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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Проблема надання медичної допомоги дітям-
інвалідам, які мають порушення рухового розвитку стає з кожним роком 
все актуальнішою як в Україні, так і за кордоном (Няньковський С.Л., 2017).

Одним із найпоширеніших захворювань, що призводить до 
інвалідності в дитячому віці з причини порушення рухового розвитку, є 
дитячий церебральний параліч (ДЦП). В Україні частота захворюваності 
ДЦП за останні 10 років зросла від 1,7-2 до 2,5-5,9 випадків на 1000 
новонароджених (Язловицька Л.С., 2010; Власенко С.В., 2011).

Дитячий церебральний параліч - група синдромів, які є наслідком 
пошкодження мозку, що існують з моменту народження дитини. 
Характерною особливістю дитячого церебрального паралічу є порушення 
моторного розвитку дитини, обумовлене насамперед аномальним 
розподілом м’язового тонусу і порушенням координації. Нечисленні 
дослідження стоматологічного статусу в дітей із ДЦП, проведені низкою 
вітчизняних і зарубіжних вчених (Ерзина С.В., 2010; Лосик И.М., 2011; 
Каладзе Н.Н., 2012) свідчать про високу поширеність та інтенсивність 
каріозних і некаріозних уражень твердих тканин зубів і пародонта в цих 
хворих. У всіх дослідженнях відзначено поганий гігієнічний стан ротової 
порожнини, що формується як з причини недосконалості мануальних 
навичок, так і з причини недостатнього процесу самоочищення ротової 
порожнини на тлі часто наявних зубощелепних аномалій та порушення 
функції слинних залоз, жувальної мускулатури, мови. На думку фахівців 
вищеперелічені особливості стоматологічного статусу є причинами 
інтенсивного перебігу каріозного процесу і захворювань  тканин пародонта.

Основним етіологічним фактором у розвитку захворювань тканин 
пародонта є мікрофлора ротової порожнини (Дєньга О.В., 2009; 
Вичалковська Н.А., 2011; Поліщук О.Ю., 2012). У хворих на ДЦП 
важливою ланкою патогенезу є також розвиток комбінованої хронічної 
гіпоксії (циркуляторної та респіраторної), на тлі якої знижуються 
імунобіологічні властивості слизових оболонок, і створюються умови для 
активації патогенної та умовно-патогенної мікрофлори.

Медична реабілітація дітей-інвалідів, хворих на ДЦП, є актуальним 
завданням сучасної медицини. Складність надання стоматологічної 
допомоги хворим на ДЦП обумовлена тяжкістю клінічних проявів 
ДЦП, значними порушеннями зубощелепної системи, утрудненим 
виконанням лікувально-профілактичних заходів. Автори наукових 
публікацій пропонують різні комплекси для лікування і профілактики 
карієсу, і зубощелепних аномалій. Однак терапії запальних захворювань 
пародонта приділяється зовсім недостатньо уваги, хоча їхня поширеність 
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та інтенсивність у дітей-інвалідів із ДЦП висока (Олейник Е.А., 2000; 
Яцкевич Е.Е., 2007). 

Таким чином, очевидна доцільність вивчення та вдосконалення 
методів лікування та профілактики стоматологічних захворювань у дітей, 
які страждають на ДЦП.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри 
стоматології інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний університет» на тему: «Комплексна оцінка 
та оптимізація методів прогнозування, діагностики та лікування 
стоматологічних захворювань у населення різних вікових груп» (№ 
держреєстрації 011U001788). Здобувач є співвиконавцем зазначеної НДР.

Мета дослідження. Вивчення особливостей перебігу та підвищення 
ефективності лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей, хворих на 
дитячий церебральний параліч, на основі розробки комплексу лікувальних 
та профілактичних заходів 

Завдання дослідження:
1. Вивчити поширеність хронічного катарального гінгівіту в дітей із 

супутнім захворюванням ЦНС – ДЦП.
2. Вивчити особливості перебігу хронічного катарального гінгівіту в 

дітей, хворих на ДЦП.
3. Вивчити біохімічні та імунологічні показники ротової рідини в разі 

хронічного катарального гінгівіту в дітей із ДЦП.
4. Удосконалити методику лікування хронічного катарального 

гінгівіту в дітей, хворих на ДЦП.
5. Оцінити ефективність запропонованих лікувально-профілактичних 

заходів.
Об’єкт дослідження – особливості перебігу хронічного катарального 

гінгівіту в дітей, хворих на ДЦП.
Предмет дослідження – ефективність лікувально-профілактичних 

заходів при лікуванні хронічного катарального гінгівіту в дітей на фоні 
ДЦП.

Методи дослідження. У роботі використано, клінічні, лабораторні, 
біохімічні, імунологічні, методи дослідження для вивчення поширеності 
катарального гінгівіту, аналізу стоматологічного статусу та стану ротової 
рідини, ефективності запроваджених лікувально-профілактичних заходів у 
дітей на фоні ДЦП. Отримані результати опрацьовано статистично.

Наукова новизна одержаних результатів. Проведено стоматологічні 
дослідження дітей із ДЦП та з’ясовано особливості розвитку хронічного 
катарального гінгівіту в даного контингенту. 
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Встановлено, що в дітей із хронічним катаральним гінгівітом на 
фоні ДЦП, спостерігалася підвищена в’язкість ротової рідини на фоні 
зниженої салівації і кислотності. З’ясовано мінералізуючий потенціал 
слини дітей із ДЦП. Встановлені особливості розподілу типів кристалів 
у ротовій рідині дітей. В осіб  із хронічним катаральним гінгівітом на тлі 
ДЦП суттєво зростає кількість дітей із кристалами ІІІ типу при зменшенні 
І-ІІ типів мікрокристалізації (МКС), мінералізуючий потенціал в яких 
характеризувався, як низький. 

На підставі імунологічного дослідження ротової рідини в дітей із 
хронічним катаральним гінгівітом на фоні дитячого церебрального паралічу 
спостерігаються явища набутої комбінованої імунної недостатності, 
які посилюються з розвитком патологічного процесу в пародонті і 
проявляються збільшенням рівня прозапального цитокіну IL-1β  на тлі 
зменшення концентрації протизапального цитокіну IL-4.

