нормативно-технічним документам. 

Лікування ХКГ у дітей контрольної групі проводилось із використанням 

загальноприйнятих засобів і включало обробку ротової порожнини 

антисептичними засобами у вигляді аплікацій і ванночок (розчину фурациліну) 

та накладання на ясна пов'язок з гелем «Метрогіл Дента». 

Клінічні дослідження проводились у дітей віком 12-15 років з діагнозом 

хронічного катарального гінгівіту із надмірною масою тіла в процесі їх 

амбулаторного прийому та лікування на кафедрі ортодонтії і стоматології 

дитячого віку ЛНМУ імені Данила Галицького. При цьому орієнтувалися на 

анамнестичні і клінічні дані, а саме на пробу Шиллера-Писарєва, пародонтальні 

та гігієнічні індекси, а також імунологічні дослідження. 

Враховуючи той факт, що у дітей з НМТ часто зустрічалися запальні 

процеси в тканинах пародонта для їх профілактики рекомендовано заходи, які 

передбачають: 

- 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 протизапальною та 

антибактеріальною дією, флосів та йоржиків; 

- корекція харчування дітей: обмеження вуглеводів, призначення продуктів 

харчування для зміцнення захисних механізмів організму та інтенсифікації 

обмінних процесів, а саме рекомендовано 2-3 рази на тиждень вживати морську 

капусту, у вигляді салату або в сухому вигляді; 
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- курси лікувально-профілактичної фізкультури та надання рекомендацій 

вчителям-фізкультури, щодо включення комплексу фізичних вправ на уроках у 

цих дітей. 

 

6.2 Оцінка безпосередніх результатів ефективності лікування 

хронічного катарального гінгівіту у дітей з надмірною масою тіла 

 

Клінічна оцінка ефективності лікування ХКГ у дітей у найближчі терміни 

після лікування (5-6 та 12-14 днів) проводилася за критеріями «нормалізація», 

«покращення», «стан без змін». 

На 5-6 добу «нормалізація» тканин пародонта була діагностована у всіх 

дітей (100%) з легким ступенем ХКГ основної групи, проти 60,00±10,95% дітей 

з НМТ групи порівняння та 76,47±7,38% дітей з легким ступенем тяжкості ХКГ 

контрольної групи (р<0,01). У 30,00±10,25% дітей групи порівняння й 

23,53±7,38% дітей з легким ступенем ХКГ контрольної групи діагностували 

«покращення» стану тканин пародонта. Стан «без змін» - виявлено у 

10,00±6,71% дітей з НМТ групи порівняння (р<0,01). У дітей з НМТ основної 

групи з середньою тяжкістю ХКГ на 5-6 добу спостереження діагностували 

стан «нормалізація» у 55,56±9,56% осіб, у 29,17±9,28% осіб групи порівняння 

та у 32,14±8,83% дітей з нормальною масою тіла. «Покращення» стану тканин 

пародонта встановлено у 37,04±9,29% дітей основної групи з середнім ступенем 

тяжкості ХКГ, 37,50±9,88% дітей групи порівняння та у 42,86±9,35% дітей з 

середнім ступенем тяжкості ХКГ контрольної групи (р<0,05). 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) (таблиця 6.1). 
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Таблиця 6.1 – Результати ефективності лікування дітей з хронічним 

катаральним гінгівітом на 5-6 добу після проведеної комплексної терапії 

 

 

Групи 

хворих 

 

Тяжкість 

перебігу 

Критерії оцінки стану тканин пародонта 

«Нормалізація» «Покращення» «Без змін» 

абс. % абс. % абс. % 

Основна 

група 

(n=52) 

легкий ступінь, 

(n=25) 25 
100,0

**,#,

ΔΔ
 

- - - - 

середній 

ступінь, (n=27) 
15 55,56

Δ
 10 37,04 2 7,40

Δ
 

Група 

порівняння 

(n=44) 

легкий ступінь, 

(n=20) 
12 60,00 6 30,00 2 10,00 

середній 

ступінь, (n=24) 
7 29,17 9 37,50 8 33,33 

Група 

контролю 

(n=62) 

легкий ступінь, 

(n=34) 
26 76,47''' 8 23,53''' - - 

середній 

ступінь, (n=28) 
9 32,14 12 42,86 7 25,0 

Всього, (n=158) 94 59,49 45 28,48 19 12,03 

Примітки: достовірність різниці між показниками: 

1. основної групи в залежності від ступеня тяжкості та критерію оцінки 

стану пародонта: * р<0,05; ** р<0,01;  

2. контрольної групи в залежності від ступеня тяжкості та критерію оцінки 

стану пародонта: ' р<0,05; '' р<0,01; ''' р<0,0001; 

3. основної та контрольної груп в залежності від ступеня тяжкості та 

критерію оцінки стану пародонта: 
#
р<0,05; 

##
 р<0,01; 

###
 р<0,0001; 

4. основної та групи порівняння в залежності від ступеня тяжкості та 

критерію оцінки стану пародонта: 
Δ
 р<0,05; 

ΔΔ
 р<0,01; 

ΔΔΔ
 р<0,0001. 

 

Аналіз критеріїв оцінки ефективності лікування «нормалізація», 

«покращання», «без змін» та ступеня тяжкості ХКГ на 5-6 добу після 
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проведеної терапії в дітей основної групи вказував на достовірну різницю не 

тільки між показниками діагностованого легкого ступеня тяжкості ХКГ та 

критерієм «нормалізація», а також і при середньому ступені ХКГ з критерієм 

«нормалізація» й «покращення» (р<0,01). Натомість у дітей з НМТ групи 

порівняння не було виявлено вірогідності різниці як при легкому ступені 

тяжкості з критерієм «нормалізація» й «покращення», так і при середньому 

ступеню тяжкості (р>0,05). При аналізі між групами виявлено вірогідність 

різниці ефективності запропонованої терапії легкого ступеня ХКГ у дітей з 

НМТ, у відношенні до груп порівняння (р<0,01) та контролю (р<0,05). 

Отримані дані свідчать про якісний клінічний ефект вже на 5-6 добу 

запропонованого комплексного лікування, проведеного у дітей з НМТ основної 

групи, як при легкому так і при середньому ступені тяжкості ХКГ, в порівнянні 

з дітьми з групи порівняння та контролю, у яких для лікування було 

застосовано локальні протоколи.  

На 5-6 добу терапії ХКГ легкого ступеня тяжкості в дітей, як основної 

групи так і груп порівняння та контролю, клінічно спостерігали: відсутність 

скарг на біль та неприємні відчуття, ясна набули блідо-рожевого кольору та 

щільної консистенції, відновилась нормальна конфігурація міжзубних сосочків, 

зменшилася їх напруженість, пастозність, зникли відчуття дискомфорту.  

На 12-14 день спостереження враховуючи, що у дітей з НМТ основної 

групи з легким ступенем тяжкості ХКГ на 5-6 день лікування зникли клінічні 

прояви запального характеру, нами проведено аналіз ефективності лікування у 

групах порівняння та контролю. Так, у дітей з легким ступенем тяжкості ХКГ, в 

контрольній групі діагностовано стан «нормалізація» у всіх осіб, натомість у 

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

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

(таблиця 6.2). 

Аналіз оцінки ефективності лікування у дітей з середнім ступенем 

тяжкості ХКГ свідчить, що в 83,33±10,76% дітей з НМТ основної групи 
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виявлена ліквідація запального процесу та у 16,67±10,76% осіб основної групи 

виявлено «покращення» стану тканин пародонта при середньому ступені 

тяжкості ХКГ.  

 

Таблиця 6.2 – Результати ефективності лікування дітей з ХКГ на 12-14 

добу після проведеної комплекної терапії 

 

 

Група 

хворих 

 

Тяжкість 

перебігу 

ХКГ 

Критерії оцінки стану тканин пародонта 

«нормалізація» «покращення» «без змін» 

абс. % абс. % абс. % 

Основна 

група 

(n=12) 

середній 

ступінь, (n=12) 
10 83,33

 ΔΔ
 2 16,67

 ΔΔ
 - - 

Група 

порівняння 

(n=26) 

легкий ступінь, 

(n=8) 
3 37,50' 5 62,50 - - 

середній 

ступінь, (n=17) 
4 23,53' 9 52,94' 4 23,53' 

 

Контрольна 

група 

(n=27) 

легкий ступінь, 

(n=8) 
8 100 - - - - 

середній 

ступінь, (n=19) 

12 63,16 4 21,05 3 15,79 

Всього, (n=44) 35 79,55 6 11,63 3 6,82 

Примітки:  

1. достовірність різниці між показниками основної та групи порівняння в 

залежності від ступеня тяжкості та критерію оцінки стану пародонта: 
Δ
 

р<0,05; 
ΔΔ

 р<0,01; 

2. достовірність різниці між показниками групи порівняння та контрольної 

групи в залежності від ступеня тяжкості та критерію оцінки стану 

пародонта: ' р<0,05. 
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У 23,53±10,29% дітей групи порівняння виявлено стан «нормалізація» та у 

52,94±12,11% дітей – «покращення». У 63,16±11,07% дітей з нормальною вагою 

тіла діагностовано «нормалізацію», у 21,05±9,35% дітей спостерігали 

«покращення» стану тканин пародонта. У 23,53±10,29% дітей групи порівняння 

та 11,12±6,05% дітей контрольної групи, при середньому ступені тяжкості ХКГ 

зберігались клінічні симптоми запального процесу.  

Аналізуючи клінічну оцінку стану тканин пародонта на 12-14 день після 

лікування, виявлено, що стан «нормалізація» діагностовався у 1,3 раза частіше 

в дітей з НМТ основної групи в порівнянні з дітьми з нормальною масою тіла 

при середньому ступені перебігу ХКГ. 

Стан «без змін» не діагностовано серед дітей основної групи, проте в 

23,53±10,29% осіб групи порівняння та 15,79±8,37% дітей групи контролю 

фіксували даний критерій при середньому ступені тяжкості ХКГ. При 

порівнянні даних основної групи та групи порівняння встановлено вірогідну 

різницю між показниками «нормалізація» та «покращення». Так, стан 

«нормалізація» діагностувався у 2,5 раза частіше в дітей з НМТ основної групи, 

ніж у дітей з НМТ групи порівняння, відповідно стан «покращення» - у 4,5 раза 

частіше (р<0,01).  

 

 

Рисунок 6.1 – Результати ефективності лікування ХКГ в найближчі терміни (у 

%) 
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155 
 

Отже, аналіз безпосередніх результатів ефективності лікування свідчить, 

що (рис. 6.1) вдалося досягти «нормалізації» у 96,15±2,69% осіб основної 

групи, у 70,45±6,96% дітей групи порівняння та у 88,71±4,05% дітей групи 

контролю (р<0,01).  

Суб’єктивні відчуття дітей обстежуваних груп і дані огляду порожнини 

рота підтверджують результати визначення об’єктивних пародонтальних 

індексів, представлених у таблиці 6.3.  

 

Таблиця 6.3 – Динаміка пародонтальних індексів у дітей з ХКГ у процесі 

лікування (M±m) 

 

Група 

дітей 

Пародонтальний  

індекс 
До 

лікування 

Після лікування 

5-6 день 12-14 день 

Основна 

група 

(n=52) 

Індекс 

РМА (у %) 
28,96±1,82 7,46±1,99**,° 1,44±1,02** 

Індекс 

кровоточивості 

(у балах) 

1,77±0,05 1,20±0,05** 1,04±0,03** 

Індекс CPІ 

(у балах) 
2,41±0,10 0,60±0,15**,° 0,10±0,07** 

Група 

порівняння 

(n=44) 

Індекс 

РМА (у %) 
33,06±2,56 18,23±2,81 11,55±2,47

##
 

Індекс 

кровоточивості 

(у балах) 

1,89±0,07 1,42±0,07 1,25±0,05
##

 

Індекс CPІ 

(у балах) 
2,60±0,12 1,48±0,21 1,01±0,20

##
 

Контрольна 

група 

(n=62) 

Індекс 

РМА (у %) 
29,95±1,99 14,44±2,34 3,96±1,42 

Індекс 

кровоточивості 

(у балах) 

1,81±0,06 1,35±0,06 1,09±0,03 

Індекс CPІ  2,37±1,10 1,12±0,17 0,32±0,11 

Примітки:  
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1. достовірність різниці між показниками основної та групи порівняння до 

лікування, на 5-6 день та 12-14 день після лікування: ** р<0,01;  

2. достовірність різниці між показниками групи порівняння та контролю до 

лікування, на 5-6 день та на 12-14 день після лікування: 
##

 р<0,01; 

3. достовірність різниці між показниками основної та контрольної груп до 

лікування, на 5-6 день та на 12-14 день після лікування: °р<0,05. 

 

З даних таблиці видно, що до початку лікування у дітей з НМТ основної 

та групи порівняння й у дітей контрольної групи, пародонтальні індекси були 

приблизно однакового значення.Однак, після проведеного лікування аналіз 

середніх показників пародонтальних індексів дітей основної і контрольної груп 

на 5-6 та 12-14 добу, показав, що у дітей, у яких було застосовано місцевий 

лікувально-профілактичний комплекс та загальноприйнятий метод, 

спостерігався позитивний вплив здійснених терапевтичних заходів. 

У найближчі терміни після проведеного лікування клінічно було 

встановлено зникнення неприємних відчуттів у порожнині рота та зменшення 

кровоточивості ясен у всіх обстежуваних дітей. На 5-6 день після початку 

лікування ХКГ діагностували зменшення пародонтальних індексів. Проте, при 

міжгруповому порівнянні достовірну різницю виявлено, між показниками дітей 

основної та групи порівняння. Так, значення індексу РМА в основній групі 

становило 7,46±1,99 %, що було в 2,44 раза менше за індексний показник дітей 

з НМТ групи порівняння, котрий становив 18,24±2,81 (р<0,01). На покращення 

вказує також зменшення індексу кровоточивості. Так, у дітей з НМТ основної 

групи даний індекс становив 1,20±0,05 бала, натомість у дітей НМТ групи 

порівняння - 1,42±0,07 бала (р<0,01). Виявлено значне зменшення індексу СРІ у 

дітей основної групи, який становив 0,60±0,15 бала та майже в 2,5 раза був 

менший у дітей групи порівняння (1,48±0,21 бала) при р<0,01 й у 2 рази - в осіб 

контрольної групи (1,13±0,17 бали) при р<0,05. 
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На 12-14 добу після початку лікування у дітей основної групи значення 

індексу РМА становило 1,44±1,02% проти 11,55±2,47% дітей групи порівняння 

(р<0,01), та майже у 3 рази менше у дітей з НМТ ніж у дітей з нормальною 

масою тіла. Індекс кровоточивості у дітей з НМТ основної групи відповідав 

показникам 1,04±0,03 бали, тоді як у дітей з НМТ групи порівняння даний 

індекс становив 1,25±0,05 (р<0,01), у осіб з нормальною масою тіла відповідно 

1,09±0,03 бали. У дітей основної групи індекс СРІ зменшився до 0,10±0,07 бала, 

у групі порівняння становив 1,01±0,20 бала (р<0,01), у контрольній групі 

відповідав показнику 0,32±0,11 бала. 

