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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

ДЦП – дитячий церебральний параліч. 

ЦНС – центральна нервова система. 

ЗЗП – запальні захворювання пародонта. 

ХКГ – хронічний катаральний гінгівіт. 

ВООЗ – всесвітня організація охорони здоров’я. 

ПОЛ –  окислення ліпідів. 

СОД – супероксид десмутаза. 

ОС – оксидотивний стрес. 

РМА – папільно-маргінальний-альвеолярний індекс. 

ВВР – вроджені вади розвитку. 

МПС – мінеральний потенціал слини. 
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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 рік. 

Робота присвячена вивченню особливостей перебігу хронічного 

катарального гінгівіту у дітей, хворих на дитячий церебральний параліч віком 12-

15 років. 

Наукова новизна одержаних результатів. Проведено стоматологічні 

дослідження дітей із дитячим церебральним паралічем та з’ясовано особливості 

розвитку хронічного катарального гінгівіту у даного контингенту.  

Встановлено, що у дітей із хронічним катаральним гінгівітом на фоні  

дитячого церебрального паралічу, спостерігалась підвищена в’язкість ротової 

рідини на фоні зниженої салівації і кислотності. З’ясовано мінералізуючий 

потенціал слини дітей із дитячим церебральним паралічем. Встановлені 

особливості розподілу типів кристалів у ротовій рідині дітей. У осіб  з хронічним 

катаральним гінгівітом на тлі дитячого церебрального паралічу суттєво зростає 

кількість дітей із кристалами ІІІ типу при зменшенні І-ІІ типів МКС, 

мінералізуючий потенціал у яких характеризувався, як низький.  

На підставі імунологічного дослідження ротової рідини у дітей із хронічним 

катаральним гінгівітом на фоні дитячого церебрального паралічу спостерігаються 

явища набутої комбінованої імунної недостатності, які посилюються з розвитком 

патологічного процесу у пародонті і проявляються збільшенням рівня 

прозапального цитокіну IL-1β  на тлі зменшення концентрації протизапального 

цитокіну IL-4. 

Вперше для дітей хворих на катаральний гінгівіт, на фоні дитячого 

церебрального паралічу, 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 дитячого церебрального паралічу можуть бути використані при 
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плануванні стоматологічної допомоги в будинках – інтернатах. 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 дитячого 

церебрального паралічу. 

Комплекс лікувально-профілактичних заходів для лікування хронічного 

катарального гінгівіту в дітей на фоні дитячого церебрального паралічу є 

доступним, ефективним, не має ускладнень, може застосовуватися в 

стоматологічних закладах різного рівня, його використання покращує адаптаційні 

та компенсаторні процеси у пародонті, що дозволяє досягнути тривалої ремісії 

захворювання. 

Клінічні спостереження в дітей 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 дитячим церебральним 

паралічем, що дозволяє рекомендувати запропонований комплекс заходів для 

використання в практичній стоматології. 

Захворювання тканин пародонта на сьогоднішній день є однією із 

актуальних проблем сучасної дитячої стоматології. Згідно з даними ВООЗ 80 % 

обстежених у віці 10-20 років мають зміни в тканинах пародонта. В Україні 

поширеність захворювань пародонта у дітей сягає 60-90 %. Висока 

захворюваність, недостатня ефективність лікування роблять цю проблему 

соціальною та загально медичною. 

Найчастіше ураження пародонта в дитячому та підлітковому віці 

діагностується на тлі загально соматичної патології. В Україні І місце серед дітей-

інвалідів займають хворі з ураженням центральної нервової системи (47,9%), а 

серед нозологічних форм переважає дитячий церебральний параліч. 

В Україні частота ДЦП складає від 2,7 до 5,9 випадка на 1000 дитячого 

населення, за останні роки спостерігається тенденція до збільшення цього 

показника. 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 
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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 свідчать про 

високу поширеність та інтенсивність каріозних і некаріозних уражень твердих 

тканин зубів і пародонта у 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 спостерігаючих зубощелепних аномалій та 

порушення функції слинних залоз, жувальної мускулатури, мови. На думку 

фахівців вище перелічені особливості стоматологічного статусу є причинами 

інтенсивного перебігу каріозного процесу і захворювань  тканин пародонта. 

Проблема надання медичної допомоги дітям-інвалідам, які мають 

порушення рухового розвитку, стає з кожним роком все актуальнішою як в 

Україні, так і за кордоном. Одним з найпоширеніших захворювань, що 

призводить до інвалідності в дитячому віці з причини порушення рухового 

розвитку, є дитячий церебральний параліч (ДЦП). 

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 виконання для них 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 їх поширеність та інтенсивність у дітей-інвалідів з ДЦП висока. Особливості 

перебігу запальних захворювань у хворих на ДЦП, активність основних 

ефекторних механізмів запального процесу в пародонті досліджені недостатньо, 

оскільки вивчення проблем стоматологічної допомоги дітям, хворим на ДЦП, 

вимагає великих часових, фізичних і психологічних  затрат, обумовлених 

важкістю основного захворювання в дітей-інвалідів, що виявляється низькою 

їхньою мобільністю і швидкою стомлюваністю під час виконання 

стоматологічних процедур, а також затримкою фізичного і психічного розвитку. 

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

на ДЦП. 

Метою дослідження є 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.  

Для досягнення поставленої мети було сформовано ряд завдань: 

1. Вивчити поширеність хронічного катарального гінгівіту в дітей із 

супутнім захворюванням центральної нервової системи – 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 у 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 – хронічний катаральний гінгівіт у дітей, хворих на 

ДЦП. 

У роботі застосовувались такі методи дослідження: 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 

дитячого церебрального паралічу. Отримані результати опрацьовано статистично. 

На підставі імунологічного дослідження ротової рідини у 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 дитячого 

церебрального паралічу, розроблений та впроваджений сучасний комплекс 
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лікувально-профілактичних заходів.  

В оглянутих дітей із ДЦП розповсюдженість ХКГ становила (91,67±2,66) %, 

що було у 1,4 раза більше, стосовно даних дітей без соматичних захворювань 

(63,86±5,27) %, р<0,01. Водночас, серед обстежених дітей інтактний пародонт 

діагностувався у 4,3 раза частіше, стосовно відповідних значень у досліджуваних 

основної групи (36,14±5,27) % проти (8,33±2,65) %, р<0,01. 

Отримані результати вивчення поширеності та інтенсивності хронічного 

катарального гінгівіту в дітей на фоні дитячого церебрального паралічу можуть 

бути використані при плануванні стоматологічної допомоги в будинках – 

інтернатах. 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 дитячого церебрального паралічу. 

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. Разом із 

науковим керівником провів вибір напрямку та мети дослідження, обговорення 

одержаних результатів, формулювання висновків, підготування наукових праць 

до друку. У друкованих роботах разом зі співавторами участь здобувача є 

визначальною, матеріали і висновки належать здобувачу. 

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 0114U001788). Здобувач є 

співвиконавцем зазначеної НДР. 

За матеріалами дисертації опубліковано 14 друкованих праць, із них 6 

статей у фахових виданнях України (1 – огляд літератури, 1 – в іноземному 

журналі The Pharma Innovation journal), 3 тези у матеріалах науково-практичних 

конференцій, 2 деклараційних патенти України на корисну модель, 1 
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інформаційний лист і 1 нововведення. 

Ключові слова: дитячий церебральний параліч, діти, гінгівіт, лікувально-

профілактичний 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 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 fluid indicate the effectiveness of the proposed 

therapeutic-prophylactic measures in chronic catarrhal gingivitis in children with 

cerebral palsy, which allows recommending a proposed complex of measures for the 

use in practical dentistry. 

Scientific novelty of the obtained results. The stomatological study of children 

with cerebral palsy was performed and peculiarities of the development of chronic 

catarrhal gingivitis in this contingent were determined. 

It has been established that in children with chronic catarrhal gingivitis on the 

background of infantile cerebral palsy, an increased viscosity of the oral fluid was 

observed against the background of reduced salivation and acidity. The mineralization 

potential of children’s saliva with cerebral palsy is revealed. The peculiarities of 

distribution of the types of crystals in the oral liquid of children are established. In 

persons with chronic catarrhal gingivitis, on the background of infantile cerebral palsy, 

the number of children with type III crystals increases significantly in the reduction of 

the I-II types of microcrystallization of saliva (MCS), the mineralization potential of 

which was characterized as low one. 

Based on the immunological examination of the oral fluid in children with 

chronic catarrhal gingivitis against the background of infantile cerebral palsy, the 

phenomena of acquired combined immune deficiency are observed, which increase with 
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the development of the pathological process in periodontium and are manifested by an 

increase of the level of pro-inflammatory cytokine IL-1β against the background of a 

decrease in the concentration of anti-inflammatory cytokine IL-4 . 

For the first time, for children with catarrhal gingivitis, against the background of 

infantile cerebral palsy, a modern complex of therapeutic-preventive measures has been 

developed and implemented. 

The practical value of the results. The obtained results of the study of the 

prevalence and intensity of chronic catarrhal gingivitis in children at the background of 

infantile cerebral palsy can be used in the planning of dental care in boarding schools. 

The determined values of laboratory parameters of the oral fluid and the functional 

condition of periodontal tissues can be used to the selection of tactics and evaluation of 

the effectiveness of treatment-prevention measures in children on the background of 

child cerebral palsy. 

The complex of therapeutic-prophylactic measures for the treatment of chronic 

catarrhal gingivitis in children at the background of infantile cerebral palsy is 

affordable, effective, has no complications, can be used in dental institutions of different 

levels, its use improves adaptation and compensatory processes in periodontium, which 

allows to achieve the durable remission of the disease. 

It was determined, that the prevalence of chronic catarrhal gingivitis 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 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 
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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 fluid, which was 

characterized by a decrease of II-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 ІІ-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 fluid indicate the effectiveness of the 

proposed treatment-prophylactic measures in chronic catarrhal gingivitis 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 fluid (secretion rate, ph, the viscosity of the oral liquid) 

and the activity decreased significantly 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 testifies 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 II-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 fluid 

are significantly damaged (increase of the viscosity against the background of 

hyposalivation and reduction of the acidity), (increase of urease activity) and 
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intensification 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 significance  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. 
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ВСТУП 

 

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 [30, 103, 104, 109]. 

Одним з 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 [164, 196]. 

Дитячий церебральний параліч - група синдромів, які є наслідком 

пошкодження мозку, що існують з моменту народження дитини [5, 7, 14, 125, 132, 

183, 212, 215, 224]. Характерною особливістю дитячого церебрального паралічу є 

порушення моторного розвитку дитини, обумовлене насамперед аномальним 

розподілом м'язового тонусу і порушенням координації. Нечисленні дослідження 

стоматологічного статусу у дітей із ДЦП, проведені низкою вітчизняних і 

зарубіжних вчених [28, 34, 60, 61, 89, 172, 196] свідчать про високу поширеність 

та інтенсивність каріозних і некаріозних уражень твердих тканин зубів і 

пародонта у 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 спостерігаючих зубощелепних аномалій та порушення 

функції слинних залоз, жувальної мускулатури, мови. На думку фахівців вище 

перелічені особливості стоматологічного статусу є причинами інтенсивного 

перебігу каріозного процесу і захворювань  тканин пародонта [6, 45, 49, 57, 70, 82, 

87, 95, 130, 134, 205, 221]. 

Основним етіологічним фактором у розвитку захворювань тканин 

пародонта є мікрофлора ротової порожнини [29, 126]. У хворих на ДЦП 

важливою ланкою патогенезу є також розвиток комбінованої хронічної гіпоксії 

(циркуляторної та респіраторної), на тлі якої знижуються імунобіологічні 

властивості слизових, і створюються умови для активації патогенної та умовно-
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патогенної мікрофлори [208, 216]. 

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 [3, 21, 23, 55, 97, 116, 119, 199, 208, 217, 235]. Автори 

наукових публікацій пропонують різні комплекси для лікування і профілактики 

карієсу і зубощелепних аномалій. Однак, терапії запальних захворювань 

пародонта приділяється зовсім недостатньо уваги, хоча їх поширеність та 

інтенсивність у дітей-інвалідів з ДЦП висока [35, 38, 41, 154].  

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 0114U001788). Здобувач є 

співвиконавцем зазначеної НДР. 

Мета і завдання дослідження. Підвищення ефективності профілактики та 

лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей із дитячим церебральним 

паралічем на основі патогенетичного обґрунтування схем диференційного 

комплексного лікування виникаючих патологічних змін у тканинах пародонта. 

Для досягнення визначеної мети поставлені наступні завдання: 

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. 
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4. Удосконалити методику лікування хронічного катарального гінгівіту у 

дітей, хворих на ДЦП. 

5. Оцінити ефективність запропонованих лікувально-профілактичних 

заходів. 

Об’єкт дослідження – хронічний катаральний гінгівіт у дітей, хворих на 

ДЦП. 

Предмет дослідження – ефективність лікувально-профілактичних заходів 

при лікуванні хронічного катарального гінгівіту у дітей на фоні дитячого 

церебрального паралічу. 

Методи дослідження. У роботі використано, клінічні, 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 дитячого 

церебрального паралічу. Отримані результати опрацьовано статистично. 

Наукова новизна одержаних результатів. Проведено стоматологічні 

дослідження дітей із дитячим церебральним паралічем та з’ясовано особливості 

розвитку хронічного катарального гінгівіту в даного контингенту.  

Встановлено, що в дітей із хронічним катаральним гінгівітом на фоні  

дитячого церебрального паралічу, спостерігалась підвищена в’язкість ротової 

рідини на фоні зниженої салівації і кислотності. З’ясовано мінералізуючий 

потенціал слини дітей із дитячим церебральним паралічем. Встановлені 

особливості розподілу типів кристалів у ротовій рідині дітей. У осіб  із хронічним 

катаральним гінгівітом на тлі дитячого церебрального паралічу суттєво зростає 

кількість дітей із кристалами ІІІ типу при зменшенні І-ІІ типів МКС, 

мінералізуючий потенціал у яких характеризувався, як низький.  

На підставі імунологічного дослідження ротової рідини у 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. 
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Уперше для дітей хворих на катаральний гінгівіт, на фоні дитячого 

церебрального паралічу, 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 дитячого церебрального паралічу можуть бути використані при 

плануванні стоматологічної допомоги в будинках – інтернатах. 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 дитячого 

церебрального паралічу. 

Комплекс лікувально-профілактичних заходів для лікування хронічного 

катарального гінгівіту  в дітей на фоні дитячого церебрального паралічу є 

доступним, ефективним, не мав ускладнень, може застосовуватися в 

стоматологічних закладах різного рівня, його використання покращувало 

адаптаційні та компенсаторні процеси у пародонті, що дозволяло досягнути 

тривалої ремісії захворювання. 

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 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 
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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, їх 

статистичне обчислення і написання дисертаційної роботи. Разом із науковим 

керівником провів вибір напрямку та мети дослідження, обговорення одержаних 

результатів, формулювання висновків, підготування 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-тя 

міжнародна стоматологічна конференція студентів та молодих вчених (Ужгород 

2014 р.), VI Стоматологічний форум «Медвін» «Інноваційні технології в сучасній 

стоматології» (Івано- Франківськ 2017 р.). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 14 друкованих праць, 

із них 6 статей у фахових виданнях (1 – огляд літератури, 1 – в іноземному 

журналі) України, 2 патенти України на корисну модель, 1 інформаційний лист, 1 

нововведення  та 3 матеріали науково практичної конференції. 
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РОЗДІЛ 1 

ВПЛИВ ЕТІОПАТОГЕНЕТИЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ДИТЯЧОГО 

ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛІЧУ НА СТОМАТОЛОГІЧНУ 

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Етіологічні та патогенетичні аспекти дитячого церебрального 

паралічу та його вплив на стоматологічне здоров’я 

Провідні місця в структурі первинної дитячої інвалідності займають 

вроджені аномалії розвитку, хвороби нервової системи та психічні розлади. Серед 

захворювань нервової системи головною причиною дитячої інвалідності є 

дитячий церебральний параліч, поширеність якого становить 2-2,5 випадку на 

1000 дітей. 

 Створення європейського реєстру дітей із ЦП у 1998 році (SCPE – The 

Surveillance of Cerebral Palsy in Europe)  підтверджує актуальність цієї проблеми 

та необхідність розвитку різноманітних досліджень у цій галузі з метою 

покращення реабілітації дітей хворих на ДЦП. Історично в різні часи 

церебральний параліч приписувалися різні патогенетичні механізми. У ХХ ст. 

основною концепцією формування ДЦП вважалася механічна родова травма, яка 

веде до асфіксії плода та новонародженого. Однак епідеміологічні дослідження 

показали, що механічна родова травма є причиною тільки 5-10% випадків ДЦП. 