Уперше для дітей хворих на катаральний гінгівіт, на фоні ДЦП, 
розроблений та впроваджений сучасний комплекс лікувально-
профілактичних заходів. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати 
вивчення поширеності та інтенсивності хронічного катарального 
гінгівіту в дітей на фоні ДЦП можуть бути використані при плануванні їм 
стоматологічної допомоги. Визначені величини лабораторних показників 
ротової рідини та функціонального стану тканин пародонта можуть бути 
використані для вибору тактики та оцінки ефективності лікувально-
профілактичних заходів у дітей на фоні ДЦП.

Комплекс лікувально-профілактичних заходів для лікування хронічного 
катарального гінгівіту в дітей на фоні ДЦП є доступним, ефективним, не 
має ускладнень, може застосовуватися в стоматологічних закладах різного 
рівня, його використання покращує адаптаційні та компенсаторні процеси 
в пародонті, що дозволяє досягнути тривалої ремісії захворювання.

Впровадження результатів дослідження. Результати наукової 
роботи впроваджені в лікувальний процес стоматологічного відділення 
Снятинської ЦРЛ; дитячої міської клінічної стоматологічної поліклініки 
м.Полтава; центру стоматології університетської клініки ДВНЗ «Івано-
Франківський національний медичний університет»; міської дитячої 
стоматологічної поліклініки м. Івано-Франківська; стоматологічного 
відділення Підгаєцької ЦРКЛ.

Основні положення дисертації використовуються в навчальному 
процесі на  кафедрі стоматології дитячого віку ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний університет»; кафедрі дитячої стоматології 
факультету післядипломної освіти, кафедрі дитячої хірургічної 
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стоматології з пропедевтикою хірургічної стоматології та кафедри дитячої 
терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань 
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» м. Полтава; кафедрі 
стоматології дитячого віку Національної медичної академії післядипломної 
освіти ім. П.Л.Шупика м. Київ; кафедрі стоматології дитячого віку та 
ортодонтії Інституту стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН 
України м. Одеса.

Особистий внесок здобувача. Автор самостійно здійснила патентно-
інформаційний пошук, аналіз та узагальнення джерел літератури з питань, 
що становлять тему дисертаційної роботи. З’ясовано актуальність, 
сформовано мету і завдання дисертаційної роботи, вибір методів 
спеціальних досліджень. Самостійно проведено збір матеріалу для 
лабораторних, біохімічних та імунологічних досліджень. 

Самостійно автор здійснив аналіз клініко-лабораторних досліджень, 
їхню статистичну обробку і написання дисертаційної роботи. Разом 
із науковим керівником провів вибір напрямку та мети дослідження, 
обговорення одержаних результатів, формулювання висновків, підготовку 
наукових праць до друку. У друкованих роботах разом зі співавторами 
участь здобувача є визначальною, матеріали і висновки належать здобувачу.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 
дисертаційного дослідження оприлюднені на науково-практичній 
конференції з міжнародною участю «Бабенківські читання» (Івано-
Франківськ, 2013 р.), 3-тій міжнародній стоматологічній конференції 
студентів та молодих вчених (Ужгород, 2014 р.). на VI стоматологічному 
форумі «Медвін» «Інноваційні технології в сучасній стоматології» (Івано-
Франківськ, 2017 р.).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 14 друкованих 
праць, із них 6 статей у фахових наукових виданнях України, (1 – огляд 
літератури, 1 – в іноземному журналі The Pharma Innovation Journal), 3 
тези у матеріалах науково-практичних конференцій, 2 патенти України на 
корисну модель, 1 інформаційний лист і 1 нововведення.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена українською 
мовою на 127 сторінках основного тексту. Складається зі вступу, огляду 
літератури, 3 розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення 
отриманих результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку 
використаних джерел. Робота ілюстрована 27 таблицями, 16 рисунками. 
Перелік використаних джерел включає 235 найменування (із них 69 
латиною).
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріал та методи дослідження. Для встановлення 
розповсюдженості захворювань пародонта проведено огляд 221 дитини 
віком 12-15 років (згідно з рекомендаціями ВООЗ), із них 108 дітей, хворих 
на ДЦП, які мешкають у Залучанському дитячому будинку-інтернаті        
с. Долішнє-Залуччя Снятинського району Івано-Франківської області та 
113 дітей без соматичної патології, обстеження яких проводилось у СШ 
№ 5 м. Івано-Франківська.

Стан гігієни ротової порожнини та тканин пародонта оцінювали за 
даними індексів Green-Vermillion, папілярно-маргінально-альвеолярного, 
кровоточивості за H.P. Muhlemann, S. Son (1971), індекс CPI.

Діагноз встановлювали згідно класифікації захворювань тканин 
пародонта М.Ф. Данилевського (1994).

На першому етапі обстеження групами спостереження були 99 дітей із 
хронічним катаральним гінгівітом (ХКГ), хворих на ДЦП – основна група; 
83 дитини із ХКГ без соматичної патології – 2 - а контрольна група; 30 дітей 
(здорові) – 1-а  контрольна група.

На другому етапі обстеження основними групами спостереження 
були: 30 дітей віком 12-15 років із ХКГ, хворих на ДЦП (основна група), 
яким проводилося лікування за запронованим лікувально-профілактичним 
комплексом та 30 дітей віком 12-15 років із ХКГ, хворих на ДЦП (порівняльна 
група), яким проводилося лікування за загально прийнятою методикою.