Аналіз показників пародонтальних індексів групи порівняння та 

контрольної групи засвідчує, що загальноприйняте лікування хронічного 

катарального гінгівіту має клінічний ефект у дітей з нормальною вагою тіла, 

проте у дітей з НМТ проявляє нижчу ефективність. Так, на 12-14 добу після 

проведеного лікування значення індексу РМА знизилося майже в 3 рази у дітей 

контрольної групи та становило 3,95±1,42% проти 11,55±2,47% у дітей групи 

порівняння (р<0,01). Індекс кровоточивості у дітей з нормальною масою тіла 

становив 1,09±0,03 бали, тоді як у дітей з НМТ групи порівняння 1,24±0,05 

бали (р<0,01). Індекс СРІ був достовірно вищим у дітей групи порівняння, ніж 

контрольної групи та становив відповідно 1,01±0,20 бали проти 0,32±0,11 бали. 

Отже, після початку лікування було покращення показників 

пародонтальних індексів в усіх групах. Проте, у дітей з НМТ, в яких 

застосовувався запропонований нами місцевий лікувально-профілактичний 

комплекс, у формі гелю та ополіскувача, зміни даних індексних оцінок носили 

більш виражений позитивний характер. Вже на 5-6 день після початку 

лікування вдалося досягти «нормалізації» стану тканин пародонта в усіх дітей з 

НМТ при легкому ступені тяжкості ХКГ, натомість у групі порівняння та 

контролю стан «нормалізації» при даному ступеню тяжкості діагностували на 

12-14 день. В усіх дітей основної групи при середньому ступені тяжкості ХКГ 

позитивний терапевтичний ефект отримано на 12-14 день після початку 
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лікування, натомість в групі порівняння та контролю даний показник був 

меншим та відповідно становив 76,47±10,29% та 84,21±8,37%. 

У лікуванні та профілактиці запальних процесів важливу роль відіграє 

гігієна порожнини рота, тому в подальшому нами в процесі лікування дітей 

було визначено індивідуальну гігієну. 

Аналіз спрощеного індексу гігієни порожнини рота – ОНІ-S до лікування 

свідчить, що у дітей з ХКГ усіх груп був встановлений високий рівень величин 

індексу ОНІ-S, що вказує на поганий рівень гігієни порожнини рота (рис. 6.2). 

 

 

Рисунок 6.2 − Динаміка змін індексу гігієни порожнини рота (OHI-S, бали) в 

процесі лікування 
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зниження значень індексу OHI-S після проведеного лікування. Проте, у дітей з 

НМТ основної групи даний індекс на 5-6 день був меншим у 2,4 раза відповідно 

до показника групи порівняння та становив 0,41±0,77 бала проти 0,95±0,95 бала 

при р<0,01. Натомість, у дітей з нормальною масою тіла індекс OHI-S склав 

0,76±0,95 бала та в порівнянні з показником дітей основної групи був більшим 
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у 1,85 раза при р<0,05. На 12-14 день у дітей досліджуваних груп вдалося 

досягнути показників низького рівня значень індексу OHI-S. Отже, даний 

індекс достовірно був нижчим у дітей з НМТ основної групи в порівняні з 

індексом дітей з НМТ групи порівняння при р<0,01, та у 2,6 раза меншим в 

порівнянні з показником дітей контрольної групи, що свідчить про позитивний 

вплив насамперед місцевого лікування на стан гігієни порожнини рота. 

Клінічна картина в дітей основної групи характеризувалася повною відсутністю 

назубних відкладень. 

Результати клінічних спостережень засвідчили, що для усунення 

запальних явищ в тканинах пародонта у дітей з НМТ, в яких діагностовано 

легкий ступінь тяжкості ХКГ достатньо один раз відвідати лікаря-стоматолога 

та чітко виконувати рекомендації в домашніх умовах. При середньому ступеню 

тяжкості – 2-3 рази. Кількість відвідувань в процесі лікування ХКГ у групах 

порівняння та контролю склала 3-4 рази, що було на 12,8% більше ніж у дітей 

основної групи. 

 Таким чином, аналіз безпосередніх клінічних результатів лікування ХКГ 

у дітей з НМТ основної групи засвідчив про достовірно високу терапевтичну 

ефективність композиції місцевої дії у формі гелю та ополіскувача на 

запальний процес в тканинах пародонта порівняно із загальноприйнятим 

методом лікування. Місцева фармакологічна корекція запального процесу в 

пародонті сприяла ліквідації запалення та покращенню гігієни. 

Окрім клінічної оцінки перебігу запального процесу в тканинах 

пародонта дітей з НМТ нами визначено вміст цитокінів та рівня 

імуноглобулінів sIgA, IgA, IgM, IgG у ротовій рідині на 12-14 день після 

проведеного лікування. 

Аналіз рівня досліджуваних цитокінів у ротовій рідині обстежених дітей з 

ХКГ і надмірною масою тіла виявив значні відмінності від показників у дітей з 

нормальною масою тіла, тому нами було проведено оцінку змін вмісту 

прозапальних IL-1β, TNF-α, IL-6 та протизапального IL-4 (таблиця 6.4). 
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Так, на 12-14 день після проведеного лікування вміст IL-1β в ротовій 

рідині дітей з ХКГ і надмірною масою тіла знизився в 1,54 раза за показник у 

дітей групи порівняння (р<0,05) та в 1,3 раза у дітей контрольної групи.  

Концентрація TNF-α в ротовій рідині дітей з ХКГ і надмірною масою тіла 

основної групи була меншою у 1,9 раза, ніж у дітей з ХКГ і надмірною масою 

тіла в групі порівняння (р<0,0001) та в 1,4 раза порівняно з показником дітей 

контрольної групи (р<0,01).  

 

Таблиця 6.4 – Вміст цитокінів IL-1β та TNF-α в ротовій рідині дітей 

хворих на хронічний катаральний гінгівіт (ХКГ) на 12-14 день після 

проведеного лікування 

 

Група 

обстежених 

IL-1β пг/мл TNF-α пг/мл 

До лікування 
Після 

лікування 
До лікування 

Після 

лікування 

Основна група 53,17±6,89 35,05±6,08
∆
٭٭36,98±1,02 

∆∆
 12,26±1,81

∆∆∆
 

Група 

порівняння 
55,80±7,64 53,99±7,04 27,80±1,91 22,87±1,09 

Контрольна 

група 
56,03±6,06 45,09±6,86 26,89±1,90 17,11±1,98 

Примітки: 

 вірогідність різниці показників основної групи порівняно з - ٭ .1

показниками контрольної групи (٭р<0,05, ٭٭р<0,01); 

2. ∆ - вірогідність різниці показників основної групи порівняно з 

показниками в групі порівняння (
∆
р<0,05, 

∆∆
р<0,01, 

∆∆∆
р<0,0001). 

 

Як видно з представлених нами даних, рівень досліджуваних 

прозапальних цитокінів в ротовій рідині знижувався, особливо у дітей основної 

групи, що свідчило про позитивний місцевий ефект запропонованого 

комплексного лікування. 
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Рівні IL-4 та IL-6 в ротовій рідині дітей теж мали вірогідні відмінності 

між групами обстежених (таблиця 6.5). Вміст протизапального IL-4 в основній 

групі дітей з ХКГ і надмірною масою тіла збільшився в 1,14 раза в порівнянні з 

показником групи дітей з нормальною масою тіла, хворих на ХКГ (контрольна 

група), та в 1,3 раза ніж у дітей групи порівняння (р<0,05). 

 

Таблиця 6.5 - Вміст цитокінів IL-4 та IL-6 в ротовій рідині дітей з ХКГ на 

12-14 день після проведеного лікування  

 

Група 

обстежених 

Протизапальний IL-4 пг/мл Прозапальний IL-6 пг/мл 

До 

лікування 

Після 

лікування 
До лікування Після лікування 

Основна 

група 
1,78±0,08 

 ٭٭2,34±0,08

∆∆
 

10,95±1,02 5,24±1,08
∆∆,
 ٭٭

Група 

порівняння 
1,79±0,42 1,80±0,03 13,80±1,07 9,94±1,05 

Контрольна 

група 
1,76±0,06 2,05±0,07 11,30±1,07 9,43±1,05 

Примітки: 

 вірогідність різниці показників основної групи порівняно з - ٭ .1

показниками контрольної групи (٭р<0,05, ٭٭р<0,01); 

2. ∆ - вірогідність різниці показників основної групи порівняно з 

показниками в групі порівняння (
∆
р<0,05, 

∆∆
р<0,01). 

 

Рівень прозапального IL-6 в ротовій рідині обстежених груп дітей 

навпаки знизився. Так, в основній групі дітей з ХКГ і надмірною масою тіла 

спостерігалась тенденція до зниження концентрації IL-6, натомість в ротовій 

рідині дітей, групи порівняння вміст IL-6 в 1,9 раза був більшим, ніж в основній 

групі (р<0,001) та в 1,8 раза ніж контрольній групі (р<0,01). 



162 
 

 Діагностовано значущість різниці підвищення показників вмісту 

імуноглобулінів ротової рідини дітей з НМТ хворих на катаральний гінгівіт 

після проведного лікування (таблиця 6.6).  

 

Таблиця 6.6 – Вміст імуноглобулінів у ротовій рідині дітей з ХКГ на 12-

14 день після проведеного лікування  

Г
р
у
п

а 

о
б

ст
еж

ен
и

х
 

Іg A, (г/л) s IgA, (г/л) Ig M, (г/л) Ig G, (г/л) 

Д
о
 

л
ік

у
в
ан

н
я
 

П
іс

л
я
 

л
ік

у
в
ан

н
я
 

Д
о
 

л
ік

у
в
ан

н
я
 

П
іс

л
я
 

л
ік

у
в
ан

н
я
 

Д
о
 

л
ік

у
в
ан

н
я
 

П
іс

л
я
 

л
ік

у
в
ан

н
я
 

Д
о
 

л
ік

у
в
ан

н
я
 

П
іс

л
я
 

л
ік

у
в
ан

н
я
 

Основна 

група 

0,629 

±0,01 

1,021 

±0,02
٭٭,∆∆

 

0,215 

±0,01 

0,365 

±0,01
∆∆٭٭

 

0,722 

±0,01 

1,127 

±0,01
∆∆٭٭

 

0,754 

±0,01 

1,138 

±0,01
∆∆٭٭

 

Група 

порівняння 

0,625 

±0,01 

0,689 

±0,02 

0,239 

±0,01 

0,264 

±0,01 

0,753 

±0,01 

0,983 

±0,01 

0,747 

±0,01 

0,831 

±0,01 

Контрольна 

група 

0,621 

±0,01 

0,951 

±0,01 

0,244 

±0,01 

0,332 

±0,01 

0,697 

±0,01 

1,064 

±0,01 

0,792 

±0,01 

1,031 

±0,01 

Примітки: 

 вірогідність різниці показників основної групи до лікування та після - ٭

лікування (٭р<0,05, ٭٭р<0,01, ٭٭٭р<0,0001); 

∆ - вірогідність різниці показників основної групи порівняно з показниками в 

групі порівняння (
∆
р<0,05, 

∆∆
р<0,01, 

∆∆∆
р<0,0001). 

 

Так, рівень ІgA у ротовій рідині дітей основної групи достовірно зріс у 

1,62 раза та становив 1,021±0,02 г/л проти 0,629±0,01 г/л до лікування (р<0,01).  

Концентрація sIgA у цій групі обстежених дітей збільшилась майже у 1,7 

раза (р<0,01) та склала 0,365±0,01 г/л після лікування проти 0,215±0,01 г/л до 

лікування. Виявили збільшення вмісту Ig M та Ig G – у 1, 56 та 1,51 раза 

відповідно (р<0,05). 

 Діагностовано підвищення показників вмісту імуноглобулінів дітей з 

НМТ основної групи порівняно з дітьми з надмірною масою тіла групи 
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порівняння після лікування хронічного катарального гінгівіту. Так, рівень s Іg A 

зріс у 1,38 раза, рівень Іg A підвищився майже у 1,5 раза (р<0,05), рівень Ig M 

та Ig G – у 1,15 та 1,37 раза відповідно до показників вмісту імуноглобулінів 

дітей групи порівняння. 

 Стосовно даних показників основної групи та контролю встановлено, що 

після лікування у дітей з НМТ вміст імуноглобулінів у ротовій рідині був 

незначно більшим в порівнянні з показниками дітей з нормально масою тіла, а 

саме s Іg A зріс на 9,04%, Іg A – на 6,85%, Ig M – на 5,24% та Ig G – на 9,4%. 

Отже, в результаті застосування розпрацьованого нами лікувального 

комплексу, особливо, завдяки засобам місцевої дії (гелю та ополіскувача), у 

дітей основної групи з НМТ вдалося нормалізувати та покращити стан тканин 

пародонта, гігієну ротової порожнини, що підтверджується даними індексної 

оцінки та результатами лабораторних досліджень. 

 

6.3 Віддалені результати лікування хронічного катарального гінгівіту у 

дітей з надмірною масою тіла 

 

Після проведення курсу лікування ХКГ, для досягнення повного зняття 

запальних явищ тканин пародонта та для запобігання загострення 

захворювання, дітям було рекомендовано дотримуватися профілактичних 

заходів. Комплекс заходів включав: дотримання режиму чищення зубів, 

професійну гігієну 2 рази в рік, застосовування розпрацьованого нами гелю та 

ополіскувача. Ополіскувач рекомендовано застосовувати 3 рази на день після 

вживання їжі; гель наносити на ясна після чищення зубів вечором під марлеву 

пов’язку на 10-15 хв. Тривалість підтримуючої терапії 7-10 днів з повторними 

курсом через 6 місяців. 