Іншими механізмами патогенезу церебрального паралічу є: порушення закладки 

(формування) структур головного мозку, пренатальні чинники, прямо або побічно 

ушкоджують нейрони розвивається нервової системи, а також різні «страждання» 

головного мозку протягом перших 7 діб життя. Слід зазначити, що якщо 

вітчизняні автори традиційно вважають ДЦП результатом ураження ЦНС, що 

стався в перинатальному періоді, то закордонні автори, як правило, включають в 

статистику церебральних паралічів всі випадки ішемічно-травматичного 

пошкодження мозку, що мав місце в житті плоду, новонародженого і дитини 

перших трьох років життя і призвів до формування симптомокомплексу 

характерних для ДЦП рухових порушень. З огляду на провідні етіопатогенетичні 

причини церебральних паралічів, всі випадки захворювання можна умовно 
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поділити на дві великі групи: генетичну і негенетичну, проте більшість хворих 

виявляться десь посередині. Тому краще все-таки користуватися класифікацією, 

що спирається на час дії патологічного чинника, і виділяти пренатальну, 

інтранатальну і постнатальну групи причин захворювання 

 Крім того, рухові порушення в дітей  часто виникають внаслідок 

інфекційного ураження головного мозку (менінгіти, енцефаліти), гострого 

порушення мозкового кровообігу, вроджених вад розвитку та травм головного 

мозку[6,16108,119]. 

Уперше детально подібними порушеннями зайнявся в 1830-х видатний 

хірург Джон Літтл, коли читав лекції по родових травмах. У 1853 році він 

опублікував працю під назвою «On the nature and treatment of the deformities of the 

human frame». У 1861 році в доповіді, представленій на засіданні акушерського 

товариства Лондона, він заявив ,що асфіксія, викликана патологією у пологах, 

призводить до пошкодження нервової системи (він мав на увазі спинного мозку) і 

розвитку спастичності і плегії в ногах. Тим самим він першим описав те, що зараз 

відомо як одна з форм спастичного дитячого церебрального паралічу - спастична 

диплегія. Протягом тривалого часу вона називалася хворобою Літтла. У 1889 році 

не менше видатний сер Ослер опублікував книгу «The cerebral palsies of children», 

ввівши термін церебральний параліч (у його англомовному варіанті - cerebral 

palsy). Слідом за Літтлом, протягом більш ніж століття, основною причиною ДЦП 

вважалася асфіксія в пологах. Хоча ще в кінці XIX століття з цією концепцією не 

погодився Фрейд, заявивши, що патологія в пологах є лише симптомом більш 

ранніх порушень плода. Він звернув увагу, що багато дітей, які постраждали від 

гіпоксії продовжували нормально розвиватися без появи ДЦП. Фрейд, будучи 

неврологом, зауважив зв'язок між ДЦП та іншими порушеннями: розумовою 

відсталістю та епілепсією. У 1893 році ним був введений термін «дитячий 

церебральний параліч» («infantile Zerebrall Hmung»), а в 1897 році він 

висловлював припущення, що дані поразки пов'язані більше з порушенням 

розвитку мозку ще у внутрішньоутробному періоді. На практиці висновки Фрейда 

підтвердилися в 1980-х. Саме він, на підставі своїх робіт у 1890-х об'єднав різні 

порушення, викликані ненормальним розвитком головного мозку під одним 



22 

терміном і створив першу класифікацію дитячого церебрального паралічу 

[17,18,112]. 

За існуючими на сьогоднішній день уявленнями, що розділяються 

більшістю вчених, дитячий церебральний параліч (paralysis cerebralis infantilis) – є 

групою центральних рухових порушень (корково-підкіркових синдромів), при 

яких в антинатальному, перинатальному або ранньому неонатальному періодах 

розвитку відбувається гострий або хронічний вплив етіологічного фактора 

(факторів), що призводить до пошкодження головного мозку і подальшого 

порушення розвитку переважно рухової сфери [20,21,28,29]. 

 Паралельно виникають порушення серцевої і дихальної діяльності, значні 

метаболічні зрушення, які в підсумку призводять до появи 

гемоліквородинамічних розладів, набряку та крововиливу в мозок. Зазначені 

зміни можуть зумовити вкрай важкий стан новонародженого, а за виживання – 

сприяти формуванню органічних уражень центральної нервової системи з 

подальшою фізичною та соціальною неповноцінністю [6,54]. 

У 90 % жінок, які народили дітей із важкими формами ДЦП, відзначалася 

патологія вагітності (у 56 % – токсикози, у 22 % – гострі інфекційні 

захворювання, у 23 % – загострення хронічних інфекційних процесів), у 16 % 

матерів попередні вагітності закінчилися викиднями, в 6-10 % дітей, які 

перенесли перинатальну енцефалопатію, надалі, до 6-10 місяців, формується чітка 

картина дитячого церебрального паралічу.[131, 142, 154, 157, 170, 189] 

 Згідно із статистичними даними, частка пренатальних факторів варіює від     

37 %  до 57-60 %, частка інтранатальних і перинатальних – коливається в межах 

27-40 %, частка постнатальних чинників – від 3,6 % до 25 % . 

Інтранатальна патологія (асфіксія, родова травма, порушення мозкового 

кровообігу та ін.) була єдиною причиною захворювання всього в 5 % випадків, 

тоді як у поєднанні з пренатальними факторами вона була виявлена в 77 % дітей. 

Постнатальні шкідливості, зокрема, менінгоенцефаліти, гемолітична жовтяниця з 

гіпербілірубінемією в перші два тижні життя дитини переважне значення мали в 

розвитку ДЦП у 10 % хворих. Авторами зроблений висновок, що провідною 

причиною ДЦП, ускладненого епісиндромом, є поєднання пре- та інтранатальних 
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факторів [30,45,191]. 

На думку вчених, характерною особливістю ДЦП є порушення моторного 

розвитку дитини, обумовлене, перш за все, аномальним розподілом м'язового 

тонусу і порушенням координації рухів [192]. Безумовно, що ДЦП – це не власне 

рухове порушення мозку, а складний поліморфний синдром, як за клінікою, так і 

за патогенезом та етіологією, що охоплює психічну і емоційно-поведінкову сферу 

діяльності, проте пріоритет рухової дисфункції однозначний. Клінічний 

поліморфізм ДЦП полягає не тільки в різноманітті ураження рухової системи, 

інтелектуально-психічної та мовної сфер, але й у наявності супутніх синдромів: 

епілептичного, гіпертензійного-гідроцефального і вегетативної дистонії, які 

значною мірою ускладнюють перебіг захворювання, погіршують прогноз і 

викликають додаткові труднощі в процесі медичної реабілітації та їхньої 

соціальної адаптації [194].  

На думку Петрухіна А.С., пре- та перинатальна асфіксія, родова травма з 

поліморфними порушеннями церебрального і спинального кровообігу і, тим 

більше, внутрішньоутробними інфекціями не є завершеними у минулому подіями. 

Вони обумовлюють запуск поточних або прогредієнтних імунологічних процесів 

у організмі дитини в цілому, а в нервовій системі - аутоімунних, що мають 

вагомий вплив на метаболізм і трофіку головного й спинного мозку та їх раніше 

уражених відділів, вносячи перешкоди в компенсаторні механізми [119].  

 Питання про етіологію дитячого церебрального паралічу – як і питання про 

етіологію взагалі – є одним з найбільш складних та спірних в медицині. В останні 

роки, переважно у вітчизняній літературі ДЦП, висувається ряд ортодоксальних 

етіопатогенетичних теорій і точок зору [58,60,61,203].  

Відомо, що порушення діяльності залоз внутрішньої секреції і патологія 

мінерального обміну відіграють у патології мозку не меншу роль, ніж при 

захворюваннях інших органів. 

При багатьох нервових захворюваннях спостерігається декальцинація 

кісток, але їй не завжди надають належного значення, вважаючи її вродженим 

дефектом будови скелета або результатом слабкості та гіпотонії мускулатури. При 

оцінці кісткової структури і вмісту в крові остеотропних гормонів, автори,  
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виявили в 89 % випадків ДЦП структурні порушення кістки, різні форми 

остеопорозів, встановили пряму залежність між частотою цих порушень і 

клінічною формою паралічу. Автори особливо підкреслюють роль зростання 

рівня гідрокортизону і зниження соматотропного гормона [188, 202, 204]. 

Гіпоксія, викликана розладом мікроциркуляції, є пусковим механізмом 

каскаду патофізіологічних змін ендокринної, метаболічної природи, які 

призводять спочатку до анаболічних, а потім до катаболічних процесів. Звідси, до 

речі, стають зрозумілими поєднані нейроендокринні і кістково-м'язові порушення, 

які спостерігаються при ДЦП. Ступінь гіпоксії, її тривалість у певній 

послідовності позначаються на компенсації та декомпенсації порушених функцій 

і морфологічному субстраті патології; послідовність цих змін простежується на 

структурі та функції залоз внутрішньої секреції. 

Очевидно, вплив вегетативних порушень на інші структури і системи 

організму, а також на клінічний перебіг та результати терапії дитячого 

церебрального паралічу та інших неврологічних захворювань існує і вимагає 

адекватної оцінки.  

Як відомо, всі головні інтегративні та адаптивні системи організму - 

нервова, ендокринна, імунна – знаходяться в найтіснішій функціональній та 

трофічній взаємодії. Імуноцити володіють рецепторами до різних 

нейромедіаторів, а імунна система відчуває, регулюючи нервові впливи. Поряд з 

цим, елементи імунної системи продукують речовини, які використовуються 

нервовою системою як трофогени або джерела трофогенів. Тому, захворювання 

нервової системи нерідко зумовлені імунними розладами, які в деяких випадках 

можуть бути первинними [16, 88, 151, 183]. 

Говорячи про морфофункціональні основи взаємодії нервової та імунної 

систем, слід згадати про їх біологічну близькість. Біологічно обидві системи 

призначені для реалізації взаємодії із зовнішнім середовищем, хоча і в різних 

варіантах. Тільки ці системи мають властивість пам'яті і здатність сприймати 

інформацію, переробляти її та формувати певну відповідь. У нервовій та імунній 

системах працюють однакові білки і пептиди. Так, біологічно активні речовини 

імунної системи – тимозин і інтерлейкін-1 виявлені в мозку, показано їх 
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функціональне значення; з іншого боку, лімфоїдні клітини продукують ряд 

гормонів (АКТГ, глюкокортикоїди) і регуляторних пептидів. Ці та багато інших 

даних свідчать про те, що біологічна близькість нервової та імунної систем 

проявляється в різних варіантах, одним з яких є і нейрогуморальна модуляція 

функцій імунної системи. Передача сигналів від ЦНС до органів і клітин імунної 

системи здійснюється через нервові, нейромедіаторні, ендокринні та 

нейропептидні механізми [14, 38, 123, 212]. 

Усунення наслідків дитячого церебрального паралічу обумовлене 

соціальним значенням цієї патології нервової системи. 

Дитячий церебральний (ДЦП) – це група патологічних синдромів, яка являє 

собою непрогресуюче послідовне руйнування мозку,яке виникає під час 

внутрішньоутробного розвитку пологів або в період новонародженості в 

ранньому постнатальному періоді. 

ДЦП обумовлює порушення розвитку або руйнування структур мозку, що 

проявляється, головним чином, порушенням рухових функцій та інтелектуального 

розвитку. Чинниками розвитку ДЦП можуть бути різні фактори.До першої групи 

цих факторів необхідно віднести інфекційні та інфекційно-алергічні хвороби 

матері під час вагітності (краснуха, цитомегалін, токсоплазмоз, грип та ін.), 

серцево-судинні та ендокринні порушення, оксикози вагітності, імунологічну 

несумісність крові матері та плода, перенесені під час вагітності психічні та 

фізичні травми, аномалії пологової діяльності, перенесені гіпоксії, пологову 

травму та ін. До другої групи необхідно віднести церебральні паралічі внаслідок 

перенесеного менінгіту, енцефаліту, менінгоенцефаліту, черепно-мозкових травм 

[53, 61, 62, 63]. 

Провідними у клінічній картині ДЦП є рухові порушення, які 

характеризуються центральними паралічами визначених груп м’язів, розладами 

координації, гіперкінезами. Рухові порушення часто поєднуються з мовними і 

психічними розладами, епілептиформними припадками. 

В літературі є окремі посилання щодо розповсюдженості захворювань 

зубощелепної системи у хворих на ДЦП, але вони стосуються в основному 

визначенню розповсюдженості каріозних та некаріозних уражень твердих тканин 



26 

зубів та захворювань пародонта [6, 12, 15, 48, 49]. 

Не викликає сумніву необхідність проведення профілактичних заходів з 

метою попередження виникнення зубощелепних аномалій та деформацій прикусу 

в дітей із ДЦП та їх соціальної реабілітації.Тому метою нашого дослідження стало 

визначення розповсюдженості захворювань зубів та зубощелепних аномалій у 

цього контингенту хворих. 

Початкові ознаки проявляються вже в дитинстві.Так,за даними ВООЗ, у 

80% дитячого населення спостерігають певні ознаки або весь комплекс симптомів 

запалення в тканинах пародонта. У період змінного прикусу частота розвитку 

запальних захворювань пародонта досягає 82,2% у дітей із постійним прикусом 

цей показник показник становить 58,2%. 

Яскравим прикладом є США – країна з високим рівнем стоматологічної 

служби.За даними у 81,1% підлітків США спостерігають гінгівіт,у 0,6 % дітей 

віком 13-15 років – ювенільний пародонтит, у 2,75% підлітків 16-17 років – 

хронічний пародонтит. При цьому поширеність тяжких форм пародонтиту з 

втратою прикріплення всіх зубів серед дітей і підлітків США простежують у 0,2-

0,5% випадків. У результаті, в 64,7 млн дорослих мешканців США діагностують 

захворювання пародонта [177, 178, 197, 220]. 

На сучасному рівні розвитку профілактики, діагностики та лікування 

захворювань пародонта значна увага надається попередженню виникнення, 

розвитку та загострення захворювання. Для цього необхідно враховувати 

етіологічні, патогенетичні ланки захворювання та фактори ризику захворювань 

пародонта. Впродовж останнього десятиліття спостерігається зростання частоти 

виявлення ХКГ насамперед у дітей шкільного віку, що спричиняє підвищення 

ризику пародонтиту в осіб молодого віку. Формування і прогресування 

захворювань тканин пародонта спричиняє низка чинників, вплив яких на перебіг 

захворювання є об’єктом вивчення вітчизняних та іноземних дослідників. 

Результати наукових досліджень свідчать про значиму роль у виникненні ХКГ 

порушень гігієнічного догляду за порожниною рота [4], наявності зубо-щелепних 

аномалій та деформацій, порушень будови присінку порожнини рота [28], 

загальносоматичних захворювань [5], екологічних та ендемічних чинників [7, 8]. 
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Серед широкого арсеналу антиоксидантних препаратів у педіатричній 

практиці перевага надається засобам природнього походження, які мають високу 

біологічну активність та низьку токсичність. Даним вимогам,на нашу 

думку.відповідають вітчизняні препарати «Протефлазід» та «Імунофлазід», 

основною діючою речовиною яких є флавоноїдні глікозиди, одержані з диких 

злакових рослин Deschampsia caespitosa L. та Calamagrostis epigeios L. 

«Протефлазід» – це рідкий спиртовий екстракт, призначений для зовнішнього та 

внутрішнього застосування. «Імунофлазід» є дитячим аналогом «Протефлазіду» у 

формі сиропу [43]. Специфічність антиоксидантної препаратів зумовлена 

широким спектром дії флавоноїдів, які відрізняються ступенем глюкозування та 

наявністю різних радикалів в ароматичній частині молекули .Не менш важливою 

є Р-вітамінна активність.що забезпечує регенерацію одного з ключових 

метаболітів тканинного обміну та складової АОСЗ – аскорбінової кислоти. 

Внаслідок цього здійснюється вплив на дозрівання колагенових волокон, 

ангіопротекторні, протигіпоксичні ефекти препаратів,що особливо актуально в 

умовах розвитку тканинної та гемічної гіпоксій при хронічному нітратному 

навантаженні. Крім того,ці засоби мають імуномодулюючу та детоксикаційну 

[44,76]. 

Отже, етіологія та патогенез ДЦП обумовлюють каскад патологічних 

зрушень у макроорганізмі, зокрема, в зубощелеповій ділянці, що у свою чергу, є 

додатковим тригерним механізмом у розвитку та інтенсифікації стоматологічних 

захворювань у дітей із ДЦП.  

  

1.2. Сучасні уявлення про поширеність, етіологію і патогенез запальних 

захворювань пародонта в дітей та підлітків. 

Загальносоматичні захворювання у 85% випадків є супутніми та 

активізуючими у патологічний процес у пародонті. Цепов Л.М. та співаввт. 

вважають, що слід виділити три варіанти цієї проблеми: пародонтологічні прояви 

захворювань інших органів і систем; поєднання захворювань пародонта та інших 

органів; зумовлені захворюванням пародонта клінічні зміни за його межами [160]. 

З’ясування залежності захворювань пародонта від соматичних захворювань 
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організму (як і зворотнього зв’язку) може забезпечити ефективність інтегрованої 

системи профілактики з урахуванням таких загальних факторів ризику, як 

куріння, неправильне харчування, низька фізична активність, вживання алкоголю, 

хімічне забруднення, підвищена радіація, шум, вібрація, нервове перенапруження, 

які викликають не тільки онкологічні, серцево-судинні, респіраторні, але й 

стоматологічні (в тому числі захворювання пародонта) хвороби [64, 68, 74]. 

Тепер проблема запальних захворювань пародонта (ЗЗП) набуває все 

більшої практичної значущості. За даними різних авторів, поширеність хвороб 

пародонта  дорослих досягає 98 %. Значні деструктивні зміни в пародонті у осіб 

старше 35-40 років обумовлені, за даними ВООЗ, не зниженням резистентності 

тканин пародонта, акумулятивним ефектом, тобто прогресуванням запальних змін 

з дитячого та підліткового віку [5, 17, 20, 24, 25, 26, 31, 46, 67, 82, 153].  