Дітям із ХКГ основної групи проводили навчання гігієні ротової 
порожнини, професійну гігієнічну чистку, санацію ротової порожнини, 
призначали комплекс лікувально-профілактичних заходів, який включав: 
зрошення ротової порожнини еліксирами «Біодент-3» та «Санодент», 
які призупиняють утворення зубного нальоту та запобігають розвитку 
патогенних бактерій. Призначали препарат лізоциму «Лізак», який має 
протизапальну дію та підвищує опірність організму та вітамінний комплекс 
«Супервіт», який сприяє підвищенню місцевого імунітету. Вибір препаратів 
зусмовлений їхнім природним походженням і неінвазивністю лікування, 
ураховуючи даний контингент дітей та їхню супутню патологію. Для 
підсилення та покращення дії препаратів для лікування ХКГ на тлі ДЦП,  
покращення кровообігу у тканинах ясен, усунення явищ гіпоксії проводили 
світлотерапію за допомогою лампи «Біоптрон-Компакт ІІІ». 

Дітям порівняльної групи лікування проводили на основі протоколів 
надання стоматологічної допомоги «Дитяча терапевтична стоматологія». 
Лікування включало антисептичну обробку ротової порожнини 
хлоргексидином розчином 0,05% та аплікації гелем для ясен «Метрогіл-
Дента».
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В’язкість ротової рідини визначали за допомогою віскозиметра 
Освальда; рН ротової рідини – за допомогою універсального індикаторного 
паперу, із градуюванням шкали рН від 0 до 10 (НПО «Біохімреактив»). 

Мінералізуючі властивості ротової рідини визначали за характером 
мікрокристалізації її висушеної краплі за методикою П.А. Леуса 
(Куцевляк В.И., 2010). Біохімічне дослідження включало визначення вмісту 
аспартаттрансаміназ в ротовій рідині за методом Райтмана-Френкеля, та 
визначення активності уреази (BERTHELOT, «Сечовина-У») за допомогою 
реактивів фірми виробника «Філісіт-діагностика» (Україна). Імунологічні 
дослідження визначення імуноглобулінів (A, G та  sIgA) та концентрацію 
цитокінів (IL-1β та IL-4) визначали методом імунологічного аналізу з 
використанням комерційних наборів «Вектор Бест».

Статистична обробка кількісних даних на тип розподілу за методом 
Колмогорова-Смірнова показала, що всі дані відповідали нормальному 
типу розподілу Гауса, а тому для визначення типових значень у вибірці 
використовували інтервал М±m, (середнє арифметичне  М± похибка  
середнє арифметичне  m). А для оцінки різниці результатів у групах 
порівняння використовували параметричний  t-тест Стьюдента.

Узагальнення якісних даних проводили шляхом обчислення показників 
поширеності (частоти) ознаки на 100 обстежених, а також похибку для 
відносних величин. Оцінку достовірності різних категорійних даних у 
групах порівняння проводили за критерієм відповідості χ2.

Результати власних досліджень та їх обговорення. Проведене 
клінічне обстеження дітей, хворих на ДЦП, показало, що розповсюдженність 
ХКГ становить 89,79 % випадків у віці 12 років та 93,22 % у віці 15 років. 
У 12 - річних дітей, ХКГ легкого ступеня спостерігали у 2,5 раза частіше 
(р<0,05), ніж у дітей віком15 років основної групи, при тому, що ХКГ 
середнього та важкого ступеня в 15-річних, оглянутих основної групи, 
перевищував аналогічні значення у віковому інтервалі 12 років в 1,9 раза, 
р<0,05.

Результати дослідження динаміки значень РМА, залежно від віку та 
ступеня важкості ХКГ, показали, що в дітей основної групи у віці 12 років, 
при легкому ступені важкості ХКГ індекс РМА дорівнював (26,19±4,23) %, 
що було дещо більше стосовно отриманих даних в їхніх однолітків у 2-й 
контрольній групі – (16,41±4,06) %, але різниця статистично недостовірна 
(р>0,05). При середньому ступені важкості ХКГ у цій віковій категорії 
значення РМА в дітей основної групи становило (39,18±4,69) %, що було 
в 1,6 раза більше стосовно відповідного значення в 2-й контрольній групі – 
(24,12±4,69) %, р<0,05. При важкому ступені ХКГ значення РМА в дітей 
основної групи дорівнювало (54,60±4,79) %.
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У 15-річних підлітків основної групи, при легкому ступені важкості 
ХКГ індекс РМА складав (29,70±4,39) %, що було в 1,5 раза більше, стосовно 
аналогічних значень у дітей 2-ї контрольної групи (20,28±4,41) %, р>0,05. 
При середньому ступені ХКГ у підлітків досліджуваної вікової категорії, 
значення РМА (48,14±4,80) % було в 1,4 раза вище стосовно даних у дітей 
2-ї контрольної групи (34,15±5,20) %, р<0,05. При важкому ступені ХКГ у 
15-річних підлітків основної групи відзначали перевищення значень індексу 
РМА у 1,4 раза стосовно даних 2-ї контрольної групи (65,48±4,57) %, проти 
(48,05±5,48) %, р<0,05.

За індексом ефективності лікування за Улітовським у дітей, хворих 
на ДЦП основної групи, ефективність лікування при ХКГ легкого ступеня 
становила 40,92 %, при середньому ступені ХКГ – 50,91 % та при ХКГ 
важкого ступеня – 44,59 % через 12-18 місяців після лікування. У дітей, 
хворих на ДЦП групи порівняння, ефективності проведення лікувально-
профілактичних заходів не відзначалося.

Оцінка даних інтенсивності кровоточивості (Ік) ясен у дітей груп 
дослідження засвідчила, що в дітей основної групи у віці 12 років, при 
легкому ступені гінгівіту, Ікр дорівнював (1,29±0,014) бала, що було в 2,0 раза 
вище стосовно відповідних значень у 2-й контрольній групі (0,63±0,014) 
бала, р<0,01. При середньому ступені важкості ХКГ у дітей основної 
групи цієї вікової категорії Ікр складав (1,84±0,013) бала, що перевищувало 
аналогічне значення в 2-й контрольній групі (1,42±0,015) бала, р<0,01 в 1,3 
раза. У віковому інтервалі 12 років, при важкому ступені ХКГ Ікр складав 
(2,47±0,014) бала.