Оцінка ефективності лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей 

проведена у віддалені терміни – 6 та 12 місяців. Через 6 місяців нами обстежено 
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34 дитини з НМТ основної групи, 23 дитини з НМТ групи порівняння та 23 

дитини групи контролю. 

Повторні клінічні огляди через 6 місяців після проведеного курсу 

лікування показали, що в порівнянні з дітьми з нормальною вагою тіла клінічні 

ознаки хронічного катарального гінгівіту виявили у однієї дитини, натомість в 5 

(21,74±8,79%) осіб групи порівняння та в 2 (8,70±6,01%) дітей групи контролю 

(р<0,05). Встановлено, що через 6 місяців позитивний клінічний ефект 

лікування запального процесу тканин пародонта виявлено в 97,06±2,94% дітей 

основної групи, в групах порівняння та контролю даний відсоток склав 

відповідно 78,26±8,79% та 91,30±6,01% при р<0,05 (рисунок 6.3).  

 

 

Рисунок 6.3 – Оцінка стану тканин пародонта через 6 місяців після лікування (у 

%) 

 

Після 12-місячного терміну спостереження ( рисунок 6.4) в 5,88±4,10% 

дітей з НМТ основної групи діагностували клінічні ознаки хронічного 

катарального гінгівіту, у групі порівняння та контролю відповідно в 

30,43±9,81% та в 13,04±7,18% при р<0,01. Відсутність клінічних ознак 

91,3 

78,26 

97,06 

8,70 
21,74 

2,94 

Контрольна група Група порівняння Основна група 

Здорові діти Діти з клінічними ознаками запалення 
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запального процесу в тканинах пародонта виявлено у 94,12±4,10% осіб 

основної групи, 69,57±9,59% дітей групи порівняння та у 86,96±7,02% дітей 

контрольної групи (р<0,01). 

 

 

Рисунок 6.4 – Оцінка стану тканин пародонта через 12 місяців після лікування 

(у %) 

 

При виявленні клінічних ознак ХКГ встановлено, що причини рецидиву 

були пов’язані, насамперед, із перенесенням гострих інфекцій, відмовою від 

раціонального харчування та поганою гігієною порожнини рота, однак 

розвитку пародонтита за досліджуваний період, серед оглянутих дітей, нами не 

зафіксовано. 

Суб’єктивно діти в обох групах відмічали відсутність неприємних 

відчуттів, болючості та кровоточивості ясен. Під час огляду ясна мали блідо-

рожевий колір, були щільні, безболісні при пальпації, не кровоточили при 

механічному подразненні. Проба Шиллєра-Писарєва була від’ємною. 

Отже, на підставі клінічних результатів дослідження можна 

стверджувати, що підтримуюча терапія сприяє тривалій ремісії ХКГ та зупиняє 

86,96 

69,57 

94,12 

13,04 

30,43 

5,88 

Контрольна група Група порівняння Основна група 

Здорові  діти Діти з клінічними ознаками запалення 
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розвиток запального процесу і, тим самим, підвищує ефективність реабілітації 

дітей з легким та середнім ступенем перебігу ХКГ. 

Ефективність лікування дітей при міжгруповому аналізі з істотною 

достовірністю підтверджується індексними показниками. Окрім цього, 

ефективність лікування підтверджено пародонтальними індексами. Показники 

індексу РМА (табл. 6.7) при діагностиці стану пародонта на 6 місяць після 

проведеного лікування є меншими у дітей основної групи, ніж у дітей групи 

порівняння, в середньому, у 4,5 раза (р<0,01), у дітей контрольної групи даний 

показник був більшим на 37,55% по відношенню до показника осіб основної 

групи.  

Виявлено, що індекс кровоточивості був меншим у дітей з НМТ основної 

групи у 1,54 раза, проти відповідного показника групи порівняння. Індекс СРІ 

був меншим у 4 рази у дітей основної групи в порівнянні з показником дітей з 

НМТ групи порівняння (р<0,0001), та у 1,69 раза проти відповідних показників 

осіб групи контролю. Через 6 місяців після лікування у дітей групи порівняння 

індекс гігієни зі значенням 1,14±0,25 відповідав «середньому» рівню гігієни 

порожнини рота, проте у дітей основної та контрольної груп даний показник 

характеризував «добрий» рівень догляду за ротовою порожниною. 

Аналіз показників пародонтальних індексів через рік після проведеного 

лікування у дітей з НМТ основної групи характеризувався наступним чином: 

показник індексу РМА був меншим у 4 рази, індекс кровоточивості - у 1,65 

раза, СРІ – майже у 4 рази в порівнянні з показником дітей з НМТ групи 

порівняння (р<0,0001), відповідно до показника контрольної групи індекс РМА 

був меншим у 1,44 раза, індекс СРІ - у 1,64 раза. 

Рівень гігієни у дітей основної та контрольної груп практично не 

відрізнявся через рік після проведеного лікування та відповідав «доброму» 

рівню гігієни, проте у віддалені терміни після проведеного лікування OHI-S у 

дітей з НМТ основної групи знизився у 4,2 раза в порівнянні з дітьми з НМТ 
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групи порівняння та у 1,63 раза проти даного показника у осіб з нормальною 

масою тіла. 

 

Таблиця 6.7 – Індексна оцінка стану тканин пародонта у дітей з 

хронічним катаральним гінгівітом у віддалені терміни 

 

Група 

дітей 

Пародонтальний  

індекс 

Термін після лікування 

6 місяців 12 місяців 

Основна 

група 

 

Індекс 

РМА (%) 

 

5,04±2,43 

 

7,98±3,03 

Індекс 

кровоточивості 

(в балах) 

 

1,14±0,07 

 

1,23±0,09 

CPІ 

(в балах) 
0,39±0,19 0,59±0,22 

OHI-S, бали 0,26±0,13 0,41±0,16 

Група 

порівняння 

 

Індекс 

РМА (%) 
22,62±5,06## 34,16±4,84### 

Індекс 

кровоточивості 

(в балах) 

1,76±0,18## 2,03±0,15### 

CPІ 

(в балах) 
1,56±0,35## 2,34±0,33### 

OHI-S, бали 1,14±0,25## 1,72±0,24### 

Контрольна  

група 

 

Індекс 

РМА (%) 

 

8,07±3,15 

 

11,49±3,44 

Індекс 

кровоточивості 

(в балах) 

1,24±0,09 1,24±0,09 

CPІ 

(в балах) 
0,66±0,23 0,97±0,25 

OHI-S, бали 0,46±0,17 0,67±0,19 

Примітка. Вірогідність різниці між показниками основної групи із групою 

порівняння та основної групи із контрольною групою: 
##

 р<0,01; 
###

 р<0,001.  
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У більшості дітей зі сприятливим перебігом процесу після лікування на 

12 місяць скарг не виявляли або діагностували незначну кровоточивість ясен. 

Об’єктивно: маргінальнальний край ясен блідо-рожевого кольору, з незначною 

кількістю м’яких зубних відкладень. 

Отже, за віддаленими результатами клінічних та додаткових методів 

обстежень дітей з НМТ за наявності ХКГ виявлено, що комплексні лікувально-

профілактичні заходи забезпечують значний профілактичний ефект запальних 

процесів в тканинах пародонта та запобігають їх прогресуванню. 

 

Матеріали, викладені у розділі, висвітлені у публікаціях [121, 122] списку 

використаних джерел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 
 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Епідеміологічні дослідження останніх років свідчать про високу 

поширеність захворювань тканин пародонта у дітей та підлітків у цілому світі 

[60, 109, 181, 189, 243]. 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 [10, 8, 26, 132, 160, 162]. Серед запальних захворювань тканин 

пародонта в дитячому віці домінує хронічний катаральний гінгівіт, поширеність 

якого досягає 90% [44, 45, 93, 105, 162]. 

Слід зазначити, що загальносоматичні захворювання є одним з провідних 

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

випадків, є супутніми [27, 29, 46, 51, 79, 80]. У ХХI столітті надмірна маса тіла і 

ожиріння стали однією з найбільш серйозних проблем суспільної охорони 

здоров'я в Європейському регіоні [22, 23, 241, 245, 246, 252]. За даними ВООЗ 

надлишкову масу тіла на сьогодні має більше мільярда людей на планеті. 

Водночас, за даними державної статистики в Україні за останні 10 років 

поширеність ожиріння серед підлітків (15-17 років) на 1000 дитячого населення 

зросла у 2,5 раза. Окрім того, актуальним є питання розпрацювання 

комплексних лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на 

профілактику розвитку патологічних процесів у тканинах пародонта та 

підвищення ефективності їх лікування.  

Мета дослідження - підвищення ефективності профілактики та лікування 

хронічного катарального гінгівіту у дітей з надмірною масою тіла шляхом 

розпрацювання лікувально-профілактичного комплексу на основі клінічних, 

соціологічних, імунологічних та цитоморфологічних досліджень.  

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні 

завдання: визначити поширеність та інтенсивність захворювань тканин 

пародонта у дітей з надмірною масою тіла; оцінити рівень гігієни порожнини 

рота та дослідити стоматологічне здоров’я за суб’єктивними індикаторами 
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системи EGOHID у дітей з надмірною масою тіла; визначити імунологічні 

властивості ротової рідини у дітей з надмірною масою тіла та оцінити зв'язок з 

хронічним катаральним гінгівітом; дослідити активність клітин букального 

епітелію у дітей з хронічним катаральним гінгівітом та надмірною масою тіла; 

опрацювати та оцінити ефективність комплексу лікування та профілактики 

хронічного катарального гінгівіту у дітей з надмірною масою тіла. 

Для вирішення поставлених завдань було використано наступні методи: 

клінічні, антропометричні, соціологічні, цитоморфологічні та математично-

статистичні. 

Нами було обстежено 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 за рекомендаціями ВООЗ.  

У результаті обстеження виявлено, 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). Отримані дані узгоджуються з 

дослідженнями проведеними О. І. Лебідь [85], де поширеність захворювань 

тканин пародонта у дітей з надмірною масою тіла була виявлена у 73,1%. 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. 

Серед захворювань тканин пародонта хронічний катаральний гінгівіт у 

дітей з надмірною масою тіла діагностувався 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 
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1,71±0,76%), (р>0,05). У 1,44% дітей з НМТ було діагностовано ознаки 

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

При аналізі поширеності ХКГ у обстежених дітей у різні вікові періоди 

виявлено, що у віці 7 років поширеність ХКГ у дітей з НМТ була в 1,6 раза 

більшою (57,14±6,23%) значень порівняльної групи (35,96±5,09%, (р<0,05)); у 

віці 12 років - 61,68±4,70%, що було в 1,4 раза більше відповідних значень 

групи порівняння (44,90±5,02%), (р<0,05). Максимальні значення поширеності 

ХКГ були зафіксовані у віці 15 років: 70,37±4,39% - у основній та 53,33±4,87% 

у дітей групи порівняння (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).  

Виявлено, що легкий ступінь ХКГ у дітей з НМТ переважав лише у 7 

річному віці – 66,67±7,86% та зменшувався з віком в 3,16 раза (р<0,001). 

Водночас, у дітей з нормальною масою тіла у всіх вікових групах переважала 

легка форма ХКГ, яка становила у 7 – річних - 87,5±5,85% (р<0,05), у 12 – 

річних - 77,27±6,32% (р<0,01) та у 15 – річних - 62,5±6,47% (р<0,001) 

відповідно. У дітей 12 річного віку з НМТ переважав середній ступінь тяжкості 

ХКГ (48,48±6,15% (р<0,01)), а у їх однолітків з нормальною масою тіла 

спостерігався лише у 22,73±6,32% випадків. Проте тяжкий ступінь гінгівіту у 

дітей з НМТ було виявлено уже у 12-річному віці (7,58±3,26%), а у дітей групи 

порівняння - лише у 15-річних (5,36±3,01%). У 15 річних підлітків з НМТ 

середній ступінь тяжкості ХКГ діагностували у 63,16±5,53% (р<0,01), а у 

15,79±4,18% оглянутих дітей виявлено ХКГ тяжкого ступеня (р<0,01). 
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З метою оцінки стану твердих тканин зубів проведено обстеження 86 

дітей із надмірною масою тіла у віці 7, 12 та 15-ти років. Групу порівняння 

склали 93 дитини із нормальною масою тіла віком 7, 12, 15 років. Аналіз 

отриманих даних показав, що, в середньому, інтенсивність карієсу у дітей з 

надмірною масою тіла складала 5,53±0,52 зуба, що значно перевищувало 

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.  

Значне зростання патологічного процесу у тканинах пародонта та карієсу 

зубів у дітей з НМТ, особливо з 12-и до 15-и років, свідчить про необхідність 

подальших досліджень, зокрема індексної оцінки стану тканин пародонта у 

дітей з надмірною масою тіла. 

Аналіз проби Шиллєра-Писарєва показав, що у дітей з НМТ позитивна 

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

(52,16±2,94%, р<0,001), проте в 1,2 раза менше, ніж у дітей з ожирінням 

(87,33%±4,25%, р<0,05).  

Проаналізувавши дані індексу РМА виявлено, що в середньому, 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. 

Аналізуючи індекс кровоточивості ясен згідно ступенів тяжкості ХКГ та 

у дітей різного віку встановлено збільшення його значення: так у 7-річних дітей 

при легкому ступені індекс кровоточивості становив 0,32±0,08 бала, при 

середньому - 1,52±0,14 бала відповідно. У 12-річних дітей з НМТ при легкому 

ступені індекс кровоточивості збільшився в 2 раза, а при середньому – 

зменшився в 0,97 раза. При тяжкому ступені ХКГ у дітей з НМТ найвищий 

показник індексу відзначався у 15-річних дітей (2,64±0,33 бала, р>0,05), тоді як 

у 12-річних оглянутих дані індексу кровоточивості ясен становили 2,11±0,19 

бала. 
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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 відповідає помірному рівню при ураженні до 1,5 

секстанта, а у дітей з нормальною масою тіла відповідає 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, в середньому, 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).  