За даними літератури, ЗЗП широко поширені серед дітей і підлітків. У 

школярів, без загальносоматичної патології, у віці 10 років поширеність гінгівіту 

досягає 69 %, серед 12-річних – 77 %, а у віці 15 років – уже 87 %. Розвиток ЗЗП 

починається ще в дитинстві, так як в цей період пародонт довго перебуває в стані 

фізіологічної напруги, пов'язаної з ростом і розвитком організму. На думку  

авторів, на такому тлі несприятлива дія місцевих факторів і загальних 

захворювань може викликати в пародонті патологічні процеси різного ступеня 

тяжкості, від легких реактивних змін до важких морфологічних порушень. [77, 

78]. Ступінь прояву і тяжкість перебігу ЗЗП залежить від тяжкості перебігу 

основного захворювання. У дітей-інвалідів, які мають вроджене захворювання – 

ДЦП, за даними різних авторів, частота вияву ЗЗП у дітей у віці 6-15 років 

становить від 30 % до 71,8 %. Діти-інваліди з ДЦП є особливо складною 

категорією пацієнтів для лікування ЗЗП, так як мають порушення рухового 

розвитку (ПРР), які є обтяжливим чинником для розвитку в них стоматологічних 

захворювань [22, 30, 58, 70, 84, 112, 126, 144, 193]. 

Недостатня увага до своєчасного виявлення та усунення захворювань 

крайового пародонта в дітей, сприяє зростанню частоти і тяжкості захворювань 

пародонта в дорослих. У питаннях профілактики і лікування ЗЗП сучасна 

стоматологічна наука досягла значних успіхів, але все ж частота рецидивів, 
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перехід у більш важкі форми захворювань залишаються високими. Вивчення 

причин виникнення запальних процесів в пародонті і механізмів захисту вимагає 

докладного розгляду етіологічних факторів, особливостей патогенезу та лікування 

ХКГ у дітей. 

На думку зарубіжних і вітчизняних дослідників, провідними в етіології і 

патогенезі запальних захворювань пародонта є місцеві причини. Одним з 

головних етіологічних факторів запальних захворювань пародонта нині визнаний 

мікробний наліт (бляшка), який на 70 % маси складається з мікроорганізмів. Роль 

мікроорганізмів у походженні і розвитку запальних захворювань пародонта 

безсумнівна, та реалізується через механізми хемотаксичного, 

гемокоагуляційного та імунологічного компонентів гомеостазу, в результаті чого 

відбувається пошкодження слизової оболонки. З пародонтальних кишень 

висіваються найрізноманітніші види бактерій, серед яких великим титром і 

вираженими патогенними властивостями, виділяються стрепто-і стафілококи. 

Утворення  пародонтальних кишень з гнійним вмістом, створює умови для 

формування гнійних вогнищ інфекції, в яких переважають стафіло- і стрептококи. 

Тривале існування цих вогнищ знижує захисні сили організму і призводить до 

розвитку гіперчутливості до інфекційного агента [18, 34, 109, 194, 206, 227]. 

Зубна бляшка – це багатокомпонентний і складний біотоп, який формується 

на поверхні зуба в над’ясенній і підясенній ділянках та є результатом 

життєдіяльності мікроорганізмів цілого біоценозу ротової порожнини. 

З колонізації на поверхні зубів факультативних анаеробів В. 

melaninogenicus, Str. mutans, A. viscosus, F. nucleatum, що утворюють під’ясенну 

(субгінгівальну) зубну бляшку, починається запальний процес у тканинах 

пародонта. Основним джерелом цих мікроорганізмів є м'який зубний наліт. 

Мікроби проникають в нижче розташовані тканини пародонта шляхом інвазії, 

долаючи епітеліальний бар'єр, після чого інфікують весь комплекс 

пародонтальних тканин. Бактерії виділяють ушкоджуючі субстанції – 

гемотоксичні фактори, ферменти, метаболіти, цитотоксини. Макроорганізм 

відповідає на мікробну інвазію гострим або хронічним запальним процесом різної 

інтенсивності [57, 97, 108, 110, 113]. 
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Тепер існують дві гіпотези впливу зубного нальоту на тканини пародонта: 

неспецифічна і специфічна. Неспецифічна гіпотеза заснована на кількості 

скупченого зубного нальоту, якості гігієни ротової порожнини й опірності тканин 

пародонта. Своїми клінічними експериментами Н. Löe , Е. Theilade , S. Jensen 

довели, що на інтактних яснах у людини розвивається запалення різного рівня при 

повній відсутності гігієнічних заходів через 15-21 день. А при поверненні до 

оральної гігієни, запалення зменшується або зовсім проходить. Специфічна 

гіпотеза стверджує, що деструкцію пародонтальних тканин викликають певні 

мікроорганізми: Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedias, Р. Denticola, 

Fusobacterium fusiformis, Wolinella recta, Eikenella corrodens, Borelia vincenti, 

Bacteroides melaninogenicus, Selenomonas sp. Це підтверджують також 

експерименти на тваринах, у яких розвиток гінігвіту можливий тільки у випадку 

інокуляції мікробів у ротову порожнину [98, 110, 125, 137, 150, 155]. 

Важливе значення у вивченні захворювань пародонта, за даними літератури, 

займає механічна теорія. Визнаючи провідне значення в розвитку ЗЗП мікробного 

фактора, прихильники механічної теорії виділяють гіпофункцію жувальної 

системи, як один з головних механізмів розвитку деструктивних явищ у тканинах 

пародонта. Науковими дослідженнями доведено, що в результаті регіонарної 

гіподинамії та гіпокінезії жувального апарату, пригнічується активність 

лімфоцитів, що призводить до зниження активності імунної системи і підвищення 

активності патогенних мікроорганізмів порожнини рота. У таких умовах захисна 

реакція в пародонті починається не з активації лімфоцитів мікробними 

антигенами зубної бляшки, а з нейтрофільного хемотаксису (збільшення числа 

нейтрофілів) у зубоясенній борозні, що, в результаті, призводить до деградації 

колагену тканин пародонта [118, 120, 121,]. Одночасно, при гіпофункції 

жувальної системи, відбувається зниження афферентної імпульсації із структур 

жувального апарату, підвищення тонусу симпатичної нервової системи, 

вазоконстрикція, зниження тонусу вен, зміна реактивності регіонарних судин, 

склерозування судинних стінок, зменшення числа функціонуючих капілярів, 

циркуляторна гіпоксія, зниження трофіки тканин жувального апарату, що 

призводить до деструкції тканин пародонта, зубів, скронево-нижньощелепних 
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суглобів. Зниження енерговитрат призводить до зниження активності ферментних 

систем, роз’єднання гліколітичного і окисного фосфорилювання, зниження 

швидкості синтезу АТФ, зниження споживання кисню, тканинної гіпоксії, 

анаеробіозу, гальмування внутрішньоклітинних механізмів біосинтезу 

нуклеїнових кислот і білка, порушення у клітинному генетичному апараті [156, 

163]. 

Причиною запалення в пародонті можуть бути також місцеві травматичні 

фактори. Місцевими причинами локалізованого запалення 1-2 міжзубних сосочків 

є зубні відкладення, каріозні порожнини на контактних поверхнях, дефекти 

пломб, похибки пломбування, різні ортопедичні конструкції [123, 133, 137, 138]. 

Механічна травма може супроводжуватися порушенням цілісності епітелію, яке 

призводить до появи зубоясенної кишені. Хронічна травма запускає і підтримує 

механізм катарального запалення, що має стадії гіперемії, ексудації та 

проліферації. Поява кожної з них залежить від сили і тривалості дії подразника.  

Розвиток запальних захворювань пародонта є результатом комплексу 

взаємодій між його патогенами пародонта і вродженим імунітетом організму 

людини. Першим елементом захисту і відповідальним за впізнавання бактерій є 

мембранозв’язаний білок CD 14, що є рецептом для бактеріальних 

ліпополісахаридів. CDM -позитивні клітини існують у всіх тканинах, але 

головним чином в епітелії слизової ясен, клітинах сполучної тканини, моноцитах, 

макрофагах і поліморфоядерних лейкоцитах. Рівень цього поверхневого білка 

вищий у клінічно здорових людей, поріяняно з пацієнтами з гінгівітом. Активація 

епітеліальних клітин під дією ЛПС і білка Fimbriae, продукованих P. gingivalis 

супроводжується посиленням експресії хемоаттрактантів МСР-1 і IL-8 та 

залученням у вогнище ушкодження моноцитів / макрофагів і ПМЯЛ [141, 144, 

225]. 

В ясенній рідині визначається активність катепсину D, яка трохи вище, ніж 

у плазмі крові. Є численні дані про те, що існує певна залежність між активністю 

цього ферменту і глибиною пародонтальної кишені [57]. Підвищення активності 

гіалуронідази в ясенній рідині може стати причиною деструкції і зниження 

концентрації в слині гіалуронової кислоти, яка, як відомо, входить до складу 
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базальної речовини і є медіатором клітинної проліферації і загоєння ран. 

Основна функція фагоцитів – санація організму від проникаючих у нього 

мікроорганізмів, але фагоцити виконують в організмі і ще одну важливу задачу: 

продукують медіатори, які стимулюють інші клітини до захисту внутрішнього 

середовища. Як продуценти таких мобілізуючих медіаторів, особливо важливі 

моноцити і макрофаги [52]. Саме мононуклеарні фагоцити втягують у запальний 

процес фібробласти, яким належить важлива роль у підтримці вогнища запалення. 

Прозапальні цитокіни за допомогою активації фібробластів, ампліфікують 

запальну відповідь: у  фібробластах під впливом ІЛ-1 та ІЛ-6 і ТНФ-а 

підвищується синтез матричних металопротеїназ, що призводить до руйнування 

колагену та інших компонентів позаклітинного матриксу, при цьому, рівень ІЛ-1 

та ІЛ -2 корелює з втратою колагену. До металлопротеінази, безпосередньо 

відповідальним за пошкодження тканини пародонта при запальних 

захворюваннях, відносять ММР-2, ММР-9, ММР-1 і ММР-13. Фібробласти, що 

активуються ІЛ-2 фібробластами, які експресують на своїй поверхні адгезивні 

молекули для фагоцитів – ICAM-1 і МСР-2, вносять свій внесок у міграцію 

нейтрофілів і моноцитів у тканини пародонта при запаленні [36]. 

Головна роль у цьому процесі належить лімфоцитам і моноцитам, останні 

дають початок тканинним макрофагам, які з певного часу починають продукувати 

ріст цитокінів, запускають процес ремоделювання. 

Отже, організм людини відповідає на агресивну дію зовнішнього 

середовища (інфікування, травма) доцільною реакцією, спрямованою на 

знищення чужорідного ушкоджуючого початку і відновлення власної цілісності. 

Ця реакція – запалення і від її реалізації залежить стійкість організму до дії 

екстремальних чинників. Однак, запалення не завжди здатне нейтралізувати 

вплив і вивести організм на новий рівень, і в цьому випадку запальний процес 

переходить у хронічну форму. 

 

1.3. Сучасні аспекти лікування хронічного катарального гінгівіту у 

дітей. 

Стоматологічне здоров'я дітей є однією зі складових загального стану 
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здоров'я дитини [35, 41, 73]. Дослідження останніх років переконливо свідчать 

про збільшення стоматологічної захворюваності як серед дітей, так і серед 

дорослих. При цьому важливу роль у зниженні рівня стоматологічного здоров’я 

відіграють захворювання тканин пародонта. Серед захворювань тканин пародонта 

у дітей найчастіше спостерігають хронічний катаральний гінгівіт, 

розповсюдженість якого, за даними різних авторів, становить до 90 % [5, 17, 79, 

80, 81, 85]. Більшість авторів розглядає гінгівіт як стан, що передує розвитку 

пародонтиту. Відсутність своєчасної лікувально-профілактичної допомоги такому 

контингенту хворих з часом призводить до розвитку генералізованого 

пародонтиту [24, 25, 26, 86, 88, 225]. 

Тому, надзвичайно важливим питанням залишається рання та своєчасна 

діагностика гінгівіту, особливо хронічних форм, що мають, як правило, 

безсимптомний перебіг. 

Етіологія і патогенез (ХКГ) багатогранні, тому, на думку фахівців, успіху в 

лікуванні цієї патології пародонта можна досягти тільки за допомогою 

комплексного підходу до лікування. Принципи комплексної терапії ХКГ у дітей 

ізасновані на усуненні загальних (захворювання внутрішніх органів, порушення 

нейрогуморальних механізмів регуляції гомеостазу та імунологічної реактивності 

організму, неповноцінне харчування і патогенний вплив факторів зовнішнього 

середовища) і місцевих (травматичні фактори: зубні відкладення, неякісні 

пломби, ортопедичні та ортодонтичні конструкції в порожнині рота, шкідливі 

звички; щелепнолицеві аномалії; нефізіологічне навантаження тканин пародонта; 

недостатні захисні властивості слини і ротової рідини) причинних факторах 

запалення ясен [1, 2, 18, 19, 32, 39, 42, 148, 149].  

Більшість авторів виділяють серед загальних чинників, які беруть участь у 

виникненні хвороб пародонта, що, важливу роль відіграють ендокринні хвороби, 

порушення гормональної функції статевої системи, хвороби травного каналу, 

гіповітаміноз, нервово-соматичні хвороби. Серед хвороб ендокринної системи на 

особливу увагу заслуговує цукровий діабет, який найчастіше розвивається у дітей 

віком від 3, 6 і 12 років, тобто в період посиленного росту. Переважно він 

спостерігається у дівчаток 11 років і в хлопчиків 13 років [5, 66, 72, 89, 90]. 
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Симптом гінгівіту у дітей, особливо з тимчасо вим прикусом, має викликати в 

лікаря підозру на цукровий діабет, що зумовлює потребу в ретельному обстеженні 

педіатром. 

В опрацьованих літературних джерелах існують дані про те, що у патогенезі 

запальних захворювань пародонта значну роль відіграє наявність у дітей 

ізагальносоматичних захворювань різного ґенезу [42, 44, 72, 104]. Наявність цих 

захворювань сприяє зниженню реактивності організму і призводить до розвитку 

вторинної імунологічної недостатності, що в свою чергу створює умови для 

зниження резистентності тканин, що оточують зуб по відношенню до бактерій 

зубної бляшки й активізації пародонтопатогенної мікрофлори. Тому, запальні 

захворювання пародонта можна віднести до захворювань із системними 

факторами етіології і патогенезу [27, 31, 82, 94]. В свою чергу системні фактори 

(супутні захворювання) шляхом негативного впливу на систему захисту організму 

людини погіршують перебіг ЗЗП, тому що слизова оболонка ротової порожнини є 

індикатором наявності патологічного процесу в організмі [82, 94, 112]. Саме тому 

вирішальне значення в сучасній концепції етіології та патогенезу захворювань 

пародонта відводиться стану імунної системи та резистентності тканин пародонта 

до бактеріальної інвазії [11, 13, 62]. 

На сьогоднішній день існують дані про синтропію захворювань тканин 

пародонта та шлунково-кишкового тракту та про можливу спільність 

патофізіологічних процесів в слизовій оболонці шлунка та пародонті [162]. 

Ефективність надання лікувально-профілактичної допомоги дітям з 

патологією тканин пародонта багато в чому визначається повноцінною 

діагностикою захворювання, компетентним підбором комплексу методів 

лікування і реабілітації, обґрунтованим поєднанням різноманітних терапевтичних 

заходів. 

Починати лікування ХКГ рекомендується з етіотропної терапії: видалення 

назубних відкладень, відновлення контактних пунктів і ліквідації неякісних 

пломб, протезів, ортодонтичних конструкцій, лікування щелепнолицевих 

аномалій, вибіркового пришліфовування зубів, усунення коротких вуздечок і 

дрібного присінка ротової порожнини, ліквідація шкідливих звичок. 
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Нерідко після усунення перерахованих вище причин, запальний процес 

може продовжуватися. У таких випадках потрібно вдатися до патогенетичного і 

симптоматичного лікування. Сьогодні виділяють наступні терапевтичні шляхи 

патогенетичного впливу при запальних захворюваннях пародонта: 

1) блокування макрофагальних протизапальних факторів; 

2) зниження активності гістаміну, кінінів, простагландинів, 

нейтралізація медіаторів, які накопичилися у вогнищі запалення за допомогою 

інгібіторів; 

3) зменшення ексудації, набряку, нормалізація судинно-тканинної 

проникності, вплив на мікроциркуляторне русло; 

4) поліпшення обмінних процесів, усунення гіперкатаболізму, резорбції 

кісткової тканини; 

5) нормалізацію функції фагоцитів; реалізацію мікробіоцидного 

потенціалу макрофагів з подальшим зниженням їх флогогенних властивостей; 

6) зниження гіпоксії тканин; 

7) зменшення активності вільнорадикального окислення; гальмування 

утворення ейкозаноїдів; нейтралізація активних форм кисню; 

8) зниження ацидозу та інтоксикації; 

9) зменшення деградації сполучної тканини, стимуляція остеогенезу; 

10) розрив, за допомогою різних лікарських препаратів, патологічного 

кооперативного зв’язку у вогнищі запалення між Т-клітинами – ефекторами і 

макрофагами. При цьому допускається, що макрофаг, позбавлений 

лімфоцитарних стимулів, повернеться в стан спокою і розвиток мононуклеарного 

інфільтрату загальмується. 