При легкому ступені ХКГ у дітей основної групи, у віці 15 років, 
Ікр перевищував аналогічне значення в 2-й контрольній групі в 1,6 раза 
(1,78±0,012) бала, проти (1,08±0,015) бала, відповідно, р<0,01. При 
середньому ступені ХКГ, у даному віковому інтервалі, Ікр зі значенням 
(2,12±0,013) бала був вище відповідного значення в 2-й контрольній групі 
(1,84±0,016) бала в 1,2 раза, р<0,01. При важкому ступені ХКГ досліджували 
перевищення значення Ікр у підлітків основної групи в 1,3 раза, стосовно 
відповідних даних в їхніх однолітків у 2-ї контрольної групи (2,91±0,014) 
балів, проти (2,26±0,015) бала, відповідно, р<0,01.

Встановлено, що після лікування в дітей обох груп дослідження, 
незалежно від ступеня важкості запального процесу в пародонті, бальна 
оцінка аналізованого індексу достовірно знижувалася (р<0,01), хоча в 
осіб основної групи цифрові значення індексу кровоточивості ясен були 
нижчі, ніж в осіб групи порівняння. Через 1 місяць після лікування в 
дітей основної групи Ікр залишався достовірно нижчим (р<0,01) стосовно 
вихідних даних при легкому та середньому ступенях важкості ХКГ, але при 
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важкому ступені запального процесу в пародонті збільшився та дорівнював 
вихідному значенню (р>0,05). У дітей порівняльної групи через 1 місяць 
після лікування при усіх ступенях важкості Ікр дорівнював референтним 
значенням (р>0,05). Через 3 місяці після лікування в дітей основної групи 
бальна оцінка Ікр мала від’ємну динаміку: цифрові значення аналізованого 
індексу збільшувалися та дорівнювали вихідним даним (р>0,05). В осіб 
групи порівняння через 3 місяці після лікування досліджувалася аналогічна 
тенденція, причому отримані показники Ікр були статистично вищі 
референтних значень (р<0,05; р<0,01).

Через 6-18 місяців досліджень у дітей основної групи значення Ікр 
істотно зменшувалися стосовно даних до лікування (р<0,01), тоді як у 
дітей групи порівняння аналізовані індексні оцінки стали вищі (р<0,01) 
референтних значень при усіх ступенях важкості ХКГ.

Після проведення лікувально-профілактичних заходів у дітей обох 
груп дослідження відбувалося достовірне зниження даних індексу OHI-S: 
в осіб основної групи – при усіх ступенях важкості ХКГ (р<0,01), а в 
дітей групи порівняння – при легкому (р<0,05) та середньому (р<0,01) 
ступенях важкості ХКГ, однак при ХКГ важкого ступеня індексна оцінка 
аналізованого індексу не покращилася та дорівнювала вихідному значенню 
(р>0,05).

Аналіз середніх значень параклінічних індексів переконливо доводить 
позитивну динаміку індексів РМА, Ікр та OHI-S у дітей із ХКГ на фоні ДЦП 
основної групи, у результаті застосування запропонованого нами лікувально-
профілактичного комплексу. Привертало увагу те, що в терміни 1-3 місяці 
після лікування, значення індексів у групах дослідження збільшувалися, 
ймовірно, це пов’язано з недостатністю закріплення мануальних навичок 
при гігієнічному догляді за ротовою порожниною в дітей із ДЦП на цьому 
етапі і потребує неодноразового застосування виховних та навчальних 
заходів зі сторони стоматологів та вихователів будинків-інтернатів.

При легкому ступені ХКГ у дітей основної групи, у віці 15 років, 
Ікр перевищував аналогічне значення в 2-й контрольній групі в 1,6 раза 
(1,78±0,012) бала, проти (1,08±0,016) бала, відповідно, р<0,01. При 
середньому ступені ХКГ, у цьому віковому інтервалі, Ікр зі значенням 
(2,12±0,013) бала був вище відповідного значення в 2-й контрольній групі 
(1,84±0,016) бала в 1,2 раза, р<0,01. При важкому ступені ХКГ, встановили 
перевищення значення Ікр у підлітків основної групи в 1,3 раза, стосовно 
відповідних даних їхніх однолітків у 2-й контрольній групі (2,91±0,014) 
бала, проти (2,26±0,015) бала, відповідно, р<0,01.

У середньому, у дітей із ХКГ, хворих на ДЦП, визначали підвищення 
індексу кровоточивості ясен в 1,5 раза, стосовно отриманих даних у дітей із 
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ХКГ без соматичних захворювань. 
У середньому, за індексом СРІ у дітей із ДЦП діагностували (2,50±0,12) 

уражених секстанта на одного обстеженого, при (1,62±0,13) уражених 
секстанта в 2-й контрольній групі, що було в 1,5 раза менше, р<0,05.

У віці 12 років, при гінгівіті легкого ступеня, індекс ОНІ-S дорівнював 
(2,06±0,11) бала, що було в 3,0 раза вище, стосовно даних їхніх однолітків 
у 2-й контрольній групі (0,68±0,12) бала, р<0,01. При гінгівіті середнього 
ступеня, у даному віковому інтервалі, в осіб основної групи індекс ОНІ-S 
складав (2,88±0,12) бала, що було в 1,6 раза вище, стосовно даних їхніх 
однолітків у 2-й контрольній групі (1,80±0,11) бала, р<0,01. При важкому 
ступені, ХКГ у дітей основної групи індекс ОНІ-S дорівнював (3,36±0,15) 
бала.

У підлітків 15 років основної групи, при легкому ступені гінгівіту, 
індекс ОНІ-S складав (2,81±0,12) бала, що було в 2,3 раза вище, стосовно 
відповідного значення в підлітків 2-ї контрольної групи (1,20±0,11) бала, 
р<0,01. При середньому ступені ХКГ, у даній віковій категорії, в осіб 
основної групи індекс ОНІ-S складав (3,21±0,11) бала, що було в 1,25 раза 
вище, стосовно відповідних значень у 2-й контрольній групі (2,56±0,12) 
бала. При важкому ступені хронічного катарального гінгівіту, у підлітків 
основної групи значення індексу ОНІ-S перевищували аналогічні в 2-й 
контрольній в 1,2 раза (3,63±0,12) бала, проти (2,87±0,12) бала відповідно, 
р<0,01. 