Порівнюючи гігієнічний стан порожнини рота дітей з НМТ за наявності 

ХКГ та з інтактним пародонтом, встановлено, що у 12-річних дітей з ХКГ з 

надмірною масою тіла, у середньому, значення індексу перевищувало 

аналогічне у 1,3 раза у порівнянні з однолітками без ХКГ та з НМТ (р<0,05), в 

яких дані індексу відповідали незадовільному та задовільному гігієнічному 

стану ротової порожнини відповідно. У 15-річному віці, у дітей з ХКГ та з 

надмірною масою тіла, індекс гігієни, у середньому, характеризувався як 

незадовільний зі значенням 2,51±0,74 бала та був вище, ніж у однолітків без 

ХКГ і з НМТ (1,22±0,36 бала, р˃0,05), гігієнічний стан порожнини рота яких 

знаходився у межах хорошого. Згідно отриманих даних, можна стверджувати, 

що значення індексу Федорова - Володкіної у дітей обох вікових груп з НМТ за 
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наявності хронічного катарального гінгівіту є вищими та відповідають 

незадовільному гігієнічному стану порожнини рота, ніж у їх однолітків без 

ХКГ, у яких гігієнічний стан порожнини рота у 12 років оцінювався як 

задовільний, а в 15 років - як хороший. 

Отже, 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 ротову рідину 80 

дітей з хронічним катаральним гінгівітом на тлі надмірної маси тіла та 

ожиріння у віці 12-15 років на вміст протизапального цитокіну IL-4 та 

прозапальних цитокінів IL-6, IL-1β, TNF-α. У порівняльному плані і повному 

методичному об’ємі обстежено 30 практично здорових дітей (віком 12-15 років) 

з нормальною масою тіла (група порівняння) та хронічним катаральним 

гінгівітом.  

На основі проведених досліджень у ротовій рідині дітей з хронічним 

катаральним гінгівітом та надмірною масою тіла 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 раза більшим за 

вміст у групі порівняння і в 1,6 рази, ніж у однолітків з надмірною масою тіла. 

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 рази, ніж в аналогічній 

групі 12-річних дітей. Найбільшим був рівень IL-1β в групі дітей 15- ти років з 

ожирінням (р<0,05). 
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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 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 (а саме у дітей з ожирінням) концентрація 

прозапальних цитокінів сягала максимуму, в той час як вміст протизапального 
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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. 

Вивчення концентрації імуноглобулінів ротової рідини було проведено у 60 

дітей віком 12-15 років з ХКГ на тлі НМТ (основна група) та у 40 дітей віком 

12-15 років з ХКГ та нормальною масою тіла (група порівняння). Контрольну 

групу склали 26 дітей віком 12-15 років із інтактним пародонтом і нормальною 

масою тіла.  

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 було 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).  

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 EGOHID2005.  

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% 
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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.  

Дотримання рекомендованого режиму чищення зубів без сумніву 

являється ключовим фактором, що визначає рівень гігієни порожнини рота та, 

відповідно, кількість мікробного зубного нальоту, що має безпосереднє 

відношення до виникнення каріозного захворювання та захворювань тканин 

пародонта. 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 нами 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 12 і 15 років. Зворотні взаємовідносини були визначені за 

зубними пастами, що не містять фториди. Таким чином, у дітей з надмірною 

масою тіла встановлено найпотужніший фактор ризику виникнення карієсу 

зубів - недостатнє використання відомого і доведеного індивідуального 

профілактичного засобу. Негативним фактором для всіх підгруп досліджених 

школярів є їх не інформованість про засоби профілактики карієсу та 

захворювань пародонта, тому що вони не знають якими зубними пастами 

користуються: від 70% до 76% дітей.  

Шкідливий вплив солодощів і напоїв, що створюють сприятливе 

середовище для кислотоутворюючих мікроорганізмів у зубному нальоті, 
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відноситься до доказових фактів. Тому було важливим визначення цього 

фактора ризику у досліджуваних дітей з надмірною масою тіла. Встановлено, 

що пропорція 12- і 15-річних школярів з надмірною масою тіла, які щодня 

вживають солодкі продукти 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 (торти, лимонад) рідше виявлена 

кровоточивість ясен.  

Отже, отримані результати свідчать, що у дітей з НМТ наявні важливі 

чинники ризику виникнення запального процесу в тканинах пародонта. 

Морфологічне дослідження клітин букального епітелію є інформативним 

методом, що дозволяє неінвазивно дослідити порушення адаптаційних 

можливостей організму, які можуть бути спричинені як дією несприятливих 

зовнішніх факторів, так і впливом соматичної патології. Нами вперше був 

проведений порівняльний аналіз цитологічних препаратів у дітей із надмірною 

масою тіла, який  виявив суттєві відмінності. Було досліджено морфологію 

букальних епітеліоцитів у 15 дітей 15-ти років з ХКГ і НМТ (основна група) та 

у 15 однолітків з ХКГ і нормальною масою тіла (група порівняння).  

Найбільший відсоток серед підрахованих клітин у цитологічних 

препаратах, а саме 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 

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 
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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 

надмірною масою тіла 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 і може 
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сприяти виникненню запального процесу в ротовій порожнині. Отримані нами 

дані співпадають з дослідженням І. О. Цушко [164]. 

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 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», «Лесной бальзам», 

«Сolgate Herbal»; 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 
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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. 

Для оцінки ефективності профілактичних і лікувальних заходів під 

нашим спостереженням знаходилось 158 дітей з ХКГ віком 12-15 років, з яких 

основну групу склали 52 особи із НМТ, у групу порівняння увійшло 44 дитини 

з НМТ та у групу контролю - 62 дитини з нормальною масою тіла.  

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

«нормалізація» стану тканин пародонта була 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 
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«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). 

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 
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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 
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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 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. 
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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)).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



187 
 

Список використаних джерел 

1. Авдєєв О.В. Визначення особливостей перебігу гінгівіту в дітей як основа 

при плануванні лікувально-профілактичних заходів. Клінічна 

стоматологія. 2015. № 2. С.104-108. 

2. Авдєєв О.В. Лікування дітей, хворих на гінгівіт з урахуванням 

особливостей його перебігу. Вісник стоматології. 2012. № 2. С.115-118. 

3. Авдєєв О.В., Змарко Ю.К., Бойків А.Б., Древніцька Р.О. Динаміка 

показників ротової рідини та клінічного стану тканин пародонта у дітей із 

гінгівітом під впливом лікувально-профілактичних заходів. Вісник наукових 

досліджень. 2017. № 1. С.102-105. 

4. Аверьянов А.П., Болотова Н.В., Зотова С.А. Ожирение в детском возрасте. 

Лечащий врач. 2010. №2. С.21-24. 

5. Агаева Д.Ф. Влияние вредных химических примесей воздуха на некоторые 

показатели состояния полости рта. Гигиена и санитария. 2011. № 2. С.48-

51. 

6. Антонова И.Н., Левин М.Я., Косова Е.В. и др. Регулирующая роль 

цитокинов в развитии воспалительного процесса при острой фазе 

хронического катарального гингивита у спортсменок. Цитокины и 

воспаление. 2014. Т.13, № 4. С.56–60. 

7. Безвушко Е.В. Комплексна оцінка стоматологічного здоров’я та фізичного 

розвитку дітей, що проживають у регіоні з комбінованим впливом 

забруднення довкілля та дефіциту фтору та йоду. Довкілля та здоров’я. 

2010. №1. С.45-47. 

8. Безвушко Е.В. Особливості формування патології тканин пародонта у дітей, 

що проживають у різних екологічних умовах. Вісник стоматології. 2008. № 

2. С.97-101. 

9. Безвушко Е.В. Стоматологічна захворюваність дітей, які проживають на 

різних за екологічним станом територіях, та обгрунтування 

диференційованої профілактики уражень твердих тканин зубів : автореф. 



188 
 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук: спец. 14.01.22 

"Стоматологія." Київ, 2013. 36 с. 

10. Безвушко Е.В., Костура В.Л. Надмірна маса тіла і ожиріння та здоров’я 

дітей. Вісник проблем біології і медицини. 2015. T.1, № 2. С.68–72. 

11. Безвушко Е.В., Костура В.Л. Ураженість карієсом постійних зубів у дітей з 

надмірною масою тіла. Вісник проблем біології і медицини. 2015. T.3, № 2. 

С.351–355. 

12. Безвушко Е.В., Лисак Т.Ю. Імунний статус порожнини рота в дітей, які 

проживають на території із різними рівнями забруднення. Український 

стоматологічний альманах. 2014. №1. С.61-63. 

13. Безвушко Е.В., Чухрай Н.Л. Електрофоретична активність клітин 

букального епітелію при карієсі зубів у дітей. Новини стоматології. 2010. 

№3. С. 80-81. 

14. Безвушко Е.В., Чухрай Н.Л., Ахмад Хатем Джасер. Стан тканин пародонта 

у дітей із регіону з підвищеним вмістом фтору в питній воді. Клінічна 

стоматологія. 2013. Т3, №4. С.36-37. 

15. Безвушко Е.В., Чухрай Н.Л., Гутор Т.Г. Взаємозвя’зок карієсу зубів, 

захворювань тканин пародонта та зубощелепних аномалій у дітей 

шкільного віку. Практична медицина. 2010. №1.С.35-39. 

16. Березина Н.В., Силантьева Е.Н. К вопросу о местном лечении хронического 

катарального гингивита у подростков. Научный альманах. 2017. URL: 

http://ucom.ru/doc/na.2017.01.03.168.pdf. 

17. Большова О.В. Ожиріння в дитячому та підлітковому віці. Здоров′я 

України. 2008. №18/1. С.50-53. 

18. Боровиков В. Statistica: искусство анализа данных на компьютере. Для 

профессионалов. СПб.: Питер, 2001. 656 с. 

19. Бургонский В.Г. Лазеры в стоматологии: методические рекомендации. 

К.,2009. 56с. 

http://ucom.ru/doc/na.2017.01.03.168.pdf


189 
 

20. Быкова Н.И. Противовоспалительные и регенераторные свойства геля на 

основе глюкозамина гидрохлорида для лечения воспалительных 

заболеваний пародонта. Научный альманах. 2017. URL: 

http://ucom.ru/doc/na.2017.02.03.311.pdf. 

21. Величко В.І. Комплексна етапна система нагляду, профілактики, 

диференційованої терапії дітей з надмірною масою тіла та ожирінням: 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук: спец. 14.01.10 

«Педіатрія». Одеса, 2012. 36 с. 

22. Власенко М.В. Цукровий діабет і ожиріння – епідемія ХХІ століття: 

сучасний підхід до проблеми. Український терапевтичний журн..2011. №2. 

С.50-55. 

23. Власенко М.В., Семенюк І.В., Слободянюк Г.Г. Цукровий діабет і ожиріння 

– епідемія ХХІ століття: сучасний підхід до проблеми. Укр. терапевт. 

журн. 2011. №2. С.50-55. 

24. Вовченко Л.О. Проведення санітарно-просвітницької роботи в дитячих 

дошкільних та шкільних закладах. Профілактична та дитяча 

стоматологія. 2014. № 1. С.18-21. 

25. Волкова М.Н., Янченко В.В. Исследование интерлейкина 1β, интерферона 

γ, интерлейкина 2 в ротовой жидкости пациентов с хроническим 

генерализованным периодонтитом, хроническим гингивитом и 

периодонтально здоровых. Цитокины и воспаление. 2011. Т.10, № 4. С.46–

51. 

26. Галкина О.П. Лечение хронического катарального гингивита у больных 

ювенильным ревматоидным артритом пребывающих в санаторно-

курортных условиях. Український стоматологічний альманах. 2014. №1. 

С.65-67. 

27. Галкина О.П., Журочко Е.И. Особенности состояния зубочелюстной 

системи у подростков со сколиозом. Современная стоматология. 2010. №1. 

С.79-80. 

http://ucom.ru/doc/na.2017.02.03.311.pdf


190 
 

28. Галкина Ю.В., Гаврилова О.А., Пиекалнитс И.Я., Дианов О.А. Состояние 

зубочелюстной системы у детей и подростков с ожирением. 

Стоматология. 2015. №1. С.57-58.  

29. Годованець О.І. Аналіз чинників ризику розвитку захворювань тканин 

пародонта в дітей, хворих на дифузний нетоксичний зоб. Клінічна та 

експериментальна патологія. 2016. №1. С.43-46. 

30. Годованець О.І., Рожко М.М., Попович З.Б. Особливості клінічного 

перебігу хронічного катарального гінгівіту в дітей, що проживають на 

території з підвищеним рівнем нітратів в питній воді. Галицький лікарський 

вісник. 2007. № 3. С.15-17. 

31. Гойда Н.Г., Веропотвелян П.М., Лукяненко А.Л. та ін. Медико-соціальні 

фактори стоматологічної патології у дітей. Педіатрія, акушерство та 

гінекологія. 2003. №1. С.17-20. 

32. Гончаренко В.А., Годованець О.І. Оцінка стоматологічного статусу в дітей 

з інсулінозалежним цукровим діабетом. Клінічна стоматологія. 2013. Т.3, 

№4. С.45. 

33. Горзов Л.Ф. Клініко-лабораторне обґрунтування ефективності лікування 

хронічних гінгівітів у дітей 12-15 років з незнімною ортодонтичною 

апаратурою: дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01.22 

"Стоматологія." Ужгород, 2017. 194с. 

34. Гуломов С.С., Усмонов Ф.К. Определение эффективности лечения 

хронического катарального гингивита в детском возрасте путем 

воздействия на патогенную микрофлору. Стоматология детского 

возраста и профилактика. 2010. Т.VІІІ, № 3. С.32-34. 

35. Горобей М.П. Проблеми надлишкової ваги та ожиріння школярів і 

студентів. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного 

виховання і спорту. 2012. № 5. С.47-49. 



191 
 

36. Григорян В.А. Терапия воспалительных заболеваний пародонта с 

использованием лечебно-профилактических средств. Научный альманах. 

2016. URL: http://ucom.ru/doc/na.2016.12.02.257.pdf. 

37. Гриньох В.О., Корнійчук О.П., Войтюк О.О. Вплив лазерної терапії та 

діадинамофорезу на мікрофлору ясен дітей із хронічним катаральним 

гінгівітом. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. 2016. № 4. 

С.47-51. 

38. Гриньох В.О., Смоляр Н.І., Ковалишин В.І. Ультраструктура слизової 

оболонки ясен підлітків,хворих на хронічний катаральний гінгівіт, після 

комплексного лікування із застосуванням лазерної терапії діадинамофорезу. 

Український стоматологічний альманах. 2012. № 1. С.90-96. 

39. Грицинская В.Л., Салчак Н.Ю., Корниенко Т.В. Региональные и этнические 

особенности питания и их влияние на физическое развитие дошкольников. 