Заходи з лікування ХКГ починають з урахування віку дитини, з підбору 

індивідуальних засобів і предметів гігієни, гігієнічного навчання, санітарно- 

гігієнічної освіти дитини та її батьків [14, 16, 39, 40, 91, 92, 93]. Одночасно 

з’ясовують звички харчування і шкідливі звички, пояснюють важливість 

раціонального харчування та вживання жорсткої  їжі для самоочищення зубів від 

нальоту і функціонального навантаження на жувальний апарат. Звертають увагу 

пацієнта на рівномірний розподіл жувального навантаження на симетричних 
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сторонах щелеп і носове дихання. Потім проводять видалення зубних відкладень, 

антисептичну обробку і санацію порожнини рота. Контроль за здійсненням 

особистої гігієни порожнини рота і стану пародонта дитини проводять протягом 

декількох відвідин за допомогою визначення гігієнічних індексів і РМА [78, 94, 

95]. Якщо буде потреба усунути інші місцеві причини розвитку ХКГ, дитину 

направляють до таких фахівців як ортодонт, хірург – стоматолог, логопед, 

отоларинголог. 

За даними літератури, зазвичай, перерахованих вище заходів, буває 

достатньо для ліквідації запалення. Наприклад, вчені у своїх дослідженнях 

довели, що для дітей без соматичних захворювань, для лікування ХКГ, достатньо 

проведення контрольованого очищення зубів один раз на квартал та професійного 

видалення зубних відкладень один раз на півроку, оскільки, таким чином, 

усувається головна причина гінгівіту – зубний наліт [57]. 

Якщо після виконання вищеописаних заходів запалення все ж зберігається, 

застосовують препарати, що містять протизапальні компоненти рослинного 

походження (каланхое, календула, чистотіл), сульфаніламіди, антибіотики. 

Протягом 30 років для комплексного лікування ХКГ у дитячій стоматології 

застосовують розчин хлоргексидину біглюконату для полоскання ротової 

порожнини. 

У літературі описано застосування у дітей розчину «Едюдріл», до складу 

якого, крім ХГ, входять хлорбутанол, дакузат натрію або діоктил сульфосукцинат 

натрію, хлороформ, спирт 96 %, гліцерин, ментол, олія м’яти, параоксібензоат 

пропилу, кокцин, у вигляді полоскань ротової порожнини [32, 33, 59, 106]. 

Професором В.М. Елізаровою рекомендований для застосування в дитячій 

стоматології гель для ясен «Метрогіл Дента», який містить, крім 0,25 % р-ну 

хлоргекседину, 1 % метронідазол місцево у вигляді аплікацій. 

Лікування ХКГ при прогресуючому перебігу в дитячій стоматології також 

проводять іншими засобами, що мають протизапальну активність: 

протеолітичними ферментами – 0,2-0,5 % розчином трипсину, хемотрипсином та 

ін.; мазями, переважно очними, офіцинальними, що містять антибіотики 

(поліміксинова, дибіоміцинова та ін. ); розчинами антибіотиків, антисептиків, які 



37 

переважно діють на найпростіші (1 % р-н, трихополу, 1 % р-н трихомонациду, 

розчинами фурациліну, цитраля, «Мікроцид») [65, 75]. 

Багато стоматологів рекомендують для профілактики і лікування запальних 

захворювань пародонта зубні еліксири «Осинка», «Елам», «Весна», «Фітодент» та 

ополіскувачі «Мірта» і «Морська зірка», що містять біоактивні речовини: 

екстракт кори осики, мідні похідні хлорофілу, екстракт ромашки, масло чайного 

дерева, екстракт фукосових водоростей. Зазначені препарати можна 

застосовувати в домашніх умовах у вигляді полоскань після чищення зубів, а 

також у вигляді аплікацій на амбулаторному прийомі [106]. 

У комплексному лікуванні ХКГ рекомендують використовувати 

фізіотерапевтичні методи: гідротерапію з вуглекислим газом, електрофорез з 1 % 

р- н галаскорбіну або 5 % розчином аскорбінової кислоти з 1 % р-н нікотинової 

кислоти; також застосовується ультрафонофорез, світлолікування, 

бальнеотерапія, пелоідтерапія, різні види масажу (вібраційний, гідро-, 

пальцьовий), оксигенотерапія, кліматолікування (аеро- , геліо- , таласотерапія) . 

За допомогою наукових досліджень розроблені комплексні заходи з 

профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей із ДЦП. У них 

автори проводять антинатальну профілактику шляхом двоетапної диспансеризації 

вагітних з групи ризику по ДЦП і дітей, народжених від матерів з токсикозами, у 

дільничного дитячого стоматолога. З профілактичних заходів пропонують 

здійснювати своєчасне лікування патології вагітності і дітей, народжених від 

матерів з токсикозами, корегуючи порушення обміну речовин призначенням  

кальцій-, фтор-, фосфат- вмісних продуктів, харчових добавок і лікарських 

препаратів. Рекомендують своєчасно проводити санацію порожнини рота і 

ремінералізуючу терапію твердих тканин зубів, гігієнічні навчання та гігієнічні 

заходи в порожнині рота, пропагувати здоровий спосіб життя [69, 70, 71, 96, 98, 

130, 141, 151]. 

Однак, незважаючи на переконливі досягнення у лікуванні та профілактиці 

стоматологічних захворювань у дітей, зокрема за наявності супутніх соматичних 

захворювань, залишаються актуальними розробка та апробація нових 

фармакотерапевтичних, патогенетично скерованих, лікувальних алгоритмів у 
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дітей із важкою загальносоматичною патологією. 

 

1.4. Особливості стоматологічного статусу та лікування дітей, хворих 

на дитячий церебральний параліч 

Представлені в огляді літератури матеріали доводять, що в останнє 

десятиліття сформована концепція про запально-деструктивні захворювання 

тканин пародонта, особливо на фоні супутньої соматичної патології, як 

імунозалежного захворювання. У відповідності з цим активно та успішно 

розробляється напрямок використання різноманітних способів корекції в 

комплексному лікуванні даного захворювання. 

У наукових працях останніх років багато досліджень присвячувалось 

взаємозв’язку  стоматологічних захворювань з вродженими вадами розвитку 

(ВВР) ЦНС, а саме, ДЦП. Щелепно-лицьова ділянка не залишається ізольованою 

від вторинних змін у морфологічній будові кісток та ураження органів і тканин 

ротової порожнини та стає невід'ємною частиною синдромів дитячого 

церебрального паралічу [112, 124, 142, 216, 217]. 

У результаті ураження опорно-рухового апарату, мовної, психічної сфери 

діти не можуть самостійно здійснити раціональний догляд за ротовою 

порожниною і потребують постійного догляду. Оскільки діти з таким 

захворюванням як дитячий церебральний параліч є вразливими, стоматологічні 

заходи повинні проводитися з урахуванням специфіки нервово-м'язової патології 

[22, 37, 41, 54, 87, 230]. Профілактика і лікування стоматологічних захворювань 

таких дітей повинно бути якісним та ефективним [99, 101, 102, 103]. 

При вивченні стоматологічного статусу дітей із ДЦП, виявили високий 

рівень поширеності основних стоматологічних захворювань у дітей, низький 

рівень гігієнічних знань та навичок батьків. У 11-14 років поширеність карієсу 

склала     100 %, зубощелепних аномалій – 85,7 %, КПУ – 5,4, гігієнічний стан 

ротової порожнини – незадовільний – 2,9. 

Порушення мови і дихання було зареєстровано у 80,4 % дітей у всіх формах 

дитячого церебрального паралічу. Ротове дихання переважало у дітей із 

геміпарезами, змішаний тип дихання – у дітей із гіперкінезами і диплегією. У         
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86,3 % дітей відзначалася слабкість кругового м'яза рота. При церебральному 

паралічі дітям буває важко тримати губи зімкнутими і регулярно ковтати слину, 

тому слинотеча у дітей підвищена. Зі шкідливих звичок найбільш часто 

трапляються прикусування губ, щік, прокладання язика між зубами, а також 

смоктання пальця. Аномалії будови вуздечок губ і язика зафіксовані в 47,4 %. 

Виявлено всі види аномалій зубів і зубних рядів: у дітей із спастичною диплегією 

– 85,5 %, атонічно-астатичною формою захворювання – 88,5 %, геміплегічною 

формою – 60,2 %. Серед аномалій прикусу найчастіше спостерігалися 

прогнатичне співвідношення щелеп у поєднанні з глибоким прикусом, рідше – 

відкритий і перехресний види прикусу [29, 31, 34, 35, 38, 41, 209] . 

У хворих на ДЦП, з найбільшою частотою буває карієс і його ускладнення. 

Найбільша інтенсивність карієсу характерна для хворих з тяжким ураженням 

ЦНС при ДЦП, що зумовлено комплексом етіологічних факторів, які діють на 

різних стадіях розвитку організму дитини. Саме тому інтенсивність каріозного 

процесу обумовлена поєднанням порушень гістоорганогенезу і мінералізації 

зубів. Тимчасові зуби зазнають ураження карієсом більшою мірою. Переважання 

кількості каріозних зубів над здоровими свідчить про незадовільну якість та 

несвоєчасність стоматологічної допомоги цій категорії дітей. Каріозні ураження 

твердих тканин зубів найбільш часто зустрічалися на апроксимальних поверхнях 

верхніх і нижніх молочних молярів (у 57,14 % випадків), а також пришийковий 

карієс верхніх різців (в 60 % випадків). Каріозні порожнини у дітей із дитячим 

церебральним паралічем були великими (в 29,6 % випадків), пігментований 

дентин легко знімався екскаватором [8, 9, 10, 41, 54, 87, 105, 107, 218, 219]. 

Церебральний параліч – одне із найтяжчих захворювань, спричинених 

пошкодженням розвитку мозку. Різні стани ротової порожнини, які спостерігаються 

при цій патології – це тенденція до пізнього прорізування постійних молярів, 

вищому відсотку неправильного прикусу та бруксизму. Ця робота репрезентує 

клінічний випадок – 7-річний хлопчик із ДЦП, тяжкою розумовою відсталістю, в 

якого стерті молочні зуби через бруксизм. Стоматологічний догляд проводився із 

застосуванням заспокійливого, а лікування бруксизму проводилось за допомогою 

застосування пластиково-акрилового засобу, який фіксувався на обох сторонах 
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нижньої щелепи. Проведене лікування надало багато переваг, клінічно краще, і може 

застосовуватись на практиці [114, 115, 116, 169]. 

Фенітоїн, який є препаратом для лікування різних психомоторних станів 

пов’язаних із ДЦП, має серйозні побічні дії, зокрема збільшення ясен. Збільшення 

ясен, спричинене ліками, не лише естетично погіршує мовлення, жування, та ін. 

Крім цього, погана гігієна ротової порожнини, недостатня координація рухів та 

м’язові обмеження у розумово відсталих у підсумку дають збільшену чутливість 

до пародонтальних захворювань. Цей випадок репрезентує комплексну природу 

керування фенітоїн-спричиненого збільшення ясен, вторинно ускладненого 

запаленням, у пацієнта із ДЦП. Робота команди пародонтолога, нейролога та 

анестезіолога відіграє важливу роль у підтримці якості життя розумово відсталого 

пацієнта [200]. 

Загалом 105 дітей із церебральним паралічем віком 14-15 років, що 

народилися у східній Данії, склали досліджувану групу. Дітей класифікували за 

ЦП-діагнозом, розумовими вадами, руховими обмеженнями та інформацією про 

індекс зубного каменю, індексу гінгівіту та звичкам чистити зуби щіткою. Аналіз 

показав, що значення індексів зубного каменю та гінгівіту були значно вищими, 

ніж у контрольної групи. Специфічний ЦП-діагноз, психічний розлад та рухові 

вади не мали певного впливу на показники дитячого зубного каменю та гінгівіту. 

Діти з найменшими розумовими та руховими обмеженнями, як виявилося, мають 

нижчі показники зубного каменю та гінгівіту, ніж діти з найсерйознішими вадами. 

Найвищі показники гінгівіту (5,2) були помічені, коли дитина та батьки разом 

несли відповідальність за чищення зубів. Індекс гінгівіту був 4,0, коли батьки 

чистили зуби дитини та 3,7, коли діти чистили щіткою зуби самі. Тільки 7 дітей 

використовували електричну зубну щітку. Середній індекс гінгівіту у цій групі 

становив 3.0, що був майже таким самим, як у контрольної групи [209] . 

Метою дослідження було визначити поширеність і фактори, пов'язані з 

карієсом та пародонтальними хворобами у бразильських дітей та підлітків із 

ДЦП. Це міжгрупове дослідження проводилося з 80 пацієнтами у віці від 2 до 18 

років. Ротові дослідження проводилися експертом із записами DMFT, індекса 

Gingival Bleeding (GBI) та індексом Community Periodontal Index (CPI).  
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Статистичний аналіз використовував регресію Пуассона з сильною оцінкою 

дисперсії (α=0.05). Поширеність карієсу зубів складала 59,3%, при DMFT та 

середнього dmft 1,71±2,42 та 2,22±3,23 відповідно. Середній показник GBI 

становив 22,44%, а при CPI – превалювання кровотечі ясен, зубного каменю, мілкі 

та глибокі кишені склали 94,73%, 79,62%, 12,90% та 3,22%, відповідно. Освітній 

рівень доглядача менше ніж вісім років був пов'язаний з досвідом по догляду за 

зубним карієсом (PR=1,439; 95% СІ=1,09-1,89). Зміни пародонта були пов'язані з 

жіночою статтю (PR=0,82; 95% СІ=0,69-0,97); освітній рівень доглядача менше 

ніж вісім років (PR=1,15; 95% СІ=1,03-1,29); слабке усне сприйняття (PR=0,89; 

95% СІ=0,80-0,98), серйозна проблема комунікації (PR=0,87; 95% СІ=0,76-0,99) та 

атетоідний тип ЦП (PR=0,85; 95% СІ=0,75-0,97). Пацієнти з ЦП показали високий 

досвід рівня карієсу зубів та пародонтальні зміни, які були пов'язані з їх 

демографічним, соціально-економічним здоров'ям ротової порожнини та 

систематичною інформацією [8, 9, 15, 119, 122, 172]. 

Наводяться дані [111, 112] обстеження дітей із вказаною патологією 

залежно від стану психічної діяльності. Встановлені великі коливання 

розповсюдженості карієсу зубів у групах дітей із різним інтелектом (від 

78,76±3,73 до 85,78±2,53 %). Автори пояснюють цю закономірність тим, що 

фактори, які викликають порушення інтелекту, діють у період формування і 

мінералізації молочних зубів і перестають діяти в період формування постійних 

зубів. Так, за деякими даними в дітей до 3 років розповсюдженість карієсу 

становила 64,7±5,9 %, в 4-6 років – 80 %, в 7-10 років – 93,7±3,0 %, в 11-14 років – 

100 %. Показники інтенсивності каріозного процесу складали кп=4,8; 

КПУ+кп=6,4: КПУ=7,2 у дітей із незадовільним гігієнічним станом.  

У дітей із ДЦП виявлено різні вади розвитку зубів: змішана гіпоплазія 

тимчасових і постійних зубів (зумовлена несприятливими факторами їх 

формування і мінералізації під впливом причин, що викликали ДЦП), затримка 

прорізування тимчасових і постійних зубів, патологічна стертість тимчасових і 

постійних зубів [118, 157, 164]. У 26,92 % випадків у дітей, хворих на 

церебральний параліч, траплялося патологічне стирання твердих тканин зубів, 

інтенсивне ураження твердих тканин всіх зубів спостерігався у 3,97 % дітей при 
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гіперкінетичній формі ДЦП [167, 176]. Серед некаріозних уражень твердих 

тканин зубів, найчастіше, у дітей із патологією ЦНС, траплялася гіпоплазія емалі 

(32,05 %), в основному  були уражені молочні зуби, причиною цьому був поганий 

гігієнічний стан ротової порожнини, внаслідок недосконалості мануальних 

навичок. 

У хворих виявили гіпоплазію тимчасових і постійних зубів у 18,77 % 

випадків у віці 1-13 років. У тимчасових зубах частіше виявлялася борознеподібна 

форма (47,7 %), ніж апластична (40 %), на постійних – плямиста (75 %). 

Гіпоплазія емалі молочних зубів найчастіше спостерігалася при антенатальній 

енцефалопатії (21,86 %), а в постійних – при постнатальній енцефалопатії (4,41 

%). Її розвитку сприяють наступні фактори: неповноцінність твердих тканин зуба 

та парафункція жувальних м’язів; спадкова схильність (21,05 %). Серед клінічних 

форм гіпоплазії в молочних зубах автори найчастіше виявляли апластичну (6,1 

%), борознеподібну (6,2 %), а на постійних зубах – плямисту (9,0 %). Також на 

тимчасових зубах автори діагностували гіпоплазію, поєднану з карієсом, і 

гіпоплазію ускладнену карієсом. 

У дітей із ДЦП серед запальних захворювань пародонта, найчастіше 

зустрічався хронічний катаральний гінгівіт – 94,4 %, при 16 % у здорових дітей. 

Серед дітей та підлітків, які хворі на ДЦП, спостерігається висока 

розповсюдженість хронічного катарального гінгівіту [21, 29, 34, 47, 117]. 