У результаті проведених досліджень встановлено, що в дітей із 
ДЦП, хворих на ХКГ, відзначалося понижене слиновиділення, яке в осіб 
2-ї контрольної групи становило (0,36±0,03) мл/хв та (0,31±0,02) мл/хв у 
дітей основної групи, р>0,05, проти (0,49±0,02) мл/хв в 1-ї контрольної 
групи р<0,01. Найменші значення pН ротової рідини зафіксовані в осіб 
із ХКГ на тлі ДЦП – (5,99±0,08), які були достовірно нижче стосовно 
аналогічних значень у дітей 1-ї контрольної (6,98±0,08), та 2-ї контрольної 
груп (6,32±0,07), р<0,01. У дітей основної групи в’язкість ротової рідини 
становила (3,03±0,05) мПа·С, та була найвищою, у порівнянні з даними в 
дітей 1-ї контрольної групи (2,34±0,04) мПа·С, р<0,01 та в дітей із ХКГ без 
соматичних захворювань (2,64±0,05) мПа·С, р<0,01.

Результати досліджень активності уреази в ротовій рідині в дітей 
груп дослідження показали, що в дітей з ХКГ при ДЦП, активність уреази 
дорівнювала (5,13±0,32) мккат/л, що перевищувало значення в осіб 2-ї 
контрольної групи (5,21±0,31) мккат/л, р<0,05 та була значно вища, ніж у 
дітей 1-ї контрольної групи (4,05±0,32) мккат/л, р<0,01.

Активність аспартаттрансамінази, у ротовій рідині наявність якої 
засвідчує деструктивні процеси в ротовій порожнині у дітей основної 
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групи становила (0,035±0,003) мккат/л, що перевищувало дані в контролі 
(0,025±0,003) мккат/л р<0,05 та було статистично вище, ніж у дітей 2-ї 
контрольної групи  (0,028±0,002) мккат/л, р<0,05.

У результаті проведених досліджень встановлено, що в дітей із ХКГ 
на тлі ДЦП, істотно порушуються фізичні властивості ротової рідини 
(підвищення в’язкості на фоні гіпосалівації та зниження кислотності), 
(підвищення активності уреази) та інтенсивності запальних процесів 
(аспартаттрансамінази), у порівнянні з аналогічними даними в дітей із ХКГ 
без супутніх соматичних захворювань. 

У дітей основної групи встановлено збільшення прозапального 
цитокіну IL-1β до (94,15±1,82) пг/мл, що було на 87,25 % більше стосовно 
значень у дітей з інтактним пародонтом, р<0,01. У дітей 2-ї контрольної 
групи досліджували збільшення IL-1β у ротовій рідині до (74,17±1,65) 
пг/мл, що було на 47,71 % вище, ніж у дітей 1-ї контрольної групи, але 
на 26,97 % нижче стосовно даних у дітей з ХКГ на тлі ДЦП. Саме тоді, у 
дітей основної групи з ХКГ визначали зниження протизапального цитокіну 
IL-4 до (7,13±0,59) пг/мл, що було на 71,80 % нижче стосовно даних у 
групі контролю (12,25±0,59) пг/мл, р<0,01. У дітей 2-ї контрольної групи, 
досліджували зменшення рівня в ротовій рідині IL-4 на 25,77 % стосовно 
даних 1-ї контрольної групи (р<0,01), однак отримані дані були на 36,60 % 
вище аналогічних у дітей основної групи, р<0,01. 

Динаміка значень індексу кровоточивості ясен у дітей із ХКГ на 
фоні ДЦП, залежно від ступеня важкості запального процесу та термінів 
спостережень достовірно знижувалась, р<0,01, хоча в осіб основної 
групи цифрові значення індексу кровоточивості ясен були нижче, ніж в 
осіб порівняльної групи. Через 3 місяці після лікування в дітей основної 
групи бальна оцінка Ікр мала від’ємну динаміку: цифрові значення 
аналізованого індексу зростали та дорівнювали вихідним даним, р>0,05. 
В осіб порівняльної групи через 3 місяці після лікування спостерігалась 
аналогічна тенденція, причому отримані показники Ікр були статистично 
вище референтних значень р<0,05; р<0,01.

Через 6-18 місяців спостережень у дітей основної групи значення Ікр 
істотно зменшувалися стосовно даних до лікування, р<0,01, тоді як у дітей 
порівняльної групи індексні оцінки, які аналізувалися стали вище, р<0,01 
референтних значень при усіх ступенях важкості ХКГ.

Після проведення лікувально-профілактичних заходів у дітей обох 
груп дослідження відбувалося достовірне зниження даних індексу 
OHI-S: в осіб основної групи – при усіх ступенях важкості ХКГ, р<0,01, 
а в дітей порівняльної групи – при легкому, р<0,05 та середньому, р<0,01 
ступенях важкості ХКГ, однак, при ХКГ важкого ступеня індексна оцінка 
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аналізованого індексу не покращилася та дорівнювала вихідному значенню, 
р>0,05. Через 3 місяці після лікування, у дітей основної групи спостерігали 
поступове зниження значень індексу OHI-S, яке через 12-18 місяців при 
легкому ступені становило (1,20±0,11) бала, при середньому – 1,35±0,14 
бали та при важкому ступені ХКГ – 1,55±0,11 бали та знаходилось у межах 
задовільного стану гігієни ротової порожнини (р<0,01). У дітей порівняльної 
групи позитивних змін у динаміці значень індексу OHI-S не відзначалося: 
через 12-18 місяців після лікування дані індексу знаходились у межах 
незадовільного стану гігієни ротової порожнини при легкому ступені ХКГ 
зі значенням (2,20±0,11) бала, та свідчили про поганий гігієнічний стан при 
середньому (2,97±0,12) бала та при важкому ступені ХКГ (3,38±0,10) бала, 
(р>0,05).