Педиатрия. 2012. Т.91, №6. С.108-110. 

40. Грохольский А.П., Кодола Н.А., Центило Т.Д. Назубные отложения: их 

влияние на зубы, околозубные ткани и организм. Київ:Здоров’я, 2000.160с.  

41. Данилевский Н.Ф., Борисенко А.В. Заболевания пародонта. К.: Здоров’я, 

2000. 464с. 

42. Данилевський Н.Ф., Борисенко А.В. До питання щодо етіології, 

класифікації та термінології захворювань пародонту. Новини стоматології. 

2001. № 1. С. 8–10. 

43. Деньга О.В., Довбня Ж.А. Оцінка ефективності застосування ефірних масел 

у поєднанні з бентонітовою глиною для лікування хронічного катарального 

гінгівіту у дітей. Вісник стоматології. 2014. №2. С.74-79. 

44. Деньга О.В., Иванов В.С., Гороховский В.Н. Мониторинг 

стоматологической заболеваемости у детей Украины. Дентальные 

технологии. 2003. №6. С.2-6. 

45. Деньга О.В., Карампини Н.Г. Частота возникновения хронического 

гингивита у детей 12-13-летнего возраста в условиях проведения 

http://ucom.ru/doc/na.2016.12.02.257.pdf


192 
 

регуляторной санации полости рта. Вісник стоматології. 2015. № 2. С.92-

94. 

46. Дуда О.В. Клініко-лабораторна оцінка ефективності профілактики і 

лікування захворювань тканин пародонта у дітей з соматичними 

захворюваннями: дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 

14.01.22 "Стоматологія." Київ, 2017. 180с. 

47. Егорова Е.Г., Кудашкина Н.В., Акмалова Г.М. Фитопрепараты в 

комплексном лечении заболеваний слизистой оболочки рта. 

Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 

2015. № 12. С. 1223–1227. 

48. Емельянова Н.Ю., Емельянов Д.В. Анализ стоматологического статуса у 

больных с избыточной массой тела: междисциплинарный подход. 

Український терапевтичний журнал. 2011. №4. С.79-81. 

49. Єзерська О.В., Стадник У.О. Стан гігієни порожнини рота у дітей 

шкільного віку. Клінічна стоматологія. 2013. Т.3, №4. С.41-42. 

50. Змарко Ю.К., Авдєєв О.В. Лікування та профілактика гінгівіту в дітей з 

використанням препаратів з верби білої. Клінічна стоматологія. 2013. Т.3, 

№4. С.51-52. 

51. Ісаєва Н.С. Вивчення стоматологічної захворюваності в дітей з 

аскаридозом. Современная стоматология. 2011. Т.1, №5. С.45-48. 

52. Карампіні Н.Г. Клініко-експериментальне обґрунтування методу 

профілактики гінгівіту у дітей пубертатного віку: автореф. дис. канд. мед. 

наук: 14.01.22 "Стоматологія." Одеса, 2016. 20с. 

53. Каськова Л.Ф. та ін. Ефективність індивідуальних засобів гігієни в 

комплексній терапії хронічного катарального гінгівіту в підлітків. Укр. 

стомат. альманах. 2012. №2. С. 69-71. 

54. Каськова Л.Ф., Абрамова О.Е. Поширеність хронічного катарального 

гінгівіту в дітей Полтавської області. Український стоматологічний 

альманах. 2006. №2. С.51-53. 



193 
 

55. Каськова Л.Ф., Батіг В.М., Абрамчук І.І. Стан ротової порожнини та 

профілактика стоматологічних захворювань у підлітків, які навчаються у 

різних закладах освіти за різними формами навчання (огляд літератури). 

Буковинський. мед. вісн. 2017. Т.21, №2, ч.2. С. 137-143. 

56. Каськова Л.Ф., Марченко К.В. Стан гігієни порожнини рота та тканин 

пародонта у дітей із зубощелепними аномаліями. Актуальні проблеми 

сучасної медицини: Вісник української медичної стоматологічної академії. 

2010. Т.10, вип.1. С.137-138. 

57. Каськова Л.Ф., Моргун Н.А., Новикова С.Ч., Янко Н.В. та ін. Стан тканин 

пародонта в дітей із флюорозом зубів з регіонів із різним вмістом фтору в 

питній воді. Профілактична та дитяча стоматологія. 2014. №2. С.5-9. 

58. Каськова Л.Ф., Новіков Є.М., Новікова С.Ч. Гігієнічний стан порожнини 

рота та швидкість слиновиділення в дітей із хронічним катаральним 

гінгівітом у період змінного прикусу. Вісник проблем біології і медицини. 

2013. №3. С.321-322. 

59. Каськова Л.Ф. та ін. Оценка стоматологического здоровья и выявление 

поведенческих факторов риска у детей школьного возраста г. Полтавы с 

помощью европейских индикаторов. Вісник проблем біології і медицини. 

2016. Т.ІІ, №3. С. 112-118. 

60. Киселева Е.А. Заболевания пародонта у подростков – прогноз 

пародонтальной заболеваемости взрослого населения в регионе. 

Стоматология детского возраста и профилактика. 2011. №3. С.49-52. 

61. Кисельникова Л.П., Данилова И.Г., Пикилиди Т.В. и др. Клинико-

морфологическая характеристика лечения гингивита у детей с применением 

нестероидного противовоспалительного препарата. Стоматология 

детского возраста и профилактика. 2013. Т.ХIІ, №3. С.31-36. 

62. Клітинська О.В., Мельник В.С., Ступницька О.М. Аналіз стану тканин 

пародонта у школярів міста Ужгорода. Український медичний альманах. 

2012. Т.15, №3. С. 89–90. 



194 
 

63. Коваль Ю.Н., Цевух Л.Б. Профессиональная гигиена полости рта у детей, 

больных хроническим генерализованным катаральным гингивитом с 

сопутствующей тонзиллярной патологией. Одеський медичний журнал. 

2016. №3. С.32-40. 

64. Ковтюк Н.І., Нечитайло Ю.М. Особливості харчування та формування його 

стереотипів у сучасних школярів. Международный журнал ПАГ. 2014. Т.5, 

№2. С.10-14. 

65. Колесник К.А., Жердеев Г.В. Состояние тканей пародонта у детей с 

алиментарно-конституционным ожирением. Вісник ВДЗНУ «Українська 

медична стоматологічна академія». 2012. Т.12, вип.4. С.30-32. 

66. Колесник К.А., Колесник Д.К., Жердеев Г.В. Ожирение у детей и 

подростков как фактор риска развития воспалительных заболеваний 

пародонта (обзор литературы). Таврический медико-биологический вестник. 

2012. Т.15, №2. С.305-309. 

67. Косенко К.Н., Терешина Т.П., Рожко Е.П. Влияние зубных паст, 

включающих разные растительные экстракты на течение воспалительного 

процесса при обострении хронического катарального гингивита у молодых 

людей. Вестн. стоматологии. 2010. №3. С.15-18. 

68. Костура В. Л., Безвушко Е.В. Рівні IL-1β та TNF-α в ротовій рідині у дітей з 

хронічним катаральним гінгівітом та надмірною масою тіла. Матеріали 

науково-практичної конференції «Інноваційні технології в стоматології», 

(23 вересня 2016), Тернопіль, 2016. С. 70–72. 

69. Костура В.Л. Індексна оцінка стану тканин пародонта у дітей з надмірною 

масою тіла. Вісник проблем біології і медицини. 2018. Т.1, №1. C. 360-364. 

70. Костура В.Л., Безвушко Е.В. Освітні знання та рівень гігієни порожнини 

рота у дітей з надмірною масою тіла. Актуальні проблеми сучасної 

медицини. Вісник Української медичної стоматологічної академії. 2018. 

Т.18, №1. С. 234-240. 



195 
 

71. Костура В.Л., Безвушко Е.В. Оцінка стоматологічного здоров’я у 

суб’єктивному визначенні дітей з надмірною масою тіла. Клінічна 

стоматологія. 2017. №1 (18). С.45-52. 

72. Костура В.Л., Безвушко Е.В. Поширеність та структура захворювань тканин 

пародонта у дітей із надмірною масою тіла. Клінічна стоматологія. 2017. 

№2 (19). С.42-48. 

73. Костура В.Л., Безвушко Е.В., Лаповець Л.Є. Особливості цитокінового 

статусу у дітей з хронічним катаральним гінгівітом та надмірною масою 

тіла. Вісник стоматології. 2016. № 1 (94). С.48–52. 

74. Костура В.Л., Безвушко Е.В., Лаповець Л.Є. Порушення цитокінової 

регуляції при хронічному катаральному гінгівіті у дітей з надмірною масою 

тіла. Український стоматологічний альманах. 2016. Т.2, №1. С.72–75. 

75. Костура В.Л., Безвушко Е.В., Чухрай Н.Л. Електрофоретична активність 

клітин букального епітелію при хронічному катаральному гінгівіті у дітей з 

надмірною масою тіла. Український стоматологічний альманах. 2017. № 2. 

С.53-57. 

76. Котельбан А.В. Оцінка ефективності лікування хронічного катарального 

гінгівіту в дітей за умов цукрового діабету. Клінічна стоматологія. 2017. № 

1. С.39-44. 

77. Котельбан А.В., Годованець О.І., Бурденюк І.П. Спектр мікрофлори ротової 

порожнини дітей за умов хронічного катарального гінгівіту на тлі 

цукрового діабету. Вісник стоматології. 2017. № 1. С.44-46.  

78. Кривенко Л.С. Взаємозв’язок стану прооксидантно-антиоксидантного 

балансу ротової рідини і хронічного гінгівіту в дітей на тлі атопічних 

хвороб. Український стоматологічний альманах. 2017. №2. С.57-60.  

79. Кривенко Л.С. Прогностичні біомаркери хронічного гінгівіту у ротовій 

рідині дітей з атопічними захворюваннями. Новини стоматології. 2017. № 

3. С.88-91. 



196 
 

80. Крупей В.Я. Особливості профілактики і лікування карієсу зубів та 

хронічного катарального гінгівіту у дітей з патологією шлунково-

кишкового тракту: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.: спец. 14.01.22 " 

Стоматологія". Одеса, 2015. 20с. 

81. Кузняк Н.Б., Годованець О.І. Стоматологічний статус дітей із супутньою 

соматичною патологією. Буковинський медичний вісник. 2010. Т.14, №1. 

С.45-47. 

82. Кулигіна В.М., Поліщук О.В. Показники дослідження фізико-хімічних 

властивостей ротової рідини при ураженні тканин пародонта у хворих з 

дисбактеріозом кишківника. Вісник стоматології. 2011. №2. С.30-32. 

83. Куцевляк В.Ф. Микробная флора полости рта в норме и ее повреждающие 

факторы при патологии. Стоматолог. 2011. №10. С.28-31. 

84. Ламонт Ф.Д., Лантц С.М., Берне Р.А., Лебланк Д.Д. Микробиология и 

иммунология для стоматологов : пер. с англ. М:Практическая медицина, 

2010. 504 с. 

85. Лебідь О.І. Клінічні особливості ураження тканин пародонта у дітей з 

надмірною масою тіла. Світ медицини та біології. 2013. №2. С.216-217. 

86. Лебідь О.І., Шманько В.В. Індексна оцінка стану тканин пародонта у дітей з 

аліментарно-коституційним ожирінням при комбінованому застосуванні 

антисептика та фіто збору. Превентивна медицина. Психоневрологія. 2014. 

№3-4. С.179-180. 

87. Левицкий А.П. Физиологическая микробная система полости рта. Вісник 

стоматології. 2007. №1. С.6-11. 

88. Левицький А.П., Аншукова О.І., Гончарук С.В., Завадський В.Є. Результати 

бактеріоскопії слини у хворих на гінгівіт. Вісник стоматології. 2011. №3. 

С.32-34. 

89. Леус П.А. Ефективність шкільної програми контрольованого чищення зубів 

для поліпшення гігієни порожнини рота і зниження інтенсивності 



197 
 

хронічних гінгівітів у дітей 6-7 років. Профілактична та дитяча 

стоматологія. 2013. №1. С.34-37. 

90. Леус П.А. Пилотный проект: «Оптимизация системы стоматологической 

помощи детскому населению» Вісник стоматології. 2010. №2. С.141-146. 

91. Леус П.А., Безвушко Э.В.,Смоляр Н.И. и др. Сравнительная оценка 

стоматологического статуса 12-летних детей с помощью Европейских 

индикаторов стоматологического здоровья. Галицький лікарський вісник. 

2014. Т.21, №2. С.116-118. 

92. Леус П.А., Лучинський М.А.,Чорній Н.В., Манащук Н.В. Європейські 

індикатори стоматологічного здоров’я дітей шкільного віку м.Тернополя. 

Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2014. №2. 

С.91-96. 

93. Леус П.А., Юдина Н.А. Заболевание пародонта. Минск: Энергопресс, 2016. 

350с. 

94. Лісецька І.С., Рожко М.М. Ефективність комплексного лікування 

катарального гінгівіту в підлітків із хронічними гастродуоденітами. 

Клінічна стоматологія. 2015. №3-4.  

95. Лучинський М.А., Лучинський В.М., Петрунів В.Б. Стан імунологічної 

реактивності організму дітей зі стоматологічними захворюваннями, які 

проживають на екологічно несприятливих територіях. Клінічна 

стоматологія. 2013. Т.3, №4. С.49-50. 

96. Лучинський М.А., Чорній Н.В., Манащук Н.В. Стоматологічний статус 

дітей із використанням європейських індикаторів. Клінічна стоматологія. 

2014. №3. С.48. 

97. Мазур И.П., Бакшутова Н.А., Ставская Д.М. Клиническая и 

микробиологическая эффективность применения местных 

противомикробных и антисептических препаратов при лечении 

заболеваний пародонта. Современная стоматология. 2014. №1. С.36-38. 



198 
 

98. Майданник В.Г., Хайтович М.В., Павлишин Г.А. Поширеність надлишкової 

маси тіла та підвищеного артеріального тиску серед школярів різних 

регіонів України. Международный журнал педиатрии, акушерства и 

гинекологии. 2013. №1. С.33-39. 

99. Малий Д.Ю., Антоненко М.Ю. Епідеміологія захворювань пародонта: 

віковий аспект. Український науково-медичний молодіжний журнал. 2013. 

№4. С.41-43. 