Хронічний гінгівіт у дітей із вродженими та спадковими захворюваннями 

поєднується з множинним карієсом та системною гіпоплазією емалі [56, 83]. У 

дітей із гінгівітом виявлений низький рівень гігієни ротової порожнини, 

гіперактивність фосфоліпази А і С, продуктів анаеробного гліколізу (лактату і 

пірувату), амілази в слині, що свідчить про активність запального процесу в 

ротовій порожнині. Зафіксовані зміни супроводжуються зниженням локальних 

протизапальних факторів захисту (секреторного імуноглобуліну А та лізоциму). 

Це пов’язане з тим, що для системних захворювань характерні зміни 

енергетичного обміну та імунної системи, запальні процеси і порушення 

тканинних структур, які можуть бути причиною виникнення  і прогресування всіх 

форм захворювання тканин пародонта [72, 82] . 
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Приводяться дані стоматологічного обстеження 450 дітей [61, 66, 69, 71]. 

Хронічний гінгівіт траплявся у 297 дітей (66 %), в тому числі у 279 (93,5 %) дітей 

– хронічний катаральний гінгівіт, у 18 (6,5 %) – хронічний гіпертрофічний 

гінгівіт, у 70 % дітей відмічений множинний карієс (КПУ=8-18). Серед дітей із 

хронічним гінгівітом в 136 (46 %) випадків спостерігається системна гіпоплазія 

емалі. У частини дітей із ДЦП мала місце і ортодонтична патологія (20 %): 

скупченість, глибока різцева дизоклюзія, сагітальні щілини, діастеми [47, 50, 55, 

60] . 

У 30,5 % пацієнтів були виявлені захворювання слизової оболонки ротової 

порожнини, особливо характерні для дітей із низьким рівнем інтелекту.  

При оцінюванні кісткової структури і вмісту в крові остеотропних гормонів, 

у 89 % випадків ДЦП були виявлені значні порушення структурно-

функціонального стану кісткового метаболізму, збільшення рарефікації кістки та 

розвиток остеопенічного стану, що призводить до резорбції коміркової кістки – 

кісткової складової пародонта. Встановлена пряма залежність між частотою цих 

порушень і формою паралічу [14, 26, 45]. 

Тяжкість проявів ДЦП в ротовій порожнині, на думку вчених, залежить від 

форми захворювання: так, при гіперкінетичній формі ДЦП, число ЗЩА склало 

80,6%, а поширеність карієсу – 87,6 %, при спастичній диплегії – відповідно 81,45 

% і 83% хворих. Від рівня гігієни ротової порожнини – інтенсивність карієсу у 

дітей у тимчасовому прикусі з дуже поганим гігієнічним станом ротової 

порожнини, склала 4,2, а з незадовільним гігієнічним станом ротової порожнини – 

3,6, в змінному прикусі –  6,4 і 4,2, в постійному прикусі – 7,2 і 5,4, відповідно. 

У описуваних хворих аномалії оклюзії спостерігають в 2 рази частіше, ніж у 

решти дітей. Спостерігаються в основному такі аномалії: протрузія верхніх 

фронтальних зубів, глибоке різцеве перекриття, велика сагітальна щілина, 

вертикальна дизоклюзія і однобічний перехресний прикус. Основною причиною 

цих патологічних станів є дисгармонія внутрішніх і позаротових м’язів щелепно- 

лицьової ділянки. Некоординуючі і неконтрольовані рухи нижньої щелепи, губ і 

язика також мають велике значення у розвитку аномалій оклюзії [41, 100] . 

При вивченні стану ротової порожнини у 773 хворих віком від 10 місяців до 
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15 років, хворих на ДЦП, у 100 % дітей в період прикусу молочних зубів була 

відмічена наявність шкідливих звичок у вигляді смоктання пальців, 

прикушування губ, щік, язика, в період зміни зубів – у 94 %, в період прикусу 

постійних зубів – у 78 % дітей.  

Під час зміни зубів спостерігалось збільшення частоти різних зубощелепних 

аномалій до 93 % випадків, а в період прикусу постійних зубів розповсюдженість 

зубощелепних аномалій незначно знижувалась до 81 % випадків, що можна 

пояснити деяким покращенням неврологічного стану обстежених [100, 142].   

Нерідко у пацієнтів з ДЦП спостерігають бруксизм, при цьому відзначають 

значне стирання оклюзійних поверхонь тимчасових і постійних зубів, що 

призводить до зниження висоти нижньої третини обличчя [30, 34, 37]. Згодом 

може розвинутися дисфункція скронево – нижньощелепного суглоба. 

Хворі на ДЦП більш схильні до травмування, особливо верхніх 

фронтальних зубів. Це пов’язано з великим ризиком падінь у таких дітей поряд із 

зменшеною здатністю пом’якшувати падіння, а також протрузією верхніх 

фронтальних зубів. 

Під час проведеного анкетування серед дітей із церебральною патологією 

з’ясувалося, що 80 % дітей із ДЦП не вміють правильно чистити зуби. Стан 

ротової порожнини, що оцінювався за допомогою індексів гігієни був 

незадовільним, що пояснюється нездатністю багатьох пацієнтів адекватно 

чистити зуби, а гігієнічні заходи ротової порожнини у них здійснюються погано і 

рідко [11, 13, 14, 16, 38]. Визначну роль у розвитку захворювань пародонта 

відіграє дієта. Діти, які відчувають труднощі з жуванням і ковтанням, вживають 

м’яку їжу, яка легко ковтається, та, зазвичай, багата на вуглеводи.  

Ступінь психічних розладів у дітей, хворих на ДЦП варіює від легких 

порушень в емоційно-вольовій сфері до важкого інтелектуального 

недорозвинення. 

Вчені виявили у всіх дітей із ДЦП характерні зміни: збільшення розмірів, 

набряклість, згладженість або гіпертрофію ниткоподібних сосочків спинки і 

кінчика язика. Автори зафіксували гіперкінези м’язів та апарату артикуляції, що, 

на їхню думку, негативно впливає на розвиток прикусу. 
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Ш.Ш. Шамансуров, і співавтори [161] описали зниження біоелектричної 

активності жувальних м’язів при русі та спостерігали порушення координації їх 

функцій жувальної мускулатури, погане самоочищення ротової порожнини у 

хворих на ДЦП. 

Діти, хворі на ДЦП, є складною групою пацієнтів. Робота лікаря з такими 

хворими вимагає особливого підходу, значних моральних і фізичних витрат. У 

дитячій практиці для лікування бажано застосовувати неінвазивні, 

малотравматичні методи, а у дітей, хворих на ДЦП, особливо, так як підвищена 

збудливість нервової системи швидко опосередковує розвиток стресових реакцій і 

посилює перебіг основного захворювання. 

Таким чином, захворювання пародонта у дітей із ДЦП вимагають 

подальшого вивчення і розробки нових методик та засобів лікування, що 

враховують вирішення вищеописаних проблем. 

 

Перелік публікацій за темою розділу 1: 

Боднарук ЮБ, Рожко ММ, Попович ЗБ (2013) Стоматологічна захворюваність 

у дітей із дитячим церебральним паралічем. Галицький лікарський вісник 20 (1(1)): 

136-138 [23] 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Характеристика груп дослідження 

Відповідно до поставлених завдань, робота проводилась у два етапи, які 

відрізнялись об’єктами та методами 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. 

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 (таблиця 2.1). 

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 загальноприйнятою методикою. 

Таблиця 2.1 

Розподіл оглянутих дітей у групах дослідження 

Вік, у 

роках 

Основна група  

 

1 контрольна група 2 контрольна група 

 

Хлопці 

(n=54) 

Дівчата 

(n=54) 

Хлопці 

(n=15) 

Дівчата 

(n=15) 

Хлопці 

(n=43) 

Дівчата 

(n=40) 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

12 26 24,07 23 21,29 7 23,33 6 20,0 18 21,68 15 18,07 

15 28 25,92 31 28,70 8 26,66 9 30,0 25 30,12 25 30,12 

Разом 54 50,0 54 50,0 15 50,0 15 50,0 43 51,80 40 45,19 
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Розподіл обстежених, залежно від статі, у групах дослідження 

характеризувався приблизно однаковими відсотковими показниками, які 

припадали на частку осіб серед хлопців та дівчат. 

Результати обстеження були відображені у карті персонального обстеження 

з урахуванням рекомендацій ВООЗ. В процесі роботи використовувались дані 

стаціонарних історій хвороб та медичних профілактичних оглядів у дітей. 

2.2. Клінічні методи обстеження  

Методи дослідження включали детальний збір анамнезу і роботу з 

медичною документацією (з’ясування фізикального обстеження, оцінка фізичного 

розвитку за соматометричними показниками, діагноз ДЦП). 

Огляд ротової порожнини проводили по загальноприйнятій методиці за 

допомогою стоматологічних інструментів (зонд, дзеркало). Відзначали стан зубів: 

наявність каріозних порожнин, ускладненого карієсу. Під час огляду слизової 

оболонки ротової порожнини та язика звертали увагу на їх колір, блиск, наявність 

елементів ураження та нальоту. 

Під час огляду ясен оцінювали їх колір, характер поверхні, консистенцію, 

розташування ясенного краю, розміри, а також болючість, наявність 

кровоточивості тощо. При опитуванні основними скаргами дітей були: 

кровоточивість ясен під час чищення зубів та при вживанні твердої їжі, 

неприємний запах з рота. Клінічно діагностували гіперемію та набряк ясенних 

сосочків, фестончатість ясенного краю та кровоточивість при зондуванні. 

Стан тканин пародонта оцінювали на основі клінічних даних та 

пародонтальних індексів [105, 118, 176]. 

Оцінку поширеності хвороб пародонта здійснювали згідно критеріїв 

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

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

Для виявлення ранніх ознак запалення у тканинах пародонта використали 

індекс кровоточивості ясен (H.P. Muhlemann, S. Son, 1971). По наявності 

симптому кровоточивості можна визначити ранні ознаки запалення тканин 

пародонта. Для виявлення кровоточивості ясен використовували спеціальний зонд 

з тупим кінцем, який вводили в ясенну борозну, а через декілька секунд 
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спостерігали за появою крові. Обстежували ясна у ділянках 16, 12, 24, 32, 36, 44 

зубів. 

Критерії оцінки: 

0 – немає кровоточивості; 

І бал – при зондуванні ясенної борозни виявляється точковий крововилив; 

ІІ бали – поява плями; 

ІІІ бали – міжзубний проміжок заповнений кров’ю; 

IV бали – сильна кровотеча, кров заповнює ясенну борозну відразу після 

зондування. 

Проба Шиллера-Писарева застосовується для уточнення меж та тяжкості 

гінгівіту, виявлення скритого запального процесу [52, 53]: 

Критерії оцінки: 

0 балів – солом’яно-жовте забарвлення – відсутність запалення; 

1 бал – світло-коричневе забарвлення; 

2 бали – світло-буре забарвлення; 

3 бали – темно-буре забарвлення. 

Значення індексу визначається за сумою балів, яку ділять на кількість 

обстежених зубів. 

Для визначення інтенсивності патологічного процесу використовували 

об’єктивний індекс РМА (папілярно-маргінально-альвеолярний). Значення 

індексу до 25% характеризує легкий ступінь ХКГ, від 25% до 50% – середній та 

більше 50% – важкий [1, 99]: 

РМА = 
сума показників×100

3×кількість зубів
,          

Стан ясен оцінювали біля кожного зуба: 

- запалення сосочка – 1; 

- запалення краю ясен – 2; 

- запалення альвеолярних ясен – 3. 

Для визначення необхідності лікування захворювань тканин пародонта 

нами визначено комунальний пародонтальний індекс СРІ. Індекс враховує стан 

наступних показників пародонтального статусу: кровоточивість ясен, наявність 
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зубного каменю і пародонтальної кишені.  

При оцінці індексу СРІ ротової порожнини умовно поділяється на 

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

46. Для огляду використовували спеціально розроблений легкий СРІ-зонд з 

кулькою діаметром 0,5 мм на кінці, наявністю чорної окантовки між 3,5 мм та 5,5 

мм і чорними кільцями на рівні 8,5 мм і 11,5 мм від кінчика зонда. 

Результати обстеження оцінювали за наступними критеріями: 

0 – здорові ясна; 

1 – наявність кровоточивості; 

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

ділянки зонда; 

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); 

З метою дослідження індивідуального ризику виникнення стоматологічних 

захворювань, а також враховуючи, що регулярний догляд за ротовою 

порожниною значною мірою забезпечує нормальну функцію і стан жувального 

апарату, при масових обстеженнях дітей визначали гігієнічний стан ротової 

порожнини за допомогою індексу Гріна-Вермільйона (1964 р.), який дозволяє 

виявляти не тільки зубний наліт, але і зубний камінь [22]. 

Результати оцінювали у балах: 

Зубний наліт (DI): 

0 – зубний наліт відсутній; 

1 – зубний наліт покриває не більше 1/3 поверхні коронки зуба; 

2 – зубний наліт покриває від 1/3 до 2/3 поверхні зуба; 

3 – зубний наліт покриває більше, ніж 2/3 поверхні зуба. 

Зубний камінь (СІ): 

0 – зубний камінь не виявлений; 

1 – над’ясенний зубний камінь покриває менш 1/3 коронки зуба; 

2 – над’ясенний зубний камінь покриває від 1/3 до 2/3 коронки зуба чи є 
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підясенний у вигляді окремих частин; 

3 – над’ясенний зубний камінь покриває 2/3 коронки зуба і/чи під’ясенний 

оточує пришийкову частину зуба. 

Обчислення ОНІ - S проводять за формулою: 

OHI – S = 
зн

𝑛
+

зк

𝑛
                                                                    

де Σзн-сума балів зубного нальоту, 

Σзк-сума балів зубного каменю, 

n - кількість обстежених зубів (6 зубів ). 

Окрім того, було проведено анкетування дітей на предмет оцінки рівня 

санітарно-гігієнічних знань з допомогою вихователів які проводять постійний 

догляд за дітьми, в яких було відображено характер догляду за ротовою 

порожниною, а також засоби гігієни, які вони використовують. 

Діагностику захворювань пародонта проводили за класифікацією М.Ф. 

Данилевського (1994)  

Ефективність лікування з’ясовували за індексом Улітовського [1, 22]: 

ЕЛ = 100 × (РМА(1) – РМА(2)) / РМА(1),              

де РМА(1) – до лікування, РМА(2) – після лікування. 

 

2.3. Імунологічні методи дослідження 

З метою вивчення стану місцевої резистентності при хронічному 

катаральному гінгівіті на тлі ДЦП досліджували окремі фактори імунітету у 

ротовій рідині. 

Збір ротової рідини проводили натще шляхом спльовування у мірні 

пробірки (1,5 мл). 

Рівень імуноглобулінів А, G та sIgA у ротовій рідині визначали методом 

радіальної імунодифузії в агарі за Mancini. У реакції використовували 

моноспецифічні стандартні антисироватки до основних класів імуноглобулінів. 

Принцип кількісного визначення вмісту імуноглобулінів методом радіальної 

імунодифузії глобулінів ґрунтується на взаємодії антигена і антитіла. Метод 

полягає в тому, що зразки досліджуваних субстратів вміщують в лунки агару, в 
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якому спостерігаються антитіла проти IgG, IgA (стандартні моноспецифічні тіла 

проти імуноглобулінів). Імуноглобуліни, що дифундують в агар, при взаємодії з 

відповідними антитілами утворюють кільця преципітації, розмір яких залежить 

від вмісту імуноглобулінів того чи іншого класу. Результати оцінюють на підставі 

графіка. Діаметр кілець преципітації наносять проти даних про величини 

стандартів (у логарифмічній частині графіка). За одержаними точками будують 

пряму. Концентрацію, що відповідає досліджуваним зразкам, визначають за 

діаметром їх кілець і за калібрувальною кривою [75]. 

Рівень цитокінів IL-1β та IL-4 визначали імуноферментним методом з 

використанням комерційних наборів «Вектор Бест». 

Дослідження концентрації лізоциму проводили методом дифузії в агарі, що 

містить 0,05 % порошку біомаси Micrococcus lysodeikticus. Отримані дані 

оброблено статистично [61, 74, 135]. 

 

2.4. Фізико-хімічні властивості ротової рідини 

Мікрокристалізацію слини (МКС) досліджували за методикою, 

запропонованою Леусом П.А [161]. Забір слини здійснювали натще серце, або не 

менш як через 2 години після прийому їжі. Стерильним шприцом (2,0 ml) без 

голки збиралась нестимульована слина з під’язикової ділянки ротової порожнини. 

Ротову рідину наносили на предметне скло, попередньо знежирене та 

пронумероване, і висушували при кімнатній температурі. Отримані препарати 

вивчали під збільшенням 2,5х10 і 40х10 у природньому та поляризованому світлі 

бінокулярного мікроскопа «Полам Л-218». Фотографували кристали крізь 

мікрофотонасадку при такому ж збільшенні. При мікроскопії висохлих крапель 

слини проводили оцінку мінерального потенціалу слини (МПС), яку виражали в 

балах (А.Р. Позднев, 1996): 

5 балів – чіткий малюнок крупних подовжених кристалопризматичних 

структур деревоподібної або папороподібної форми, переважно у центрі краплі, 

невелика кількість органічної речовини  по периферії; 

4-3 бали – у центрі краплі окремі дендритні кристалопризматичні структури 

менших розмірів, по периферії велика кількість кристалічних структур 
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неправильної форми; 

2 бали – у полі зору поодинокі кристали різноманітної форми у вигляді 

сітки, розташованої по високому полю, або, можливо, групування по периферії 

краплі. У полі зору багато органічної речовини; 

1 бал – по усій площині краплі багато ізометрично розташованих структур 

неправильної форми; 

0 балів – повна відсутність кристалів. 