У результаті застосування запропонованого нами лікувально-
профілактичного комплексу в дітей з ХКГ, хворих на ДЦП, основної групи 
вдалося покращити окремі фізико-хімічні властивості ротової рідини. Так, 
відразу після лікування, досліджували збільшення швидкості секреції 
ротової рідини на 22,58 %, р<0,05 та її кислотності на 4,84 %, р<0,05 
при зменшенні в’язкості ротової рідини на 9,58 %, р<0,01 активності 
уреази – на 15,79 %, р>0,05, та активності аспартаттрансамінази – на 
14,29 %. У дітей порівняльної групи, де застосовувалися традиційні 
лікувально-профілактичні методики, після лікування цифровий еквівалент 
аналізованих показників зменшився, однак отримані дані не відрізнялись 
статистичною достовірністю стосовно значень до лікування, р>0,05.

У віддалені терміни спостережень (12-18 місяців) у дітей основної 
групи, у результаті застосування лікувально-профілактичного комплексу 
значно покращилися фізичні властивості ротової рідини (швидкість 
секреції, ph, в’язкість ротової рідини) та суттєво знизилась активність: 
уреази – на 37,62 %, р<0,01, та аспартаттрансамінази – на 22,86 %, р<0,05. У 
дітей порівняльної групи через 12-18 місяців після лікування, дані фізико-
хімічних властивостей ротової рідини не змінювалися та дорівнювали 
вихідним значенням, що засвідчує неефективність застосування 
традиційних лікувально-профілактичних заходів у цього контингенту 
хворих.

У віддалені терміни після лікування в дітей основної групи відзначили 
подальше покращення імунологічних показників ротової рідини, яке 
характеризувалося зменшенням рівнів IL-1β - на 32,82 % та збільшенням 
концентрації sIgA – на 85,18 %, р<0,01, лізоциму – на 36,94 % та Il-4 – на    
27,62 %, р<0,05, причому вміст IgA (0,20±0,03) г/л та IgG (0,35±0,02) г/л 
дорівнювали значенням у термін 6 місяців після лікування.

У дітей порівняльної групи імунологічні параметри у віддалені терміни 
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після лікування дорівнювали вихідним значенням, р<0,05, а вміст IgG 
(0,50±0,01 г/л) достовірно збільшився, р<0,01, що свідчило про хронізацію 
процесу в пародонті дітей даної групи дослідження.

Клінічні спостереження за дітьми та аналіз результатів лабораторних, 
біохімічних та імунологічних досліджень ротової рідини свідчать про 
ефективність застосування запропонованих лікувально-профілактичних 
заходів при хронічному катаральному гінгівіті в дітей із ДЦП, що дозволяє 
рекомендувати запропонований комплекс заходів для використання в 
практичній стоматології.

Висновки 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і 
представлено нове вирішення наукового завдання, що полягає в 
удосконаленні лікування та профілактики хронічного катарального 
гінгівіту в дітей на тлі дитячого церебрального паралічу шляхом 
впровадження патогенетично обґрунтованих диференційованих 
лікувально-профілактичних заходів.

1. У дітей із хронічним катаральним гінгівітом на тлі дитячого 
церебрального паралічу, встановлено високу поширеність захворювань 
тканин пародонта, яка була в 1,4 раза вище, стосовно значень у дітей 
із хронічним катаральним гінгівітом без соматичних захворювань, зі 
збільшенням віку обстежених дана тенденція носила більш виражений 
характер.

2. В основній групі значення індексу РМА знижувались від 
(15,80±1,22) % через 3 місяці після лікування до (13,70±1,17) % через 
12-18 місяців спостережень (р<0,01) при легкому ступені хронічного 
катарального гінгівіту; від (23,12±1,21) % через 3 місяці після лікування до 
(19,24±1,25) % у віддалені терміни дослідження при середньому ступені 
важкості хронічного катарального гінгівіту (р<0,01) та від (40,0±1,20) % 
до (30,25±1,24) % при важкому ступені хронічного катарального гінгівіту 
(р<0,01). Через 12-18 місяців після лікування в дітей основної групи при 
середньому ступені хронічного катарального гінгівіту, кінцева бальна 
оцінка (19,24±1,25) % характеризувалась як гінгівіт легкого ступеня, а в 
осіб із важким ступенем хронічного катарального гінгівіту, індекс РМА 
зі значенням (30,25±1,24) % відповідав середньому ступеню запального 
процесу в пародонті. У дітей порівняльної групи через 3-18 місяців значення 
індексу РМА збільшувалися при всіх ступенях важкості хронічного 
катарального гінгівіту та статистично не відрізнялися від вихідних даних 
(р>0,05). 

3. У дітей із дитячим церебральним паралічем порівняльної групи, 
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де застосовувалися традиційні лікувально-профілактичні методики, після 
лікування цифровий еквівалент аналізованих показників зменшився, однак 
отримані дані не відрізнялися статистичною достовірністю стосовно 
значень до лікування (р>0,05). Через 6 місяців після лікування в дітей 
із хронічним катаральним гінгівітом, хворих на дитячий церебральний 
параліч, у результаті запропонованого нами лікувально-профілактичного 
комплексу відзначали подальше покращення значень фізико-хімічних 
показників ротової рідини стосовно даних до лікування: збільшилася 
швидкість секреції слини на 29,03 % (р<0,01), зменшилася в’язкість 
ротової рідини на 22,19 % (р<0,01), знизилася активність уреази – на 
24,76, % (р<0,05), аспартатрансамінази – на 22,86 % (р<0,05). У дітей із 
хронічним катаральним гінгівітом, хворих на дитячий церебральний 
параліч порівняльної групи, через 6 місяців після лікування не відзначали 
позитивної динаміки значень фізико-хімічних властивостей ротової рідини, 
значення яких дорівнювало вихідним р>0,05. 