100. Малко Н.В. Індексна оцінка стану тканин пародонта у дітей з хронічним 

катаральним гінгівітом, які проживають на екологічно несприятливій 

території. Вісник проблем біології та сучасної медицини. 2016. Т.1, вип. 3, 

час. 2. С.255 – 257. 

101. Малко Н.В., Безвушко Е.В., Лаповець Л.Є. Порушення цитокінової 

регуляції при хронічних катаральних гінгівітах у дітей, які проживають на 

екологічно несприятливих територіях. Вісник проблем біології і медицини. 

2013. Вип.4, т.1. С.326-329. 

102. Мандзюк Т.Б., Кіцак Т.С. Основні аспекти профілактики захворювань 

порожнини рота в дітей, які проживають в м.Чернівці. Вісник наукових 

досліджень. 2017. № 2. С.148-149. 

103. Марченко О.А. Клініко-мікробіологічне обґрунтування 

диференційованих підходів до лікування хронічного генералізованого 

катарального гінгівіту у дітей шкільного віку: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н.: спец. 14.01.22 " Стоматологія". Київ, 2015. 21с. 

104. Машкаринець О.О. Електрофоретична активність клітин букального 

епітелію у дівчат пубертатного періоду. Вісник стоматології. 2012. №2. С. 

109–111. 

105. Машкаринець О.О. Клініка та лікування хронічного катарального 

гінгівіту у дівчат пубертатного періоду: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.: спец. 14.01.22 " Стоматологія". Львів, 2013. 16 с.  



199 
 

106. Микробиология и иммунология для стоматологов / под ред. Р. Дж. 

Ламонта, М. С. Лантц, Р. А. Бернье. М.: Практическая медицина, 2010. 504 

с. 

107. Мировая статистика здравоохранения, 2009 год: доклад ВОЗ. URL: 

http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/ru/. 

108. Мірчук Б.М., Іванов В.С., Спічка І.А., Завойко О.Б. Частота зубо-

щелепних аномалій та стан тканин пародонту у дітей Волинської області. 

Вісник стоматології. 2007. №1. С.54-57. 

109. Модина Т.Н., Мамаева Е.В., Цинеккер Д.А. Гипертрофический гингивит у 

подростков. Стоматология детского возраста и профилактика. 2010. №1. 

С.14-19. 

110. Москаленко В.Ф., Грузєва Т.С., Галієнко Л.І. та ін. Надлишкова маса тіла 

та ожиріння як складники формування загального тягаря хвороб та 

погіршення якості життя. Східноєвропейський журн. громадського здоров’я. 

2011. № 1. С.164–165. 

111. Нагаева Е.В. Рост как критерий здоровья ребенка. Педиатрия. 2009. Т. 87, 

№ 3. С.58-62. 

112. Насирова Х.Б. Состояние твердих тканей зубов и пародонта у детей с 

рахитоподобными заболеваниями. Клиническая стоматология. 2010. №2. 

С.76-77. 

113. Нетребенко О.К. Ожирение у детей: истоки проблемы и поиски решений. 

Педіатрія. 2011. Т.90, № 6. С.104-119. 

114. Ніколишин А.К., Сідаш Ю.В., Федорченко В.І. Антибактеріальна 

активність світлових променів і фотосенсибілізаторів. Український 

стоматологічний альманах. 2010. № 3. С.35-39. 

115. Огнєв В. А., Помогайбо К.Г. Аналіз та оцінка справжнього рівня 

поширеності надмірної ваги та ожиріння серед дітей шкільного віку м. 

Харкова. Здоров’я нації. 2016. № 4/1. С. 172–176. 

http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/ru/


200 
 

116. Опанасенко О.О. Оцінка факторів ризику, профілактика і лікування 

захворювань пародонта у дітей : автореферат. канд. мед. наук, спец.: 

14.01.22 - стоматологія–К.: Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, 2014.– 18 с. 

117. Остапко О.І. Стан тканин пародонта у дітей та підлітків, які проживають 

у різних регіонах України. Новини стоматологіі. 2015. №1. С.78-83. 

118. Павлишин Г.А., Фурдела В.Б., Самсон О.Я. та ін. Ожиріння у хворих 

дитячого віку: лікувати чи спостерігати? Современная педиатрия. 2013. 

№2. С.20-25. 

119. Пархоменко Л.К., Страшок Л.А., Бузницька О.В. Якість життя та 

девіантні розлади харчової поведінки у дітей і підлітків з ожирінням. 

Современная педиатрия. 2012. № 8. С.305–309. 

120. Пасічнюк І.П., Няньковський С.Л. Порівняльний аналіз фізичного 

розвитку учнів 1-11 класів Львова і районів Львівської області на підставі 

дослідження індексу маси тіла. Медицина транспорту України. 2014. №3. 

С.9-14. 

121. Пат. 127646 Україна, МПК А61К 31/00, А61К 31/375, А61К 31/593, А61К 

6/00, А61К 9/107, А61Р 31/00. Гель для лікування і профілактики 

хронічного катарального гінгівіту у дітей з надмірною масою тіла/ Р.М. 

Федін, В.Л. Костура.–№ u 201803537; заявл. 02.04.2018; опубл. 10.08.2018. – 

Бюл. № 15. 

122.  Пат. 128817 Україна, МПК А61К 31/00, А61К 31/593, А61К 31/375, А61Q 

11/00, А61Р 31/00. Ополіскувач для лікування і профілактики хронічного 

катарального гінгівіту у дітей з надмірною масою тіла/ Р.М. Федін, В.Л. 

Костура.–№ u 201803492; заявл. 02.04.2018; опубл. 10.10.2018. – Бюл. № 19 

123. Поліщук Т.В. Комплексне лікування та вторинна профілактика 

хронічного генералізованого катарального гінгівіту з урахуванням стану 

мікрофлори над’ясенного зубного нальоту у дітей: автореф. дис. канд. мед. 

наук : 14.01.22 Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад." 

Полтава, 2013. - 19 с. 



201 
 

124. Поліщук Т.В., Скрипников П.М. Алгоритм використання пре- і 

пробіотику для корекції локального дисбіозу при хронічному 

генералізованому катаральному гінгівіті в дітей. Укр. стоматол. альманах. 

2013. № 3. С.85-91. 

125. Попович З.Б., Рожко М.М., Соловей С.І., Боднарук Ю.Б., Кукурудз Н.І. 

Проблеми довкілля і стан стоматологічного здоров’я дітей Івано-

Франківської області. Профілактична та дитяча стоматологія. 2014. № 1. 

С.6-10. 

126. Прасол А.С., Власов А.В., Огурцов С.И. Стоматологические аспекты 

симптомов метаболического синдрома. Український стоматологічний 

альманах. 2013. №6. С.113-115. 

127. Разумова С.Н., Мороз А.Ф., Шатохина С.Н. Микробиоценоз полости рта у 

пациентов различных возрастных групп. Журнал микробиологии. 2008. №3. 

С.74-76. 

128. Рейзвих О.Э., Деньга О.В., Левицкий А.П. Динамика изменений 

клинических показателей состояния пародонта у детей под влиянием 

оральных аппликаций геля липополисахарида. Вісник стоматології. 2015. 

№3. С. 61–65. 

129. Рейзвих О.Э., Шнайдер С.А., Нонева Н.О. Взаимосвязь частоты 

стоматологических заболеваний с уровнем соматического здоровья детей 

(обзор литературы). Інновації в стоматології. 2014. № 3. С. 125–133. 

130. Романенко О.Г., Ковач І.В., Штомпель А.В. Вміст про-та 

антиоксидантних факторів, метаболітів оксиду азоту в крові і тканинах ясен 

при експериментальному хронічному гастриті та дуоденіті. Профілактична 

та дитяча стоматологія. 2016. № 2. С.10-16. 

131. Савичук Н.О., Марченко О.А. Дисбиоз и воспаление в комплексной 

терапии хронического генерализованного катарального гингивита у детей 

школьного возраста. Современная стоматология. 2015. №3. С. 46–50. 



202 
 

132. Савичук Н.О., Марченко О.А. Сучасні погляди на етіологію та патогенез 

захворювань пародонта у дітей (огляд літератури). Дентальные технологии. 

2008. № 3. С.19-23. 

133. Савичук Н.О., Парпалей Е.А., Корниенко Л.В. Особенности 

стоматологического статуса и рекомендации по его коррекции у детей с 

заболеваниями крови. Современная стоматология. 2010. № 3. С.93-96. 

134. Савичук О.В., Опанасенко О.О. Особливості лікування хронічного 

генералізованого катарального гінгівіту залежно від типу 

пародонтопатогенної мікрофлори у дітей. Профілактична та дитяча 

стоматологія. 2015. № 2. С.46-51. 

135. Самойленко А.В., Романюта І.А., Дичко Е.Н. Обгрунтування 

профілактики та лікування запалень пародонта у дітей з конституційно-

екзогенним ожирінням. Медичні перспективи. 2008. №4. С.150-152. 

136. Семеркина В.А., Телешева Л.Ф., Головнева Е.С. и др. Цитокиновый 

профиль и содержание адипокинов у пациентов молодого возраста с 

избыточной массой тела и ожирением. Сибирский медицинский журнал. 

2015. № 4. С. 44–47. 

137. Сенаторова Г.С., Тельнова Л.Г., Дриль І.С., Гладков М.О., Гладкова І.М. 

Порівняльна характеристика фізичного розвитку дітей шкільного віку, що 

мешкають у місті та у сільській місцевості. Современная педиатрия. 

2013.№8. С.154-158. 

138. Силин А.В., Леус П.А., Сатыго Е.А. Предварительная оценка 

информативности ряда европейских индикаторов в определении 

стоматологического здоровья детей школьного возраста г.Санкт-

Петербурга. Стоматология детского возраста и профилактика. 2014. №4. 

С.7-12. 

139. Скиба А.В., Деньга О.В. Стоматологический статус детей с сахарным 

диабетом І типа. Modern Science –Moderni Veda. 2015. № 6. С.159-163. 



203 
 

140. Сластін В.В., Самусева Е.С., Банковська Н.В. Збалансований раціон 

харчування як один з факторів профілактики ожиріння. Проблеми 

харчування. 2012. №3-4. С.23-28. 

141. Сметанина О.А., Казарина Л.Н. Клиническое обоснование применения 

витаминно-минерального комплекса при лечении гингивита у детей. 

Современные проблемы науки и образования. 2017. URL: 

https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=27260. 

142. Смирнова Я.В., Бриль Е.А., Бакшеева С.Л., Бриль В.И. Современные 

методы профилактики воспалительных заболеваний пародонта. 

Современные проблемы науки и образования. 2015. URL: 

https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=23209. 

143. Смоляр В.І. Закони раціонального харчування в сучасній нутриціології. 

Проблеми харчування. 2011. №1-2. С.5-13. 

144. Смоляр Н.И., Безвушко Э.В., Чухрай Н.Л. Социально-экологические 

аспекты стоматологической заболеваемости детей. Вісник стоматологіі. 

2009. №4. С.47. 

145. Смоляр Н.И., Леус П.А., Безвушко Э.В., Костура В.Л. Факторы риска 

высокой заболеваемости кариесом зубов у подростков с избыточной массой 

тела. Актуальні проблеми сучасної медицини. 2015. Т.15, №3. С.57-63. 

146. Смоляр Н.И., Солонько Г.М. Санация полости рта у детей с отягощенным 

соматическим анамнезом. Новости стоматологии. 2012. №4. 2012. С.16–

20. 

147. Смоляр Н.І., Нарепеха О.Т., Фур М.Б. Стан стоматологічного здоров’я 

дітей шкіл-інтернатів та дитячих будинків. Клінічна стоматологія. 2013. 

Т.3, №4. С.42-43. 

148. Смоляр Н.І., Шило М.М. Стан імунітету у хворих на туберкульоз дітей із 

захворюваннями пародонту, які проживають в умовах забрудненого 

довкілля. Вісник стоматології. 2011. № 4. С. 74-76. 

https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=27260
https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=23209


204 
 

149. Соколова С.И., Елизарова В.М., Ковылина О.С. Лечение хронического 

генерализованого гингивита у детей с иммунодефицитными состояниями 

пародонтальной повязкой с культурой лактобактерий. Актуальные вопросы 

стоматологии детского возраста и профилактики стоматологических 

заболеваний :материалы VIII научно-практической конференции с 

международным участием. Москва; Санкт-Петербург, 2012. С. 142-144. 

150. Соколова С.И., Ковылина О.С. Местный иммунитет как фактор 

обьективного контроля эффективности лечения детей с хроническим 

катаральным гингивитом. Актуальные вопросы стоматологии детского 

возрастаи профилактики стоматологических заболеваний: материалы VIII 

научно-практической конференции с международным участием. 

Москва;Санкт-Петербург, 2012. С.142-144. 

151. Стадник У.О., Єзерська О.В. Санітарна освіта дітей та її значення в 

реалізації освітньої програми з профілактики стоматологічних захворювань. 

Профілактична та дитяча стоматологія. 2014. № 1. С.14-18. 

152. Судхір Дхакре. Клінічне значення психоемоційних факторів при ожирінні 

у дітей: - Дисертація канд. мед. наук: 14.01.10, Одес. нац. мед. ун-т. - О., 

2012.- 200 с. 

153. Терехова Т.Н., Попруженко Т.В. Профилактика стоматологических 

заболеваний. Минск : Беларусь, 2004. 523с. 

154. Тец В.В. Роль микрофлоры полости рта в развитии заболеваний человека. 

Стоматология. 2008. №3. С.76-80. 

155. Тимчук Є.В. Клініко-діагностичні критерії розвитку надмірної маси тіла 

та ожиріння у дітей раннього віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук: спец. 14.01.10 "Педіатрія" Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. 

Горбачевського. Тернопіль, 2012. - 20 с.  

156. Ткаченко П.І., Лохматова Н.М. Комплексне лікування хронічного 

дифузного катарального гінгівіту в дітей. Український стоматологічний 

альманах. 2006. №5. С.86. 



205 
 

157. Токарчук Н.І., Тимчук Є.В., Процюк Т.Л. Особливості ліпідного обміну 

та рівня лептину у дітей раннього віку з надмірною масою тіла та 

ожирінням. Современная педиатрия. 2010. № 2. С. 127-130. 

158. Улитовский С.Б. Практическая гигиена полости рта. Новое в 

стоматологии. Москва, 2002. 328с. 