Оцінку МПС проводили з урахуванням площини висохлих крапель слини і 

виражали у середньому балі залежно від типів кристалоутворення [161]: 

0-1,0 – дуже низький мінералізуючий потенціал слини; 

1,1 – 2,0 – низький мінералізуючий потенціал слини; 

2,1 – 3,0 – задовільний мінералізуючий потенціал слини; 

3,1 – 4,0 – високий мінералізуючий потенціал слини; 

4,1 – 5,0 – дуже високий мінералізуючий потенціал слини. 

Біохімічне дослідження включало визначення вмісту аспартаттрансаміназа в 

ротовій рідині за методом Райтмана-Френкеля [25, 163]: в пробірку 0,5 мл набору 

додають 0,1 мм слюни та поміщають у термостат на 30 хв при температурі 37º С. 

Потім додають у пробірку 0,5 мл розчину 2,4-динитрофенилгидразину та 

витримують при кімнатній температурі впродовж 20 хвилин. Далі додають до 

пробірки 5 мл 0,4 М розчину їдкого натрію і залишають на 10 хв при кімнатній 

температурі. Через 10 хвилин необхідно з’ясувати оптичну щільність при довжині 

хвилі 500-560 нм у кюветі товщиною 1 см. За допомогою калібрувальних графіків 

з’ясовується активність ферменту за формулою: 

х=10×С, де                                                                                              

С – кількість ПВК по калібрувальному графіку (в мкмолях); 

10 – коефіцієнт перерахунку на 1 мл слини. 

Для визначення швидкості слиновиділення (нестимульованого) слину 

збирали ранком натщесерце шляхом спльовування протягом 20 хв. у мірні 

пробірки. Швидкість слиновиділення вимірювали в мл/хв. 

Вимірювання рН щойно зібраної ротової рідини проводили за допомогою 

рH-метра мілівольтметра рН-150 М і здійснювали у цифровій формі за допомогою 
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вимірювального перетворювача та набору скляних комбінованих електродів ЭСК-

1, ЭСК-10301, ЭСК – 10302 [22, 25]. 

В’язкість ротової рідини з’ясовували віскозиметром Оствальда за 

допомогою універсального індикаторного паперу, із градуюванням шкали рН від 

0 до 10 (НПО «Біохімреактив») за формулою [22]: 

            ŋХ = ŋо _tx_            

                     to   

Активність уреази з’ясовували експрес-тестом (Biohit) за допомогою 

реактивів фірми виробника «Філісіт-діагностика» (BERTHELOT, «Сечовина-У») 

[47, 82, 84, 163]. 

 

2.5 Обґрунтування лікувально-профілактичних заходів у дітей із 

хронічним катаральним гінгівітом на фоні дитячого церебрального паралічу. 

Методика проведення лікувально-профілактичного комплексу 

У сучасних умовах нестабільної економічної ситуації і різкої соціальної 

диференціації, особливої уваги потребують діти-інваліди, що мешкають у 

будинках-інтернатах. Більшість цих закладів є з чисельністю від 50 до 200 дітей 

та не мають штатного стоматолога. Вони розташовані у віддалених населених 

пунктах, де стоматологічна допомога важкодоступна або неможлива [49, 90, 102, 

153]. 

Стоматологічний статус дітей із ураженням центральної нервової системи є 

актуальною проблемою медицини на сьогодні, а стоматологічна допомога таким 

дітям недостатньо оптимізована, несвоєчасна та надається у неповному обсязі. 

Реакція таких дітей на лікування не завжди адекватна, часом агресивна, що 

корелює зі ступенем важкості основного захворювання. Особливістю 

стоматологічних втручань у дітей із різними формами дитячого церебрального 

паралічу є те, що план лікувальних маніпуляцій повинен будуватися з 

урахуванням специфіки нервово-м’язової патології [116]. 

В основу профілактичних заходів у дітей із ХКГ, хворих на дитячий 

церебральний параліч, було закладено такі критерії [101, 110, 118]: 

 оцінка чинників ризику виникнення стоматологічних захворювань; 
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 інтенсивність ураження карієсом зубів; 

 рівень гігієни ротової порожнини; 

 стан тканин пародонта; 

 наявність та ступінь важкості загальносоматичного захворювання. 

Комплекс лікувально-профілактичних заходів у дітей із хронічним 

катаральним гінгівітом, хворих на ДЦП, включав: 

 індивідуальну гігієну ротової порожнини (за допомогою вихователів); 

 санацію ротової порожнини з переважним використанням склоіномерного 

цементу «Ketaс Molar» фірми «ЗМ ESPE»; 

 професійну гігієну ротової порожнини (критерієм кратності 

проведення професійних гігієнічних заходів слугував стоматологічний статус 

пацієнтів, насамперед, інтенсивність карієсу постійних зубів та стан 

індивідуальної гігієни ротової порожнини). 

 На першому етапі дітям прищеплювались стійкі гігієнічні навички: кожна 

дитина груп дослідження була ознайомлена зі стандартним методом чистки зубів 

за Г.Н. Пахомовим. Навчання проводилось шляхом показу на фантомах щелеп та 

мовної інструкції за згаданою методикою. Дітей вчили правильно тримати зубну 

щітку, яка у всіх була однаковою (середній ступінь жорсткості щетини, з рівним 

щетинним полем, довжиною робочої частини 20 мм та шириною 6 мм). Для 

чистки зубів дітям була запропонована зубна паста «Blend-a-med PRO EXPERT». 

Стійкість мануальних навичок перевірялась щомісяця [13, 21, 57, 138].  

Завданням запропонового способу профілактики та лікування є досягнення 

ліквідації запальних явищ у яснах, враховуючи індивідуальні особливості кожної 

дитини та застосування лікувально-профілактичних засобів, які будуть 

відповідати цим вимогам. Необхідність використання засобів комплексної 

протизапальної, антиоксидантної, імуностимулюючої дії за умов патології ЦНС 

зумовлена доцільністю активації системи антиоксидантного захисту, зниження 

якої пов’язане з розвитком оксидативного стресу, тканинної гіпоксії та 

дисбалансом імунної системи. 

Дітям з хронічним катаральним гінгівітом основної групи проводили 
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антисептичну обробку ротової порожнини розчином «Стоматидин», який є 

антисептиком широкого спектра антибактеріальної та протигрибкової дії. 

Рекомендували полоскання нерозведеним розчином (15 мл) впродовж 30 секунд, а 

також 2-3 рази на день після їди (під обов’язковим контролем вихователів). Для 

зниження інтенсифікації запальних захворювань тканин пародонта дітям 

призначались розсмоктувальні таблетки «Лізак», якs містять лізоцим та 

декваліній хлорид. Лізоцим – мукополісахарид, ефективний щодо 

грампозитивних бактерій, вірусів та грибів, має протизапальну дію та підвищує 

опірність організму. Препарат рекомендували застосовувати 4 рази на добу, на 

протязі 10 днів.  

Зубний еліксир «Біодент-3» застосовували наступним чином: ополіскуючи 

ротову порожнину 2 рази на день протягом 1 місяця, 2 рази на рік (2 ч. ложки 

зубного еліксиру на 1/4 стакана теплої води). 

Зубний еліксир «Санодент» застосовували: 1 ч. ложка еліксиру на ¼ стакана 

кип’яченої теплої води – ополіскуючи ротову порожнину на протязі 1 хвилини 

перед сном. 

Ендогенно дітям з ХКГ основної групи рекомендувався вітамінний 

комплекс «Супервіт» по 1 таблетці на добу, протягом місяця, 2 рази на рік. 

«Супервіт» – це полівітамінно-мінеральний комплекс, який містить у 

своєму складі 18 компонентів – вітамінів та мінералів, які впливають на процеси 

тканинного метаболізму, зменшуючи метаболічний ацидоз та тканинну гіпоксію. 

Зокрема, аскорбінова кислота та залізо беруть участь в окисно-відновних 

процесах, що є необхідним для росту кісток, зубів, ендотелію капілярів і для 

нормального функціонування нервової та імунної систем. Залізо у свою чергу 

підвищує опірність організму до інфекцій. 

Запропоновані засоби запобігають розвитку патогенних бактерій, одночасно 

сприяючи росту корисної мікрофлори, суттєво призупиняють процеси утворення 

зубного нальоту, ефективно очищують ротову порожнину, зменшують 

інтенсивність та поширеність запального процесу, покращують стан місцевого 

імунітету. 
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Таблиця 2.2 

Лікувально-профілактичні заходи в дітей із хронічним катаральним 

гінгівітом, хворих на дитячий церебральний параліч 

Основна група 

(комплексне лікування) 

Порівняльна група 

(базове лікування) 

1. Навчання гігієни ротової порожнини  

 до утримання мануальних навичок                                  одноразове 

2. Професійна гігієнічна чистка 

3. Санація ротової порожнини 3. Антисептична обробка ротової 

порожнини хлоргексидином 

4. Антисептична обробка ротової 

порожнини «Стоматидином» 

4. Аплікації гелем для ясен «Метрогіл-

Дента» 

5. Розсмоктувальні таблетки «Лізак»  

6. Вітаміно-мінеральний комплекс 

«Супервіт» 

7. Зубний еліксир «Біодент-3» та 

«Санодент» 

 

8. Фізіотерапія: 

а) «Біоптрон-Компакт ІІІ»; 

б) міогімнастика. 

 

 

Дітям з ХКГ на тлі ДЦП проводили світлотерапію за допомогою лампи 

«Біоптрон-Компакт ІІІ» (фірми «Zepter», Швейцарія) як фізіотерапевтичний 

метод. Світлотерапевтичний апарат «Біоптрон-Компакт ІІІ» перетворює світловий 

потік: він стає плоскополяризаційним, поліхроматичним, некогерентним, 

низькоенергетичним, не містить ультрафіолетових та значної частини 

інфрачервоних променів (Пайлер-світло, рис. 2.1.). Процедури проводили 3 рази 

на тиждень у продовж 1 місяця. Ці властивості обумовлюють більш високу 

проникаючу дію світлових електромагнітних хвиль у шкіру, підшкірні судини та 

нервові структури, кров, у зв’язку з чим їх біологічна дія опосередковується як на 

клітинному, так і на системному рівнях. Поновлення функцій нервових закінчень, 

покращення трофіки та оксигенації сприяють підвищенню сенсорної чутливості 

та активації різних функціональних систем. 
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Рис. 2.1. Світлофізіотерапевтична лампа «Біотрон-Компакт-ІІІ» («Zepter») 

 

У порівняльній групі (30 дітей) були проведені рекомендації за догляду за 

ротовою порожниною та рекомендації щодо вибору засобів гігієни, лікування 

надавалось на основі базових протоколів «Дитяча терапевтична стоматологія». 

Ефективність проведення лікувально-профілактичних заходів оцінювали 

через 3, 6, 12-18 місяців після лікування. 

 

2.6. Статистичні методи дослідження 

Перевірка кількісних даних на тип розподілу за методом Колмогорова-

Смірнова показали, 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 χ
2
. 
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РОЗДІЛ 3 

СТАН ТКАНИН ПАРОДОНТА У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ДИТЯЧИЙ 

ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ 

 

3.1. Гігієнічний стан ротової порожнини в дітей із катаральним 

гінгівітом на фоні дитячого церебрального паралічу  

Опитування дітей та їх вихователів показало, що в обстежених дітей 

поінформованість щодо навичок догляду за ротовою порожниною є недостатньою. 

Адекватні гігієнічні навички мали тільки 53 дитини 23,98 %. За результатами 

опитування та перевірки практичних дій 72 дитини 32,58 % чистили зуби 

нерегулярно і не могли пояснити необхідність цієї процедури. Взагалі не чистили 

зуби 66 дітей 43,44 %, причому, 54 особи з цієї підгрупи, входили до складу основної 

групи, у них були відсутні елементарні навички та знання з догляду за ротовою 

порожниною.  

Якісний гігієнічний догляд за ротовою порожниною у дітей груп дослідження 

представлений у табл. 3.1, за аналізом якої встановлено, що регулярний гігієнічний 

догляд за ротовою порожниною здійснювали (9,25±2,79) % дітей основної групи, що 

було в 5,6 раза менше, стосовно даних у дітей 2-ї контрольної групи – (51,80±5,48) 

%, р<0,01. Нерегулярний догляд за ротовою порожниною визнавали (40,47±4,72) % 

респондентів основної групи, що було в 1,2 раза більше, стосовно відповідних 

значень у дітей 2-ї контрольної групи – (33,73±5,18) %, р>0,05. Відсутність 

гігієнічного догляду за ротовою порожниною визнавали 54 дитини (50,0±4,81) % 

основної групи проти 12 дітей (14,45±3,85) % 2-ї контрольної групи, що було у 3,4 

раза менше, стосовно даних в осіб основної групи р<0,001. 

Таблиця 3.1 

Регулярність догляду за ротовою порожниною у дітей груп дослідження  

Догляд за 
ротовою 

порожниною 

Основна група  2-а контрольна група 

абс. число % абс. число % 

Регулярний 10 9,25±2,79  43 51,80±5,48 

Нерегулярний 44 40,74±4,72  28 33,73±5,18 

Відсутній 54 50,0±4,81  12 14,45±3,85 
р <0,001 
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Рис. 3.1 Регулярність догляду за ротовою порожниною в дітей груп 

дослідження. 

Оцінка стану гігієни ротової порожнини за індексом Гріна- Вермільйона 

(ОНІ-S) (табл. 3.2) у дітей груп дослідження показала, що в діапазоні доброго 

показника індексу (0-0,6) знаходилось (8,33±2,66) % оглянутих основної групи, 

що було у 5,6 раза менше стосовно відповідних даних у дітей 2-ї контрольної 

групи (46,99±5,47) %, р<0,001. Задовільний догляд за ротовою порожниною 

об’єктивізувався у (20,37±3,87) % осіб основної групи, що було в 1,2 раза менше, 

стосовно значень у 2-й контрольній (25,30±4,77) %, р>0,05. 

Таблиця 3.2 

Оцінка стану гігієни ротової порожнини у групах дослідження за індексом 

Гріна-Вермільйона (ОНІ-S) 

Показники 

індексу ОНІ-S 

Основна група  2-а контрольна група  

абс. число % абс. число % 

0-0,6 – добрий 9 8,33±2,66 39 46,99±5,47 

0,7-1,6 –

задовільний 

22 20,37±3,87 21 25,30±4,77 

1,7-2,5 –

незадовільний 

30 27,77±4,31 

 

15 18,07±4,22 

 

> 2,6 – поганий 47 43,52±4,77 8 9,63±3,23 

р <0,001 
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Незадовільний стан гігієни ротової порожнини констатували в (27,77±4,31) % 

оглянутих основної групи, що було дещо більше, стосовно значень у 2-ї 

контрольної групи (18,07±4,22) %, але різниця статистично не достовірна 

(р>0,05). 

В оглянутих основної групи в (43,52±4,77) % випадків визначали поганий 

гігієнічний стан ротової порожнини за індексом ОНІ-S, що, в свою чергу, було в 

4,5 раза більше стосовно значень 2-ї контрольної групи (9,63±3,23) %, р<0,001, 

(рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2. Стан гігієни ротової порожнини у групах дослідження за індексом ОНІ-S. 

 

Структура індексу ОНІ-S у дітей груп дослідження виглядала таким чином: 

у дітей основної групи ОНІ-DI дорівнював (1,74±0,18) бала, тоді як в осіб 2-ї 

контрольної групи аналогічні показники відповідали значенням (1,18±0,19) бала, 

що було в 1,5 раза менше стосовно даних основної групи р<0,05. Показник 

параметру індексу ОНІ- СІ у дітей основної групи складав (1,25±0,12) бала, що 

було в 2,3 раза більше стосовно даних 2-ї контрольної групи (0,54±0,12), р<0,01. 

(Таб. 3.3). 
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Таблиця 3.3 

Структура індексу Гріна-Вермільйона в дітей груп дослідження 

Індекс ОНІ-S Основна група  2-а контрольна група  

Debris – індекс 

(зубний наліт) 

1,74±0,18* 1,18±0,19 

Calculus – індекс 

(зубний камінь) 

1,25±0,12** 0,54±0,12 

Разом 2,99±0,30* 1,72±0,31 

*р<0,05,**р<0,01 – достовірна різниця значень стосовно даних 2-ї контрольної 

групи 

Аналіз показників індексу Грін-Вермільйона в дітей груп дослідження, 

залежно від віку, показав, що в осіб основної групи в віці 12 років ОНІ-S складав 

(2,76±0,12) бала, що було у 2,2 раза більше стосовно даних 2-ї контрольної групи 

(1,24±0,17) бала, р<0,01. 

У підлітків 15 років індекс ОНІ-S дорівнював (3,21±0,18) бала, що було в 1,5 

раза більше стосовно відповідних значень у підлітків 2-ї контрольної групи 

(2,20±0,10), р<0,01. 

У середньому, в дітей, гігієнічний індекс ОНІ-S складав (2,99±0,30) бала, що 

було в 1,7 раза вище стосовно даних дітей, без супутніх соматичних захворювань 

(1,72±0,27, р<0,05).  