4. Встановлено, що в дітей, хворих на хронічний катаральний гінгівіт 
основної групи, після лікування достовірно знижувалися в ротовій рідині 
вміст IL-1β  – на 22,94 %, при збільшенні вмісту sIgA – на 44,44 % (р<0,01) 
та концентрації лізоциму – на 27,38 % (р<0,05). У дітей порівняльної групи 
аналізовані показники покращилися, однак не відрізнялися статистичною 
достовірністю стосовно даних до лікування (р>0,05). Через 6 місяців 
після лікування, у дітей із хронічним катаральним гінгівітом основної 
групи імунологічний статус характеризувався позитивною динамікою: 
відзначали зменшення концентрації в ротовій рідині IL-1β  - на 30,06 % 
(р<0,01), IgA – на 33,34 %, IgG – на 12,5 % (р<0,05) при збільшенні вмісту  
IL-4 – на 23,42 %, sIgA – на 66,66 % , (р<0,01) та лізоциму – на 35,35 %. У 
дітей порівняльної групи в зазначений проміжок часу, дані імунологічних 
параметрів негативно змінилися та дорівнювали вихідним значенням 
(р<0,05). Через 12-18 місяців після лікування в дітей основної групи 
встановлено покращення імунологічних показників ротової рідини, яке 
характеризувалося зменшенням рівнів IL-1β – на 32,82 % та збільшенням 
концентрації sIgA – на 85,18 %, (р<0,01), лізоциму – на 36,94 % та IL-4 – 
на 27,62 %, (р<0,05), причому вміст IgA (0,20±0,03 г/л) та IgG (0,35±0,02 
г/л) дорівнювали значенням у термін 6 місяців після лікування. У віддалені 
терміни спостережень (12-18 місяців) у дітей основної групи покращилися 
фізико-хімічні властивості ротової рідини (швидкість секреції, pН, в’язкість 
слини) та суттєво знизилась активність: уреази – на 37,62 % (р<0,01) та 
аспартаттрансамінази – на 22,86 % (р<0,05). 

5. Розроблений нами лікувально-профілактичний комплекс  включає 
в себе загальні та місцеві заходи профілактики та лікування хронічного 
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катарального гінгівіту в дітей, хворих на дитячий церебральний параліч. 
Клінічна ефективність запропонованого лікувально-профілактичного 
комплексу становила 80%.

Практичні рекомендації 

1. Для дітей із хронічним катаральним гінгівітом на тлі дитячого 
церебрального паралічу рекомендуємо проводити лікувально-профілактичні 
заходи, спрямовані на попередження виникнення захворювань пародонта в 
наступних напрямках:

 впровадження стоматологічної допомоги в будинках – інтернатах 
даному контингенту хворих із проведенням планової санації ротової 
порожнини;

 прививати стійкі гігієнічні навички по догляду за ротовою 
порожниною;

 проводити професійну гігієну 4 рази на рік;
 проводити індивідуальні профілактичні заходи: використання 

зубних паст лінії «Blend-a-med PRO EXPERT».
2. Дітям із церебральним паралічем хворим на хронічний катаральний 

гінгівіт слід застосовувати наступну схему лікування:
 навчання пацієнта правилам раціональної гігієни ротової 

порожнини; професійна гігієна ротової порожнини; санація ротової 
порожнини;

 зрошення ротової порожнини антисептиком нерозведеним 
розчином (15 мл) «Стоматидину» – упродовж 30 с. 2-3 рази на день після 
їди (під обов’язковим контролем вихователів) 7 діб;

 протизапальна терапія – розсмоктувальні таблетки «Лізак»  4 рази 
на добу протягом 10 діб;

 зубний еліксир «Біодент-3» – зрошувати ротову порожнину 2 рази 
на добу протягом 1 місяця, (2 ч. ложки зубного еліксиру на 1/4 склянки 
теплої води);

 зубний еліксир «Санодент» застосовують: 1 ч. ложка еліксиру на 1/4 
склянки кип’яченої теплої води – зрошувати ротову порожнину протягом 1 
хв перед сном 1 місяць;

 вітамінотерапія – «Супервіт»,  по 1 таблетці на добу, протягом 
місяця;

 проведення світлотерапії за допомогою лампи «Біоптрон-Компакт 
ІІІ» по 4 хв 1 раз на день, 3 рази на тиждень протягом 1 міс.

 Рекомендовано застосовувати запропонований комплекс лікувально-
профілактичних заходів 2 рази на рік.
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АНОТАЦІЯ

Боднарук Ю.Б. Особливості перебігу та лікування хронічного 
катарального гінгівіту у дітей, хворих на дитячий церебральний 
параліч. - Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 
(доктор філософії) за спеціальністю 14.01.22. - стоматологія. 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», 
2017.

Дисертаційна робота присвячена розробці лікувально-профілактичного 
комплексу та вивченню особливостей перебігу хронічного катарального 
гінгівіту у дітей, хворих на дитячий церебральний параліч віком 12-15 
років (обстежено 221 дітей). Встановлено, що в дітей із ДЦП інтенсивність 
запальних процесів у тканинах пародонта збільшувалась із віком, залежно 
від ступеня тяжкості ХКГ, що підтверджено даними параклінічних індексів.

Клінічні спостереження в дітей та аналіз результатів лабораторних, 
біохімічних та імунологічних досліджень ротової рідини свідчать про 
ефективність застосування запропонованих лікувально- профілактичних 
заходів при ХКГ у дітей з дитячим церебральним паралічем, що дозволяє 
рекомендувати запропонований комплекс заходів для використання в 
практичній стоматології.

Ключові слова: дитячий церебральний параліч, діти, гінгівіт, 
лікувально-профілактичний комплекс.

АННОТАЦИЯ
Боднарук Ю.Б. Особенности течения и лечения хронического 

катарального гингивита у детей, больных детским церебральным 
параличом. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук (доктор философии) по специальности 14.01.22. - стоматология.

ГВУЗ “Ивано-Франковский Национальный Медицинский 
Университет”, МОЗ Украины, Ивано-Франковск, 2017.