159. Уштан С.В., Лаповець Л.Є., Лаповець Н.Є. Неспецифічний імунний 

захист на слизових при неускладнених переломах нижньої щелепи. 

Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2013. №2. С.199-201. 

160. Хоменко Л.А., Биденко Н.В., Остапко Е.И. Заболевания пародонта у лиц 

молодого возраста: проблема риска и диагностики. Стоматолог. 2006. № 1-

2. С.54-58. 

161. Хоменко Л.А., Гавриленко Т.І., Остапко О.І. та ін. Особливості 

цитокінового статусу у дітей з хронічним катаральним гінгівітом на фоні 

соматичної патології. Вісник проблем біології і медицини. 2013. Вип. 4, т. 1. 

С. 352–356. 

162. Хоменко Л.О. Стоматологічне здоров’я дітей України, реальність, 

перспектива. Науковий вісник Національного мед медичного університету 

ім. .О.О. Богомольця. 2007. №4. С.11-14. 

163. Ципан С.Б., Василенко О.І., Якубова І.І. Стоматологічна захворюваність і 

підходи до лікування дітей з розладами аутистичного спектра. Современная 

стоматология. 2014. №2. С.41-46. 

164. Цушко І.О. Клініко-експериментальне обґрунтування профілактики 

основних стоматологічних захворювань у дітей з надмірною масою тіла: 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01.22 

"Стоматологія." Одеса, 2017. 20 с. 

165. Чижевский И.В., Моисейцева Л.А., Ермакова И.Д., Забышный А.А. 

Воспалительные заболевания пародонта у детей. Часть I Клиника, 

дифференциальная диагностика воспалительных заболеваний пародонта. 

Здоровье ребенка. 2008. №3. С.73-78. 



206 
 

166. Чухрай Н.Л. Індексна оцінка гігієнічного стану порожнини рота у 

школярів різного віку. Вісник стоматології. 2011. № 1. С.85-89. 

167. Чухрай Н.Л. Оцінка гігієнічних навичок догляду за порожниною рота як 

результату санітарно- просвітницької роботи серед дітей шкільного віку. 

Новини стоматології. 2012. №2. С.51-55. 

168. Шахбазов В.Г., Колупаева Т.В., Набоков А.Л. Новый метод определения 

биологического возраста человека. Лабораторное дело. 1986. №7. С. 404-

406. 

169. Шевченко О.В. Практическая значимость субъективных индикаторов 

стоматологического здоровья для оценки факторов риска возникновения 

кариеса зубов и болезней периодонта у молодых людей. Стоматология 

детского возраста и профилактика. 2014. №4. С.27-32. 

170. Шило М.М. Клініка, лікування та профілактика захворювань пародонта у 

хворих на туберкульоз дітей, які проживають на територіях радіаційного 

забруднення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 

14.01.22 "Стоматологія." Львів, 2013. 20 с. 

171. Шинчуковська Ю.О. Аналіз чинників ризику захворювань тканин 

пародонта у підлітків. Вісник проблем біології і медицини. 2012. Вип.3, т.1. 

С.220-223. 

172. Штомпель А.В. Роль дефензинов в патогенезе основных 

стоматологических заболеваний у детей с хроническими заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта. Современная стоматология. 2018. № 1. С.50-

53. 

173. Щербакова М.Ю., Синицын П.А. Современные взгляды на диагностику, 

классификацию, принципы формирования группы риска и подходы к 

лечению детей с метаболическим синдромом. Педиатрия. 2010. Т. 89, № 3. 

С.123-127. 



207 
 

174. Щербатюк Н.Ю. Деякі аспекти дисгармонійного фізичного розвитку дітей 

(Огляд літератури) Актуальні питання педіатрії, акушерства та 

гінекології. 2010. №2. С.47-51. 

175. Яковенко В.В. Проблема избыточной массы тела и ожирение у детей. 

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. 2013. №1. С.30-

32. 

176. Яцкевич Е.Е., Осокина Г.Г. Хронический гингивит у детей с 

наследственной и врожденной соматической патологией. Стоматология 

для всех. 2007. №5. С.4-7. 

177. Aas J.A., Paster B.J., Stokes L.N. Defining the normal bacterial flora of the 

oral cavity. J Clin Microbiology. 2005. V.43, N11. P. 5721-5732. 

178. AlJehani Y.A. Risk factors of periodontal disease: review of the literature. Int J 

Dent. 2014.182513. 

179. Altay U., Gurgan C.A., Agbaht K. Changes in inflammatory and metabolic 

parameters afterperiodontal treatment in patients with and without obesity. 

J.Periodontol. 2013. V.84. P.13-23. 

180. Al-Zahrani M.S., Bissada N.F., Borawski E.A. Obesity and periodontal in 

young, middle-aged, and older adults. J Periodontol. 2003. V.74. P.610-615. 

181. Al-Zahrani M.S., Bissada N.F., Borawski E.A. Periodontitis and three health-

disease enhancing behaviors: maintaining normal weight, engaging in 

recommended level of exercise, and consuming a high-quality diet. J 

Periodontol. 2005. V.76. P.1362-1366. 

182. Aykut Yetkiner A., Uzel I. et al. Association between body mass index and 

dental caries. J. Dent. Res. 2014. V. 93, Special Issue C. Abstract 0480. (USB of 

Abstracts, IADR/PER Congress 2014). 

183. Benguigui C., Bongard V., Ruidavets J.B. et al. Evaluation of oral health 

related to body mass index. Oral Dis. 2012. V.18. P.748-755. 



208 
 

184. Chaffee B.W., Weston S.J. Association between chronic periodontal disease 

and obesity: asystematic review and meta-analysis. J. Periodontol. 2010. V.81. 

P.1708-1724. 

185. Chopra A. et al. Body mass index and dental caries in children: a systemic 

review and meta-analysis. Int.Dent. J. 2014. V.64. (FDI 2014 Abstracts. FC60). 

186. Cinar A.B., Christensen L.B., Hede B. Clustering of obesity and dental caries 

with lifestyle factors among Danish adolescents. Oral Health Prev Dent. 2011. 

V.9, N2. P123-130. 

187. D`Mello G., Chia L., Hamilton S.D., Thomson W.M. Childhood obesity and 

dental caries among paediatric dental clinic attenders. Int. J. Paediat. Dent. 2011. 

V.21. P.217-222. 

188. Dahiya P., Kamal R., Gupta R. Obesity, periodontal and general health: 

Relationship and management. Indian J.Endocrinol Metab. 2012. V.16. P.88-93. 

189. Davidovic B., Ivanovic M., Jancovic S., Lecic J. The assessment of periodontal 

health in children age 12 to 15. Serbian Dent. J. 2012. V.2. P.83-85. 

190. de Castilhos E.D., Horta B.L., Gigante D.P., Demarco F.F., Peres K.G., Peres 

M.A. Association between obesity and periodontal disease in young adults: a 

population-based birth cohort. J.Clin.Periodontol. 2012. V.39. P.717-724. 

191. de Jong-Lenters M., van Dommelen P. et al. The association between BMI and 

dental caries in 5- to 8-year-old children. EAPD. A Passion for Paediatric 

Dentistry: 12
th 

Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, 5-8 

June 2014, Sopot, Poland. Abstract O8.11. P. 50. 

192. Dietz W.H. Health consequences of obesity in youth: childhood predictors of 

adult disease. Pediatrics. 1998. V.101. P. 518–525. 

193. Dixon A. E. Obesity: changing asthma in the 21-st century. Am. J. Respir. Crit. 

Care Med. 2012. V.186, N 5. P. 395–396. 

194. Duijster D., Susilawati S. et al. Oral health, body weight and growth in children 

from Cambodia, Indonesia and Lao. 20
th
 European Association of Dental Public 

Health Conference, 17-19 September 2015, Istanbul, Turkey. Abstract N 3089. 



209 
 

195. EGOHID-2005. European commission heals and consumer protection 

directorate-general. Health surveillance in Europe. A Selection of essential oral 

health indicators. 2005 Catalogue / ed. By D. M. Bourgeols et al. EC.; EGOHID 

II, 2008. URL: www.egohid.eu. 

196. Ekblom O.B. Bak E.A., Ekblom B.T. Trends in body mass in Swedish 

adolescents between 2001 and 2007. Acta Paediatr. 2009. 

URL:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19055654. 

197. Ekuni D., Mizutani S., Kojima A., et al. Relationship between increases in 

BMI and changes in periodontal status: a prospective cohort study. 

J.Clin.Periodontol. 2014. V. 41(8). P. 772-778. 

198. Fawad Javed, Asma Ahmed. Proinflammatory cytokines in the saliva, gingival 

crevicular fluid and serum of diabetic patients with periodontal disease. J. Res. 

Pract.Dent. 2013. V.23. P.1-10.  

199. Freedman D., Khan L., Merdula M. et al. The relation of childhood BMI to 

adult adiposity: the Bogalusa Heart Study. Pediatrics. 2005. V. 115, N1. P. 22–

27. 

200. Genco R.J., Borgnakke W.S. Risk factors for periodontal disease. Periodontol. 

2013. V.62. P.59-94. 

201. Gerdin E.W., Angbratt M., Aronsson K. et al. Dental caries and body mass 

index by socio-economic status in Swedish children. Comm. Dent. Oral 

Epidemiol. 2008. V.36, N5. P.459-465. 

202. Gingival Diseases. Their Aetiology, Prevention and Treatment. Edited by 

Fotinos S. Panagakos and Robin M. Davies. Published by InTech, 2011.236 р. 

203. Greene J.G., Vermillion J.R. The Simplified Oral Hygiene Index. Am. Dent. 

Ass. 1964. P. 7–13. 

204. Guare R., Ciamponi A., Santos M. et al. Caries Experience and Salivary 

Parameters among Overweight Children and Adolescents. Dent. J. 2013. V. 1, 

N4. P.31-40. 

http://www.egohid.eu/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19055654


210 
 

205. Gururaj Gunjalli, K Naveen Kumar, Swapnil Kumar Jain, Satheesh Kumar 

Reddy,Girish R Shavi. Total Salivary Anti-oxidant Levels, Dental Development 

and Oral Health Status in Childhood Obesity. J Int Oral Health. 2014. V.6, N4. 

P.63-67. 

206. Hayden C., Bowler J. et al. Obesity and dental caries in children. Com. Dent. 

Oral Epidemiol. 2013. V. 41. P. 289–308. 

207. Hooley M., Skouteris H., Millar L. The relationship between childhood weight, 

dental caries and eating practices in children aged 4-8 years in Australia, 2004-

2008. Pediatric obesity. 2012. V.7, N6. P.461-470. 

208. Jackson A., Johnson M., Durkin K. et. al. Body composition assessment in 

nutrition research: value of BIA technology. Europ J. Clin. Nutrit. 2013. V. 67. 

P.71–78. 

209. James W., Jackson-Leach R., Mhurchu C. et.al. Overweight and obesity (high 

body mass index). Comparative quantification of health risks: global and 

regional burden of disease attribution to selected major risk factors. Geneva: 

World Health Organization , 2004. V.1. P.497–596. 

210. Jimenez M., Hu F.B., Marino M., Li Y., Joshipura K.J. Prospective 

associations between measures of adiposity and periodontal disease. Obesity 

(Silver Spring). 2012. V.20. P.1718-1725. 

211. Kershaw E.E., Flier J.S. Adipose tissue as an endocrine organ. J Clin 

Endocrinol Metab. 2004. V.89. P. 2548-2556. 

212. Khader Y.S., Bawadi H.A., Haroun T.F. The association between periodontal 

disease and obesity among adults in Jordan. J Periodontal. 2009. V.36. P.18-24. 

213. Khosravi R., Ka K., Huang T. et al. Tumor necrosis factor- alpha and 

interleukin-6: potential interorgan inflammatory mediators contributing to 

destructive periodontal disease in obesity or metabolic syndrome. Mediat. 

Inflamm. 2013. 728987. 

214. Kostura V.L., Bezvushko E.V. Peculiarities of cytokine status in overweight 

children with chronic catarrhal gingivitis. III Miedzynarodowa konferencja 



211 
 

naukowo-szkoleniowa lekarzy dentystow “Miedzy funkcja a estetyka‖, (11-13. 

05. 2017) Kazimierz Dolny, 2017. Р. 82. 

215. Коstura V., Bezvushko E., Musij-Sementsiv K. Violation of the regulation of 

cytokine in chronic catarrhal gingivitis in overweight children. Journal of 

medical science. 2017. V. 86, №3. P.204-206. 

216. Kostura V.L., Bezvushko E.V. Prevalence of caries of permanent teeth in 

overweight children. Abstracts for pre-selection for the RECOOP Annual 

Scientific Review CMJ. 2016. P. 54–55.  

217. Kramer M., Morin I., YangH. et al. Why are babies getting bigger? Temporal 

trends in fetal growth and its determinants. J. Pediatr. 2002. V.141. P.538–542. 

218. Lempert S.M. Association between body mass index and caries among children 

and adolescents. Community Dent Oral Epidemiol. 2014. V.42. P. 53–60.  

219. Levine R. Obesity and oral disease - a challenge for dentistry. Br Dent J. 2012. 

V.213. P.453-456. 

220. Lifshitz F., Casavalle P.L., Bordoni N., Rodriguez P.N., Friedman S.M. Oral 

Health in Children with Obesity or Diabetes Mellitus. Pediatr Endocrinol Rev. 

2016. V.14, N2. P.159-167. doi: 10.17458/PER.2016.LCB.Oralhealth. 

221. Lobstein T., Baur L., Uauy R. Obesity in children and young people: a crisis in 

public health. for the IASO International Obesity Task Force. Obesity Rev. 2004. 

V. 5, Suppl. 1. P.4–104. 

222. Modéer T., Blomberg C., Wondimu B. et al. Association Between Obesity, 

Flow Rate of Whole Saliva, and Dental Caries in Adolescents. Obesity. 2010. 

V.18, N12. P.2367-2373. 

223. Moynihan P.J., Kelly S.A.M. Effect on Caries of Restricting Sugars Intake. J 

Dent Res. 2014. V.93. P.8–18.  

224. Muhlemann H.R., Son S. Gingival sulcus bleeding – a leading symptom in 

initial gingivitis. Helv.Odontal.Acta. 1971. V.15. P.107-110. 

225. Munoz F., Jimenez M., Joshipura K. Associations between measures of 

adiposity and periodontitis among older adults. 87th General Session of the 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28508609
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28508609


212 
 

international association for dental research, Miami, April.2009. URL: http:// 

iadr.confex.com/iadr/2009miami/webprogram/ Paper121111.html. Accessed 

April 13, 2009. 