Таблиця 3.4 

Показники індексу Грін-Вермільйона (ОНІ-S) в дітей груп дослідження 

залежно від віку 

 

Вік, у роках 

Основна група  2-а контрольна група  

абс. 

число 

ОНІ-S  абс. 

число 

ОНІ-S 

12 49 2,76±0,12** 33 1,24±0,17 

15 59 3,21±0,18** 50 2,20±0,10 

Середнє 

значення 

108 2,99±0,30* 83 1,72±0,27 

*р<0,05,**р<0,01 – достовірна різниця значень стосовно даних 2-ї контрольної групи. 
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У дітей основної групи, у віці 12 років (табл. 3.5) при гінгівіті легкого 

ступеня індекс ОНІ-S дорівнював (2,06±0,11) бала, що було в 3,0 раза більше, 

стосовно даних у їх однолітків у 2-й контрольній групі (0,68±0,12) бала , р<0,01. 

При гінгівіті середнього ступеня, в даному віковому інтервалі, в осіб основної 

групи індекс ОНІ-S складав (2,88±0,12) бала, що було в 1,6 раза більше, стосовно 

даних у дітей 2-ї контрольної групи (1,80±0,11), р<0,01. При важкому ступені 

ХКГ у дітей основної групи індекс ОНІ-S дорівнював (3,36±0,15) бала. 

Таблиця 3.5 

Показники індексу ОНІ-S у групах дослідження залежно від віку та ступеня 

важкості ХКГ 

 

Ступінь 

важкості 

ХКГ 

Основна група 2-а контрольна група 

 

12 років 15 років 12 років 15 років 

абс. 

число 

ОНІ-S,  абс. 

число 

ОНІ-S,  абс. 

число 

ОНІ-S,  абс. 

число 

ОНІ-S,  

Легкий 

ступінь 

20 2,06 

±0,11* 

8 2,81 

±0,12* 

10 0,68 

±0,12 

18 1,20 

±0,11 

Середній 

ступінь 

14 2,88 

±0,12* 

26 3,21 

±0,11* 

7 1,80 

±0,11 

15 2,56 

±0,12 

Важкий 

ступінь 

10 3,36 

±0,15* 

21 3,63 

±0,12* 

- - 3 2,87 

±0,12 

*р<0,01 – достовірна різниця значень стосовно даних 2-ї контрольної групи 

У підлітків 15 років основної групи, при легкому ступені гінгівіту, індекс 

ОНІ-S складав (2,81±0,12) бала, що було у 2,3 раза більше, стосовно відповідного 

значення у підлітків 2-ї контрольної групи (1,20±0,11) бала, р<0,01. При 

середньому ступені ХКГ, у цій віковій категорії, в осіб основної групи індекс 

ОНІ-S дорівнює (3,21±0,11) бала, що було у 1,3 раза більше, стосовно відповідних 

значень у 2-й контрольній групі (2,56±0,12) бала, р<0,01. При важкому ступені 

хронічного катарального гінгівіту у підлітків основної групи значення індексу   

ОНІ-S перевищували аналогічні у 2-й контрольній групі у 1,2 раза (3,63±0,12) 

проти (2,87±0,12) відповідно, р<0,01. 

У середньому, у дітей основної групи при легкому ступені ХКГ індекс       

ОНІ-S зі значенням 2,43±0,11 бали був у 2,5 раза більше, стосовно відповідних 

значень у 2-й контрольній групі 0,94±0,11, р<0,01. При гінгівіті середнього 
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ступеня, в оглянутих основної групи, індекс ОНІ-S був у 1,4 раза вищий, стосовно 

отриманих даних у 2-й контрольній групі 3,04±0,11 проти 2,18±0,11, р<0,01. При 

важкому ступені ХКГ превалювання індексу ОНІ-S було в 1,2 раза більше 

стосовно значень 2-ї контрольної групи 3,49±0,14 бала проти 2,87±0,12 бала, 

р<0,01 (рис. 3.3). 

*р<0,01 – достовірна різниця значень стосовно даних 2-ї контрольної групи 

Рис. 3.3. Середні значення індексу ОНІ-S у групах порівняння залежно від 

ступеня важкості ХКГ. 

 

3.2. Поширеність та інтенсивність хронічного катарального гінгівіту у 

дітей груп дослідження 

У результаті поглибленого стоматологічного обстеження 108 дітей із ДЦП 

(основна група) та 83 дітей без соматичних захворювань (2-а контрольна група) 

(табл 3.6) було встановлено, що в оглянутих дітей із ДЦП розповсюдженість ХКГ 

становила (91,67±2,66) %, що було в 1,4 раза більше, стосовно даних дітей без 

соматичних захворювань (63,86±5,27) %, р<0,01. Водночас, серед обстежених 

дітей інтактний пародонт діагностувався в 4,3 раза частіше, стосовно відповідних 

значень у досліджуваних основної групи (36,14±5,27) % проти (8,33±2,65) %, 

р<0,01. 
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Таблиця 3.6  

Розповсюдженість хронічного катарального гінгівіту у дітей груп дослідження 

Стан тканин пародонта 

Основна група 2-а контрольна група 

Хлопці Дівчата Всього Хлопці Дівчата Всього 

Абс. 

число 

%±m Абс. 

число 

%±m Абс. 

число 

%±m Абс. 

число 

%±m Абс. 

число 

%±m Абс. 

число 

%±m 

Інтактний пародонт 

4 3,70± 

1,82** 

 

5 4,63± 

2,01* 

 

9 8,33± 

2,65* 

 

14 16,87± 

4,11 

 

16 19,28± 

4,32 

30 36,14± 

5,27 

 

З хронічним 

катаральним гінгівітом 

50 46,30± 

4,79** 

 

49 45,37± 

4,79** 

 

99 91,67± 

2,66* 

 

29 34,93± 

5,23 

 

24 28,92± 

4,97 

53 63,86± 

5,27 

 

*р < 0,01; ** р < 0,05– достовірна різниця значень стосовно даних 2-ї контрольної групи 

6
5
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У хлопців із ДЦП ХКГ діагностували у (46,30±4,79) % оглянутих, що було 

дещо більше, стосовно даних у осіб чоловічої статі 2-ї контрольної групи 

(34,93±5,23) %, але різниця статистично не достовірна (р>0,05), причому, в 

хлопців групи порівняння інтактний пародонт виявляли в 3,6 раза частіше, 

стосовно відповідних значень у хлопців із ДЦП (16,87±4,11) % проти (3,70±1,82) 

%, р<0,05. 

У дівчат, хворих на ДЦП, поширеність ХКГ становила (45,37±4,79) %, що 

було у 1,6 раза вище, ніж у дівчат 2-ї контрольної групи (28,92±4,97) %, р<0,05, 

однак у осіб жіночої статі 2-ї контрольної групи інтактний пародонт виявляли у 

(19,28±4,32) % обстежених, що було в 4,2 раза більше, стосовно відповідних 

значень у дівчат основної групи (4,63±2,01) %, р<0,01. 

 Аналіз розповсюдженості ХКГ у групах дослідження залежно від віку 

(табл. 3,7) показав, що у дітей, хворих на ДЦП, у віці 12 років, поширеність 

даного захворювання складала (89,79±4,33) %, що було в 1,7 раза більше, 

стосовно аналогічних показників у 2-й контрольній групі (51,51±8,69) %, р<0,01, а 

у віковому інтервалі 15 років, у дітей основної групи, розповсюдженість ХКГ 

становила (93,22±3,27) % проти (72,00±6,34) % у осіб 2-ї контрольної групи, 

р<0,05, що було в 1,3 раза менше. 

Таблиця 3.7 

Розповсюдженість хронічного катарального гінгівіту в дітей із ДЦП 

залежно від віку 

Вік, у 

роках 

Основна група  2-а контрольна група  

Загальна 

кількість 

обстежених 

З ХКГ, 

абс. 

чис. 

%±m Загальна 

кількість 

обстежених 

З ХКГ, 

абс. 

чис. 

%±m 

12 49 44 89,79±4,33* 

 

33 17 51,51±8,69* 

15 59 55 93,22±3,27** 

 

50 36 72,00±6,34** 

Разом 108 99 91,67±2,66* 

 

83 53 63,86±5,27* 

*р<0,01; ** р < 0,05 – достовірна різниця стосовно значень 2-а контрольної групи 

У дітей, хворих на ДЦП (рис. 3.4) ХКГ легкого ступеня виявляли в 1,9 раза 
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рідше, стосовно відповідних значень осіб 2-ї контрольної групи 28,28 % проти 

52,83 %, ХКГ середнього ступеня в осіб основної групи діагностували в 

однакових відсотках в обох групах дослідження. В оглянутих основної групи ХКГ 

важкого ступеня виявляли в 5,5 раза частіше стосовно відповідних значень осіб 2-

ї контрольної групи 31,31 % проти 5,66 %. 

 

*р < 0,01; ** р < 0,05 – достовірна різниця стосовно значень 2-ї контрольної групи 

Рис. 3.4 Розповсюдженість хронічного катарального гінгівіту в дітей 

основної групи дослідження та у дітей 2-ї контрольної групи залежно від ступеня 

важкості процесу 

Аналіз розповсюдженості ХКГ у дітей груп дослідження залежно від віку та 

ступеня важкості захворювання (табл. 3.8) довів, що в оглянутих, хворих на ДЦП, 

у віці 12 років, легкий ступінь ХКГ визначався у (20,20±4,04) % дітей, що було 

дещо більше, стосовно відповідних значень у дітей 2-ї контрольної групи 

(18,87±5,37) %, але різниця статистично не достовірна (р>0,05). При легкому 

ступені катарального гінгівіту маргінальний край, ясенні сосочки обстежених – 

дифузно гіперемійовані з ціанотичним відтінком різного ступеня інтенсивності 

(рис. 3.5.). Набряк ясен слабо виражений, рельєф ясенного краю не змінений, 

тургор тканин збережений, сосочки щільні, проба Шиллера-Писарєва позитивна зі 

світло-жовтим забарвленням, зубні відкладення у вигляді білого та 

пігментованого нальотів. 
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Рис. 3.5. Хронічний катаральний гінгівіт у дітей із ДЦП легкого ступеня 

важкості 

Таблиця 3.8 

Розподіл хронічного катарального гінгівіту в дітей груп дослідження 

 за ступенем важкості ХКГ та віку 

        Вікові групи 

 

 

Форма  ХКГ                    

12 років 15 років 

Основна 

група 

2-а 

контрольна 

група 

Основна група 2-а 

контрольна 

група 

Легкий 

ступінь 

абс. n=20 n=10 n=8 n=18 

% 

число 
45,45±7,51 

 

58,82±11,94 

 

14,55±4,75 

 

50,00±8,33 

 

Середній  

ступінь 

абс. 14 7 26 15 

% 

число 

31,82±7,02 

 

41,18±11,94 

 

47,27±4,73 

 

41,67±8,22 

 

Важкий 

ступінь 

абс. 10 - 21 3 

% 

число 

22,73±6,32 

 
- 

38,18±6,55 

 

8,33±4,61 

 

р >0,05 < 0,05 

*р>0,01 – достовірна різниця значень стосовно 2-ї контрольної групи 

** р<0,05 – достовірна різниця значень міжвікових підгруп основної групи
 

 

У 12 річних осіб, середній ступінь ХКГ діагностували у (31,82±7,02) % 

обстежених, що було більше стосовно аналогічних значень у 2-й контрольній 

групі (41,18±11,94) %, р>0,05. Гінгівіт середнього ступеня важкості 

характеризувався гіперемією маргінального краю ясен та ясеневих сосочків з 
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вираженим ціанозом, набряком (рис. 3.6.). Проба Шиллера-Писарєва – позитивна, 

з перевагою коричневого забарвлення ясен, білий та пігментований наліт 

поєднувався з над’ясенним зубним каменем. 

 

Рис. 3.6. Хронічний катаральний гінгівіт у дітей із ДЦП середнього ступеня 

важкості 

 

ХКГ важкого ступеня в дітей основної групи, у віці 12 років, 

об’єктивізувався в (22,73±6,32) % обстежених, при відсутності ХКГ важкого 

ступеня в їх однолітків у 2-й контрольній групі. При діагностуванні гінгівіту 

важкого ступеня відзначали значні м’які зубні відкладення, пігментований наліт 

на піднебінних та язикових поверхнях зубів, над- і під’ясенний зубний камінь 

(рис. 3.7.). При деталізації запального процесу встановлено, що найчастіше 

ураження пародонта починається в фронтальній ділянці нижньої щелепи. 
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Рис. 3.7. Хронічний катаральний гінгівіт у дітей із ДЦП важкого ступеня  

 

У дітей 15 років основної групи ХКГ легкого ступеня діагностували у 

(14,55±4,75) % оглянутих, тоді як у 2-й контрольній групі аналогічне значення було 

в 4,0 раза більше та становило (50,00±8,33), р<0,01. Середній ступінь ХКГ у осіб 

основної групи у віці 15 років, визначали у (47,27±4,73) % оглянутих, та було в 2,4 

раза більше стосовно відповідних значень у їх однолітків у (41,67±8,22) % оглянутих 

2-ї контрольної групи, р<0,05. У віці 15 років , важкий ступінь ХКГ у осіб основної 

групи об’єктивізували у (38,18±6,55) % оглянутих, що перевищувало аналогічне 

значення в 2-й контрольній групі в 3,7 раза та становило (8,33±4,61) %, р<0,01. 

Водночас, у 12-річних дітей, ХКГ легкого ступеня зустрічався в 2,5 раза 

частіше р1<0,05, ніж у дітей 15 років основної групи, при тому, що ХКГ середнього 

та важкого ступеня у 15-річних оглянутих основної групи перевищував аналогічні 

значення у віковому інтервалі 12 років у 1,9 раза, р1<0,05. 

Для з’ясування інтенсивності запального процесу в тканинах пародонта 

дітей груп дослідження були проаналізовані дані індексу РМА, залежно від віку 

оглянутих (таб. 3.9). 
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Таблиця 3.9 

Показники індексу РМА в дітей груп дослідження залежно від віку 

Вік, у роках Основна група  2-а контрольна група  

Кількість 

обстежених 

РМА, 

% 

Кількість 

обстежених 

РМА, 

% 

12 44 39,99±4,71** 17 20,26±4,37 

15 55 47,77±4,59* 36 34,16±5,03 

Середнє 

значення 

99 43,88±4,75* 

 

53 27,25±4,81 

 

*р < 0,05; ** р < 0,01–достовірна різниця значень стосовно даних 2-ї контрольної 

групи 

 

Встановлено, що в дітей із хронічним катаральним гінгівітом основної 

групи значення індексу РМА у середньому становило (43,88±4,75) %, що 

перевищувало дані 2-ї контрольної групи в 1,6 раза (27,25±4,81) %, р<0,05. 

У дітей 12 років, хворих на ДЦП, значення індексу РМА в середньому 

становило (39,99±4,71) % та характеризувалось як гінгівіт середнього ступеня, а 

згаданий показник був у 2,0 раза більше, стосовно відповідних значень в осіб 2-ї 

контрольної групи (20,27±4,38) %, р<0,01, в яких значення індексу РМА 

характеризувалось як гінгівіт легкого ступеня  

У віковому інтервалі 15 років у підлітків основної групи значення РМА в 

середньому дорівнювало (47,77±4,59) %, що було в 1,4 раза більше стосовно 

відповідних даних РМА в дітей 12 років основної групи (34,16±5,03) %, р<0,05. 

Результати дослідження динаміки значень РМА залежно від віку та ступеня 

важкості ХКГ (табл. 3.10) показали, що у 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 у їх однолітків у 2-й контрольній групі – 

(16,41±4,06) %, але різниця статистично не достовірна (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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Таблиця 3.10 

Показники індексу РМА залежно від ступеня важкості ХКГ та віку в дітей 

груп дослідження 

Ступінь 

важкості 

ХКГ 

Основна група  2-а контрольна група 

12 років 15 років 12 років 15 років 

абс. 

число 

РМА,  

M±m% 

абс. 

число 

РМА, 

 M±m% 

абс. 

число 

РМА,  

M±m% 

абс. 

число 

РМА, 

M±m%  

Легкий 

ступінь 

20 26,19 

±4,23* 
8 29,70 

±4,39* 
10 16,41 

±4,06 

18 20,28 

±4,41 

Середній 

ступінь 

14 39,18 

±4,69 * 

26 48,14 

±4,80* 

7 24,12 

±4,69 

15 34,15 

±5,20 

Важкий 

ступінь 

10 54,60 

±4,79** 
21 65,48 

±4,57* 

- - 3 48,05 

±5,48 

Середнє 

значення 

44 39,99 

±4,71** 
55 47,77 

±4,59* 

17 20,27 

±4,38 

36 34,16 

±5,03 

*р < 0,05; **р < 0,01–достовірна різниця значень стосовно даних 2-ї контрольної 

групи 

 

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 в 1,4 раза стосовно 

даних 2-ї контрольної групи (65,48±4,57) % проти (48,05±5,48) %, р<0,05. 

Таким чином, середні показники індексу РМА залежно від ступеня важкості 

ХКГ у осіб основної групи були вищі, стосовно даних -ї2 контрольної групи: при 

легкому ступені  важкості ХКГ – у 1,5 раза 27,94 % проти 18,34 % відповідно; при 

середньому ступені – в 1,5 раза 43,66 % проти 29,13 % та при важкому ступені 

ХКГ – у 1,2 раза 65,48 % проти 48,05 % (рис. 3.8). 