Диссертация посвящена разработке лечебно-профилактического 
комплекса и изучению особенностей течения хронического катарального 
гингивита у детей с ХКГ, больных детским церебральным параличом в 
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возрасте 12-15 лет, и разработке лечебно-профилактических мероприятий 
(обследовано 221 ребенок). Установлено, что у детей с ДЦП интенсивность 
воспалительных процессов в тканях пародонта увеличивалась с 
возрастом, зависимо от степени тяжести ХКГ, что подтверджено данными 
параклинических индексов.

Клинические наблюдения у детей и анализ результатов физико-
химических иммунологических исследований ротовой жидкости 
свидетельствуют об эффективности применения предложенных лечебно-
профилактических мероприятий при ХКГ у детей с детским церебральным 
параличом, что позволяет рекомендовать предложенный комплекс мер для 
использования в практической стоматологии.

Ключевые слова: детский церебральный паралич, дети, гингивит, 
лечебно-профилактический комплекс.

ANNOTATION (ABSTRACT)

Bodnaruk Yu.B. Peculiarities of the course and treatment of chronic 
catarrhal gingivitis in children suffering from cerebral palsy. – Manuscript.

Dissertation for the Degree of a Candidate of Medical Sciences (Doctor of 
Philosophy), Specialty 14.01.22. – Dentistry.

SHEI “Ivano-Frankivsk National Medical University”, 2017.
The work is devoted to the study of the characteristics of the course of 

chronic catarrhal gingivitis (CCG) in children with cerebral palsy aged 12-15 
years, and the development of therapeutic-preventive and reanimation measures.

Clinical observations in children and analysis of the results of physico-
chemical immunological studies of oral  uid indicate the effectiveness of the 
proposed therapeutic-prophylactic measures in CCG in children with cerebral 
palsy, which allows recommending a proposed complex of measures for the use 
in practical dentistry.

It was determined, that the prevalence of CCG in children at the background 
of infantile cerebral palsy in the main group was (91,67±2,66)% and 1.4 times 
more than in the case of children without somatic diseases (63,86±5,27%, 
p<0,01).

The analysis of the prevalence of CCG in the study groups, depending 
on age, showed that in children with cerebral palsy at the age of 12 years, the 
prevalence of this disease was (89,79±4,33)%, which was 1,7 times more than 
in the same indicator in the II control group (51,51±8,69%, p<0,01), and in the 
age group of 15 years, in children of the main group, the prevalence of CCG was 
(93,22±3,27)% versus (72,0±6,34)% in patients of the II control group (p<0,05), 
which was 1,3 times less.

In children with cerebral palsy, CCG of mild degree was determined to be 
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1,3 times less frequently in relation to the corresponding values in patients of the 
II control group (28,28% vs. 52,83%, p>0,05); the gingivitis of mild degree in 
the persons of the main group was 40.40% and severe degree – in 31,31% of the 
examined, which was more than the corresponding values in children of the II 
control group (41,51%, p<0,05 and 5,56%, p<0,01, respectively).

Twelve to eighteen months after treatment in children of the experimental 
group, further improvement of the immunological parameters of the oral  uid, 
which was characterized by a decrease of IL-I β levels – at 32,82%, and a rise in 
the concentration of sIgA – at 85,18%, p<0,01, lysozyme – at 36,94%, and ІL-4 
– at 27,62%, p<0,05, with IgA content (0,20±0,03) g/l and IgG (0,35±0,02) g/l 
values equal to the term “6 months after the treatment”.

Clinical monitoring of children and analysis of the results of laboratory-
biochemical and immunological studies of the oral  uid indicate the effectiveness 
of the proposed treatment-prophylactic measures in CCG in children with 
cerebral palsy, which allows recommending a proposed complex of measures for 
the use in practical dentistry.

In the long-term of observations in children of the experimental group, 
the physical properties of the oral  uid (secretion rate, pH, the viscosity of the 
oral liquid) and the activity decreased signi cantly as a result of the use of the 
therapeutic-prophylactic complex: urease – at 37,62%, p<0,01, and aspartate 
transaminase – at 22,86%, p<0,05. In children of comparative group after 12-18 
months of treatment, the data of physico-chemical properties of the oral liquid did 
not change and was equal to the initial value, which testi es to the ineffectiveness 
of the use of traditional therapeutic-prophylactic measures in this contingent of 
patients.

The dynamics of changes in immunological parameters of oral liquid 
in children with CCG in the experimental group of treatment, as a result of 
application of the proposed treatment-prophylactic complex was characterized 
by a decrease in the oral liquid content of IL-I β – at 22,94%, sIgA – at 44,44%, 
p<0,01 in the increase of the concentration of lysozyme – at 27,38%, p<0,05. The 
children in the comparative group the analyzed data improved, but they did not 
differ by statistically reliability with respect to the data before treatment, p<0,05.

Thus, as a result of the performed research, it was found that in children with 
CCG against the background of cerebral palsy the physical properties of the oral 
 uid are signi cantly damaged (increase of the viscosity against the background 
of hyposalivation and reduction of the acidity), (increase of urease activity) 
and intensi cation of aspartate transaminase – at 14,29%. In the children of the 
comparative group, where the traditional treatment-prophylactic methods were 
used, after the treatment the digital equivalent of the analyzed parameters has 
decreased, however, the obtained data did not differ by statistically signi cance  
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with respect to the values before treatment, p>0,05.
The analysis of the mean values of paraclinical indices convincingly proves 

the positive dynamics of the data of the indexes of PMA, Ikp and OHI-S in 
children with CCG against the background of cerebral palsy of the experimental 
group as a result of the application of the proposed treatment-prophylaxis 
complex. 

Key-words: infantile cerebral palsy, children, gingivitis, therapeutic-
prophylactic complex.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ДЦП – дитячий церебральний параліч.
ЦНС – центральна нервова система.
ХКГ – хронічний катаральний гінгівіт.
ВООЗ – всесвітня організація охорони здоров’я.
РМА – папільно-маргінальний-альвеолярний індекс.
МКС – мікрокристалізація слини.
Ікр – індекс кровоточивості.
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