226. Nishida N., Tanaka M., Hayashi N. Determination of smoking and obesity as 

periodontitis risks using the classification and regression tree method. J. 

Periodontol. 2005. V.76. P.923-928.  

227. Obesity, inflammation, and periodontal disease. J Dent Res. 2007. V.5. P.400-

409. 

228. Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO 

Consultation. WHO Technical Report Series, N 894. Geneva: World Health 

Organization, 2000. URL: http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_ TRS_894.pdf, 

accessed 20 March 2007. 

229. Parma C. Parodontopathien. Leipzig: I.A. Verlag, 1960. 203 s. 

230. Peeters A., Barendregt J., Willekens F. et al. Obesity in adulthood and its 

consequences for life expectancy: a life-table analysis. Ann. Int. Med. 2003. 

V.138, N1. P.24–32. 

231. Pejcic A., Kojovic D., Kesic L., Obradovic R. The effects of low level laser 

irradiation on gingival inflammation. Photomed. laser Surg. 2010. V.28, N1. 

P.69-74. 

232. Pischon T., Hankinson S.E., Hotamisligil G.S. Leisure-time physical activity 

and reduced plasma levels of obesity-related inflammatory markers. Obes Res. 

2003. V.11. P.1055-1064. 

233. Reilly J.J. Descriptive epidemiology and health consequences of childhood 

obesity. Best Pract. Res.Clin. Endocrinol. Metabol. 2005. V.19. P.327–341. 

234. Russell-Mayhew S., McVey G., Bardick A. et. al. Mental Health, Wellness, 

and Childhood Overweight. Obesity. J. Obesit. 2012. URL: Article ID 281801, 9 

pages doi:10.1155/2012/281801. 

235. Saito T., Shimazaki Y., Koga T. Relationship between upper body obesity and 

periodontitis. Dent Res. 2001. V.80. P.1631-1636. 



213 
 

236. Saito T., Shimazaki Y., Sakamoto M. Obesity and periodontitis. N Engl J Med. 

1998. V.339. P.482-483. 

237. Scorzetti L., Marcattili D., Pasini M., Mattei A., Marchetti E., Marzo G. 

Association between obesity and periodontal disease in children. Eur J Paediatr 

Dent. 2013. V.14, N3. P.181-184. 

238. Sfasciotti G.L., Marini R., Pacifici A., Ierardo G., Pacifici L., Polimeni A. 

Childhood overweight-obesity andperiodontal diseases: is there a real 

correlation? Ann Stomatol (Roma). 2017. V.10, N7, 3. P.65-72. 

239. Shimazaki Y., Egami Y., Matsubara T. et al. Relationship between obesity and 

physical fitness and periodontitis. J Periodontol. 2010. V.81. P.1124-1131. 

240. Silva A.E.R., Menezes A.M.B. Obesity and dental caries. Rev Saude Publica. 

2013. V. 47. P. 799–812. 

241. Stamatakis E., Primatesta P., Chinn S. et. al. Overweight and obesity trends 

from 1974 to 2003 in English children: what is the role of the socioeconomic 

factors? Arch. Dis. Child. 2005. V.90. P. 999–1004. 

242. Suvan J., D'Aiuto F., Moles D.R., Petrie A., Donos N. Association between 

overweight/obesity and periodontitis in adults. A systematic review. Obes.Rev. 

2011.V.12. P.e381-e404. 

243. Van Dyke T.E. Inflammation and periodontal disease, a reappraisal. J. 

Periodontal. 2008. V.79. P.1501-1502. 

244. Vázquez-Nava F., Vázquez-Rodríguez E.M., Saldívar-González A.H. et al. 

Association between obesity and dental caries in a group of preschool children in 

Mexico. J Public Health Dent. 2010. V.70, N2. P.124-130. 

245. Visscher T.L. Seidell J. The public health impact of obesity. Ann. Rev. 

Publ.Health. 2001. V. 22. P.355–375. 

246. Wang Y., Ge K., Popkin B. Why do some overweight children remain 

overweight, whereas others do not? Public Health Nutrition. 2003. V.6. P.549–

558. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28149453
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28149453


214 
 

247. Whitaker R.C. Predicting preschooler obesity at birth: the role of maternal 

obesity in early pregnancy. Pediatrics. 2004. V. 114, N1. P.29–36. 

248. WHO, 2017. URL: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/. 

249. Wille N., Bullinger M., Holl R. et. al. Research Health-related quality of life in 

overweight and obese youths: Results of a multicenter study. Health and Quality 

of Life Outcomes. 2010. V.36. P.8. 

250. Wood N., Johnson R.B., Streckfus C.F. Comparison of body composition and 

periodontal disease using nutritional assessment techniques. J. Clin Periodontol. 

2001. V.30. P.321-327. 

251. World Health Organization. Obesity and overweight. URL: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/. Accessed: 08-01-2015, 

2015. 

252. Zimmermann M., Gubelib C., Puntenerb C. et al. Overweight and obesity in 6–

12 year old children in Switzerland.Swiss. Medical Weekly. 2004. V. 134. P.523–

528. 

253. Zucker T.F., Zucker L.M. Hereditary obesity in the rat associated with high 

serum fat and cholesterol. Proc Soc Exp Biol Med. 1962. V.110. P.165-171. 

254. Zuza E.P., Barroso E.M., Carrareto A.L. et al. The role of obesity as a 

modifying factor in patients undergoing non-surgical periodontal therapy. 

J.Periodontol. 2011. V.82. P.676-682. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/


215 
 

ДОДАТКИ 

Додаток А 

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ  

 

1. Безвушко Е.В., Костура В.Л. Надмірна маса тіла і ожиріння та здоров’я 

дітей. Вісник проблем біології і медицини. 2015. T.1, № 2. С.68–72. 

(Здобувачем проведено огляд та аналіз літературних даних). 

2. Безвушко Е.В., Костура В.Л. Ураженість карієсом постійних зубів у дітей 

з надмірною масою тіла. Вісник проблем біології і медицини. 2015. T.3, 

№ 2. С.351–355. (Здобувачем проведено стоматологічне обстеження 

дітей, аналіз даних та формулювання висновків). 

3. Костура В.Л., Безвушко Е.В., Лаповець Л.Є. Особливості цитокінового 

статусу у дітей з хронічним катаральним гінгівітом та надмірною масою 

тіла. Вісник стоматології. 2016. № 1 (94). С.48–52. (Здобувачем проведено 

стоматологічне обстеження дітей, забір ротової рідини, аналіз даних 

та формулювання висновків). 

4. Костура В.Л., Безвушко Е.В., Лаповець Л.Є. Порушення цитокінової 

регуляції при хронічному катаральному гінгівіті у дітей з надмірною 

масою тіла. Український стоматологічний альманах. 2016. Т.2, №1. С.72–

75. (Здобувачем проведено стоматологічне обстеження дітей, забір 

ротової рідини, аналіз даних та формулювання висновків). 

5. Kostura V.L., Bezvushko E.V. Prevalence of caries of permanent teeth in 

overweight children. Abstracts for pre-selection for the RECOOP Annual 

Scientific Review CMJ. 2016. P. 54–55. (Здобувачем проведено 

стоматологічне обстеження дітей, аналіз даних та формулювання 

висновків). 

6. Костура В. Л., Безвушко Е.В. Рівні IL-1β та TNF-α в ротовій рідині у дітей 

з хронічним катаральним гінгівітом та надмірною масою тіла. Матеріали 

науково-практичної конференції «Інноваційні технології в стоматології», 



216 
 

(23 вересня 2016), Тернопіль, 2016. С. 70–72. (Здобувачем проведено 

стоматологічне обстеження дітей, забір ротової рідини, аналіз даних 

та формулювання висновків). 

7. Костура В.Л., Безвушко Е.В., Чухрай Н.Л. Електрофоретична активність 

клітин букального епітелію при хронічному катаральному гінгівіті у дітей 

з надмірною масою тіла. Український стоматологічний альманах. 2017. № 

2. С.53-57. (Здобувачем проведено стоматологічне обстеження дітей, 

визначено ЕФАКБЕ, аналіз даних та формулювання висновків). 

8. Kostura V.L., Bezvushko E.V. Peculiarities of cytokine status in overweight 

children with chronic catarrhal gingivitis. III Miedzynarodowa konferencja 

naukowo-szkoleniowa lekarzy dentystow ―Miedzy funkcja a estetyka‖, (11-13. 

05. 2017) Kazimierz Dolny, 2017. Р. 82. (Здобувачем проведено 

стоматологічне обстеження дітей, забір ротової рідини, аналіз даних 

та формулювання висновків).  

9. Костура В.Л., Безвушко Е.В. Оцінка стоматологічного здоров’я у 

суб’єктивному визначенні дітей з надмірною масою тіла. Клінічна 

стоматологія. 2017. №1 (18). С.45-52. (Здобувачем проведено опитування 

дітей, стоматологічне обстеження дітей, аналіз даних та 

формулювання висновків). 

10. Костура В.Л., Безвушко Е.В. Поширеність та структура захворювань 

тканин пародонта у дітей із надмірною масою тіла. Клінічна 

стоматологія. 2017. №2 (19). С.42-48. (Здобувачем проведено 

стоматологічне обстеження дітей, аналіз даних та формулювання 

висновків). 

11. Коstura V., Bezvushko E., Musij-Sementsiv K. Violation of the regulation of 

cytokine in chronic catarrhal gingivitis in overweight children. Journal of 

medical science. 2017. V. 86, №3. P.204-206. (Здобувачем проведено 

стоматологічне обстеження дітей, забір ротової рідини, аналіз даних 

та формулювання висновків). 
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12. Костура В.Л. Індексна оцінка стану тканин пародонта у дітей з 

надмірною масою тіла. Вісник проблем біології і медицини. 2018. Т.1, 

№1. C. 360-364.  

13. Костура В.Л., Безвушко Е.В. Освітні знання та рівень гігієни порожнини 

рота у дітей з надмірною масою тіла. Актуальні проблеми сучасної 

медицини. Вісник Української медичної стоматологічної академії. 2018. 

Т.18, №1. С. 234-240. (Здобувачем проведено опитування дітей, 

стоматологічне обстеження дітей, аналіз даних та формулювання 

висновків). 

14. Пат. 127646 Україна, МПК А61К 31/00, А61К 31/375, А61К 31/593, А61К 

6/00, А61К 9/107, А61Р 31/00. Гель для лікування і профілактики 

хронічного катарального гінгівіту у дітей з надмірною масою тіла/ Р.М. 

Федін, В.Л. Костура.–№ u 201803537; заявл. 02.04.2018; опубл. 

10.08.2018. – Бюл. № 15. 

15.  Пат. 128817 Україна, МПК А61К 31/00, А61К 31/593, А61К 31/375, А61Q 

11/00, А61Р 31/00. Ополіскувач для лікування і профілактики хронічного 

катарального гінгівіту у дітей з надмірною масою тіла/ Р.М. Федін, В.Л. 

Костура.–№ u 201803492; заявл. 02.04.2018; опубл. 10.10.2018. – Бюл. № 

19 

Основні положення дисертації викладені на: 

 

1. Конференції молодих вчених «Актуальні проблеми стоматології 

дитячого віку», присвяченій 95-річчю з дня народження професора 

Луцик Л. А. (м Львів, 30 жовтня 2014) – доповідь. 

2. Симпозіумі молодих вчених міжнародної науково-практичної 

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

народження доктора медичних наук, професора Вареса Е. Я. (м. Львів, 

16 жовтня 2015) – доповідь. 

3. Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Досягнення 
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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) – доповідь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



219 
 

Додаток Б 

Анонімне анкетування для школярів по стоматологічному здоров’ю 

ВООЗ, 2013; модифікація проф. Леуса П.А., 2013 

Будь ласка, впишіть в клітинки цифри, що відповідають вибраному Вами 

варіанту відповіді. 

1. Скільки Вам років?                                2.Стать      Ч=1  Ж=2  

3.Як Ви оцінюєте стан своїх зубів та ясен?                               

Відмінний 1   Добрий 2   Задовільний 3     Поганий 4       Не знаю 9   

4. Як часто протягом останніх 12 місяців Ви відчували зубний біль?        

Часто 1          Рідко 2                 Ніколи 3               Не пам’ятаю  9 

5. Чи задоволені Ви виглядом своїх зубів?                                                        

Задоволений(а) 1   Не задоволений(а)  2    Мені байдуже 3  Не знаю 9        

6. Чи уникаєте Ви усмішки через зовнішній вигляд Ваших зубів?              

Так 1                                       Ні 2                                     Не знаю 9 

7. Чи приходилось Вам виходити з уроку чи пропускати заняття через                                             

зубний біль?                                                                                                              

Так 1                     Ні 2                     Не пам’ятаю 9 

8. Скільки разів Ви ходили до стоматолога протягом останнього року?    

Не ходив(ла) до стоматолога 1                Два і більше разів 3 

Один раз  2                                                  Не пам’ятаю   9 

9. По якій причині Ви звертались до стоматолога?                                         

Стоматолог викликав на огляд 1            Появився зубний біль 3 

Для продовження лікування 2                 Не пам’ятаю   9 

10. Як часто Ви чистите свої зуби?                                                                                         

Ніколи 1      Один раз в день 2           Два и більше разів в день 3   Деколи  4 

11. Якою зубною пастою Ви користуєтесь?______________                           

                                                                                 (назва) 

Із фтором 1                Без фтору 2              Не знаю 3   

12. Чи пробували Ви коли-небудь закурити сигарету?                                                        

Ні 1                             Деколи 2             Курю постійно 3        

13. Як часто Ви вживаєте нижче перераховані продукти і напої навіть у 

невеликій кількості? 

13.1. Свіжі фрукти           Рідко 1 Кожний день 2  Декілька разів в день 3        

13.2. Торти, солодке         Рідко 1 Кожний день 2  Декілька разів в день 3       

печиво, булки 

13.3.Лимонад,кока-кола Рідко 1 Кожний день 2  Декілька разів в день 3       

13.4. Цукерки                    Рідко 1 Кожний день 2  Декілька разів в день 3       

13.5. Чай з цукром            Рідко 1 Кожний день 2  Декілька разів в день 3       

14.  Чи спостерігаєте кровоточивість ясен під час чищення зубів? 

           Так                              Ні     
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