72 

 

*р < 0,05; ** р < 0,01–достовірна різниця значень стосовно даних 2-ї контрольної 

групи 

Рис. 3.8. Середні значення індексу РМА залежно від ступеня важкості ХКГ 

у групах дослідження 

 

Оцінка даних інтенсивності кровоточивості ясен (табл. 3.11) 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) балів, 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 у 2-

й контрольній групі (1,42±0,015) бала, р<0,01 у 1,3 раза. У віковому інтервалі 12 

років, при важкому ступені ХКГ Ікр складав (2,47±0,014) бала. 
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Таблиця 3.11 

Показники індексу кровоточивості в дітей груп дослідження залежно від 

ступеня важкості ХКГ та віку 

Ступінь 

важкості 

ХКГ 

Основна група 2-а контрольна група 

12 років 15 років 12 років 15 років 

абс. 

число 

Ікр,  

(M±m%) 

бали 

абс. 

число 

Ікр,  

(M±m%) 

бали 

абс. 

число 

Ікр,  

(M±m%) 

бали 

абс. 

число 

Ікр,  

(M±m%) 

бали 

Легкий  20 1,29 

±0,014* 
8 1,78 

±0,012* 
10 0,63 

±0,014 

18 1,08 

±0,015 

Середній  14 1,84 

±0,013* 

26 2,12 

±0,013* 

7 1,42 

±0,015 

15 1,84 

±0,016 

Важкий  10 2,47 

±0,014* 
21 2,91 

±0,014* 

- - 3 2,26 

±0,015 

Середнє 

значення 

44 1,86 

±0,13* 

55 2,27 

±0,013* 

17 1,03 

±0,014 

36 1,72 

±0,015 

*p <0,01 – достовірна різниця стосовно даних 2-ї контрольної групи  

 

При легкому ступені ХКГ у дітей основної групи, у віці 15 років, Ікр 

перевищував аналогічне значення у 2-й контрольній групі у 1,6 раза (1,78±0,012) 

бала проти (1,08±0,015) балів, 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 у 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 у їх однолітків у 2-й 

контрольній групі (2,91±0,014) бала проти (2,26±0,015) бала, відповідно, р<0,01. 

Отже, в середньому, в дітей із ХКГ, хворих на ДЦП визначали підвищення 

індексу кровоточивості ясен у 1,5 раза, стосовно отриманих даних у дітей із ХКГ 

без соматичних захворювань.  

З даних рис. 3.9, доведено, що в середньому в дітей та підлітків основної групи 

при легкому ступені ХКГ, Ікр був у 1,8 раза вище, стосовно даних 2-ї контрольної групи 

1,53 бали проти 0,85 балів; при середньому ступені важкості ХКГ – у 1,2 раза більше 

відповідних значень 2-ї контрольної групи 1,98 бали проти 1,63 балів та при важкому 

ступені ХКГ – у 1,3 рази 2,69 бала проти 2,26 балів, відповідно. 
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*p <0,01 – достовірна різниця стосовно даних 2-ї контрольної групи  

Рис. 3.9. Середні значення індексу кровоточивості залежно від ступеня 

важкості ХКГ 

 

Аналіз індексу СРІ (табл. 3.12) показав, що в обох групах дослідження, з 

віком зменшується кількість інтактного пародонта: у основній групі – з 

(10,20±4,32) % у віці 12 років, до (6,78±3,27) % у віці 15 років; у 2-й контрольній 

групі – з (48,48±8,70) % у 12 річних дітей до (32,00±6,60) % у 15 річних підлітків. 

У віці 12 років, у дітей основної групи, на компоненту індексу СРІ 

«кровоточивість ясен» виявляли у (61,22±6,96) % обстежених, тоді як у 2-й 

контрольній цей показник був у 1,7 раза менше (36,36±8,37) %, р<0,001.  
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                                                                                                                                                                                 Таблиця 3.12 

Структура індексу СРІ у дітей груп дослідження залежно від віку 

 

Код СРІ 

Вікові групи 

12 років 15 років 

Основна група 

(n=49) 

2-а контрольна група 

(n=33) 

Основна група 

(n=59) 

2-а контрольна 

група (n=50) 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

0 – відсутність запалення 5 10,20±4,32 16 48,48±8,70 4 6,78±3,27 16 32,00±6,60 

1 – кровоточивість ясен 30 61,22±6,96 12 36,36±8,37 26 44,07±6,46 22 44,00±7,01 

2 – над- і під’ясенний зубний 

камінь 

14 28,57±6,45 5 15,15±6,24 29 49,15±6,51 12 24,00±6,04 

3 –пародонтальна кишеня >3 мм - - - - - - - - 

4 – пародонтальна кишеня >6 мм - - - - - - - - 

         р<0,001                                                                                                                                                                          
Таблиця 3.13 

Середня кількість уражених секстантів у дітей груп дослідження згідно з індексом СРІ 

 
Код СРІ 

Вікові групи 

12 років 15 років 

Основна 
група (n= 49) 

р 2-а контрольна група 
(n=33 ) 

Основна 
група (n=59 ) 

р 2-а 
контрольна 
група (n=50) 

0 – відсутність запалення 1,04±0,05 <0,01 3,05±0,10 0,96±0,05 <0,01 2,45±0,09 

1 – кровоточивість ясен 3,52±0,14 <0,01 2,32±0,13 2,68±0,13 >0,05 2,29±0,07 

2 – над- і під’ясенний зубний 
камінь 

1,44±0,07 <0,01 0,63±0,03 2,36±0,10 <0,01 1,26±0,05 

3 –пародонтальна кишеня >3 мм - - - - - - 

4 – пародонтальна кишеня >6 мм - - - - - - 

7
6
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У віковому інтервалі 15 років, у підлітків основної групи, компонента 

«кровоточивість ясен» складала (44,06±2,23) %, що статистично дорівнювало 

отриманим даним за цим параметром у дітей 2-ї контрольної групи (40,0±2,00), 

р>0,05. 

У віковій категорії 12 років, у дітей основної групи, над- і під’ясенний 

зубний камінь об’єктивізувався у (28,57±1,42) % обстежених, що було у 1,9 раза 

більше, стосовно відповідних значень у дітей 2-ї контрольної групи 

(15,15±0,75) %, р>0,05. 

У підлітків, віком 15 років, основної групи на долю обстежених з 

компонентою «над- і під’ясенний зубний камінь» припадало (49,15±2,45) % 

оглянутих при (32,0±1,60) % у 2-й контрольній групі, що було в 1,53 раза 

менше, р>0,05. 

У дітей 12 років, основної групи, доля секстантів з інтактним пародонтом 

становила (1,04±0,05), що було в 2,9 раза менше, стосовно відповідних значень 

у 2-й контрольній групі (3,05±0,15), р<0,01. Кількість секстантів з 

кровоточивістю ясен у дітей 12 років, з ДЦП становило (3,52±0,17), що було в 

1,5 раза більше, стосовно відповідних значень у 2-й контрольній групі 

(2,32±0,11), р<0,01. Частка секстантів із зубним над- і під’ясенним зубним 

каменем у дітей основної групи становила (1,44±0,07), що було в 2,3 раза 

більше кількості уражених секстантів за цим параметром у дітей 2-ї 

контрольної групи (0,63±0,03), р<0,01. 

У підлітків 15 років, основної групи, на частку секстантів з інтактним 

пародонтом припадало (0,96±0,05), що було в 2,6 раза менше, стосовно 

аналогічних значень у 2-й контрольній групі (2,45±0,09), р<0,01. Водночас, частка 

параметру «кровоточивість ясен» у підлітків основної групи (2,68±0,13) 

статистично не відрізнялась від значень 2 контрольної групи (2,29±0,07), р>0,05. 

Кількість секстантів по компоненті «над- і під’ясенний зубний камінь», у осіб 

основної групи, в цьому віковому інтервалі, була в 1,9 раза більше, стосовно 

аналогічних значень у 2-й контрольній групі (2,36±0,10) проти (1,26±0,05), р<0,01. 

У середньому, у дітей із ДЦП діагностували (2,50±0,12) уражених 
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секстанта на одного обстеженого, при (1,62±0,13) уражених секстанта в 2-й 

контрольній групі, що було в 1,5 раза менше (табл. 3.13).  

У віці 12 років, гігієнічного навчання та виховання потребувало 

(70,45±6.88) % обстежених основної групи при (88,24±7,81) % дітей 2-ї 

контрольної групи; видалення над- і під’ясенного зубного каменю потребувало 

(29,55±6,88) % осіб основної групи та (11,76±7,81) % обстежених 2-ї 

контрольної групи. 

У 15 річних підлітків (50,91±6,74) % оглянутих основної групи та    

(72,22±7,47) % осіб 2-ї контрольної групи потребували гігієнічного навчання та 

виховання, а (49,09±6,74) % обстежених основної та (27,78±7,47) % 2-ї 

контрольної груп потребувало видалення над- і під’ясенного зубного каменю. 

Таблиця 3.14 

Необхідність лікувально-профілактичних заходів у групах дослідження  
 

           Вікові групи 

Лікувальні 

заходи 

12 років 15 років 

Основна 

n=44 

2-а 

контрольна 

n=17 

Основна 

n=55 

2-а 

контрольна 

n=36 

Гігієнічне 

навчання та 

виховання 

% 

число 
70,45±6,88 88,24±7,81 50,91±6,74 72,22±7,47 

абс. 31 15 28 26 

Видалення 

над- і під’-

ясенного зуб-

ного каменю 

% 

число 
29,55±6,88 11,76±7,81 49,09±6,74 27,78±7,47 

абс. 13 2 15 10 

р >0,05 <0,05 

 

Результати проведених досліджень показали, що в дітей із хронічним 

катаральним гінгівітом, на фоні ДЦП, поширеність уражень тканин пародонта 

була в 1,4 раза вища, стосовно значень у дітей із ХКГ без фонової захворюваності, 

з превалюванням розвинутих форм хронічного катарального гінгівіту, причому, зі 

збільшенням віку обстежених дана тенденція носила більш виражений характер. 

У дітей основної групи дані пародонтальних індексів (РМА, Ікр, СРІ) 

характеризувались значно більшими значеннями стосовно даних 2-ї 
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контрольної групи, що свідчило про виражений процес інтенсивності запалення 

у тканинах пародонта в дітей із ХКГ на фоні ДЦП. 

У результаті проведених досліджень встановлено, що в дітей груп 

дослідження визначався недостатній рівень гігієнічного догляду за ротовою 

порожниною, що підтверджувалось високими значеннями гігієнічного індексу. 

Зазначена тенденція може бути зумовлена недостатністю санітарно-

просвітницької роботи, недосконалістю мануальних навичок у дітей та 

підлітків груп дослідження, а в осіб із ДЦП – неможливістю проводити якісний 

догляд за ротовою порожниною унаслідок гіперкінезії м’язів рук та певними 

інтелектуальними проблемами. 

Таким чином, у дітей із ДЦП встановлена висока поширеність 

захворювань тканин пародонта, у структурі якого переважає хронічний 

катаральний гінгівіт. У дітей, хворих на ДЦП, інтенсивність запальних процесів 

збільшувалась з віком, залежала від ступеня важкості ХКГ, що підтверджено 

даними параклінічних індексів, та була вищою, ніж у дітей із ХКГ без загально 

соматичних захворювань. Досліджено, що в дітей обох груп дослідження 

значно знижена мотивація до чищення зубів та якісного догляду за ротовою 

порожниною, що підтверджено індексними оцінками. 
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РОЗДІЛ 4 

ДИНАМІКА ЗМІН ФІЗИЧНИХ, БІОХІМІЧНИХ ТА ІМУНОЛОГІЧНИХ 

ПОКАЗНИКІВ РОТОВОЇ РІДИНИ У ДІТЕЙ ІЗ ХРОНІЧНИМ 

КАТАРАЛЬНИМ ГІНГІВІТОМ НА ТЛІ ДИТЯЧОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО 

ПАРАЛІЧУ 

 

4.1. Оцінка стану показників ротової рідини в дітей із хронічним 

катаральним гінгівітом, хворих на дитячий церебральний параліч  

Аналіз динаміки змін окремих показників ротової рідини проведений у 30 

стоматологічно та соматично здорових дітей (1-а контрольна група), у 53 дітей 

із хронічним катаральним гінгівітом без супутніх соматичних захворювань (2-а 

контрольна група) та в 60 дітей із ХКГ, хворих на дитячий церебральний 

параліч (основна група) (таблиця 4.1). 

Таблиця 4.1 

Динаміка змін окремих показників ротової рідини в дітей груп 

дослідження 

Групи 

дослідження 

 

Швидкість 

секреції 

слини 

(мл/хв) 

Рh  

слини 

В’язкість 

слини 

мПА∙с 

Активність 

уреази, 

мккат/л 

Аспартат-

трансаміназа, 

мккат/л 

Основна 

група 

0,31±0,02 

• 

5,99±0,08 

• 

* 

3,03±0,05 

• 

* 

5,13±0,32 

• 

0,035±0,003 

•• 

** 

1-а 

контрольна  

група 

0,49±0,02 6,98±0,08 2,34±0,04 2,84±0,31 0,025±0,003 

2-а 

контрольна 

група 

0,36±0,03 

• 

6,33±0,07 

• 

2,64±0,05 

• 

4,45±0,31 

• 

0,028±0,002 

 

•• р<0,01, •р>0,05 – достовірна різниця значень стосовно даних 1-ї контрольної групи 

*р1<0,01, **р1<0,05 – достовірна різниця значень стосовно даних 2-ї контрольної 

групи 

 

У результаті проведених досліджень встановлено, що у дітей, хворих на 

ХКГ відзначалось понижене слиновиділення, яке в оглянутих 2 контрольної 
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групи становило (0,36±0,03) мл/хв та (0,31±0,02) мл/хв у дітей основної групи, 

р1>0,05 проти (0,49±0,02) мл/хв у 1 контрольній р<0,01. Найнижчі значення pН 

ротової рідини зафіксовані в осіб з ХКГ на тлі ДЦП – (5,99±0,08), у здорових 1-ї 

контрольної групи (6,98±0,08), р<0,01 та 2-ї контрольної групи (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 в порівнянні з даними в дітей 1-ї контрольної групи 

(2,34±0,04) мПа∙С, р<0,01 та у дітей із ХКГ без соматичних захворювань (2-а 

контрольна група) (2,64±0,05) мПа∙С, р1<0,01. Отримані нами дані надають 

можливість стверджувати, що підвищена в’язкість ротової рідини на фоні 

зниженої салівації і кислотності, здатні значно погіршити її мінералізуючу, 

захисну та очищуючу функції, що призводить до виникнення карієсогенної 

ситуації та збільшує ризик виникнення запальних захворювань тканин 

пародонта в дітей із ХКГ. 

Результати досліджень активності уреази в ротовій рідині в дітей груп 

дослідження показали, що в дітей із ХКГ при ДЦП активність уреази в слині 

дорівнювала (5,13±0,32) мккат/л, що перевищувало значення в дітей 2-ї 

контрольної групи (4,45±0,31) мккат/л, р1<0,05 та була значно вище, ніж у дітей 

1-ї контрольної групи (2,84±0,31) мккат/л, р<0,01. 

Активність аспартаттрансамінази, наявність якої засвідчує деструктивні 

процеси в ротовій порожнині, в дітей основної групи становила (0,035±0,003) 

мккат/л, що перевищувало дані в -й1 контрольній групі (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, р1<0,05). 

Вивчення динаміки змін окремих показників ротової рідини в дітей із ХКГ 

показало (табл. 4.2), що зі збільшенням інтенсивності запального процесу в 

пародонті зменшується швидкість секреції слини: від (0,39±0,03) мл/хв при 

легкому ступені до (0,33±0,02) мл/хв при важкому ступені ХКГ, р>0,05 у осіб 2-

ї контрольної групи та від (0,35±0,02) мл/хв при легкому ступені до (0,27±0,02) 

мл/хв при важкому ступені ХКГ у дітей основної групи, р<0,01. При цьому, при 

середньому та важкому ступені ХКГ у дітей, хворих на ДЦП, швидкість 
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секреції слини була достовірно нижче (р1<0,05; р1<0,01), ніж у осіб з 

аналогічною захворюваністю 2-ї контрольної групи. 

Таблиця 4.2 

Динаміка змін окремих показників ротової рідини в дітей із ХКГ залежно 

від ступеня важкості запального процесу 

Групи 

дослідження 

 

Швидкість 

секреції 

слини 

(мл/хв) 

Рh слини В’язкість 

слини 

мПА∙с 

Активність 

уреази, 

мккат/л 

Аспартат-

трансаміназа, 

мккат/л 

Основна група 

Легкий 

ступінь ХКГ 

0,35±0,02 6,31±0,08 

• 

2,86±0,04 

• 
4,05±0,32 0,028±0,003 

Середній 

ступінь ХКГ 

0,30±0,01 

* 

•• 

5,90±0,08 

** 

• 

2,99±0,05 

* 

• 

5,21±0,31 

* 

 

0,036±0,004 

 

Важкий 

ступінь ХКГ 

0,27±0,02 

** 

•• 

5,75±0,06 

** 

• 

3,25±0,05 

** 

• 

6,12±0,32 

** 

•• 

0,041±0,003 

* 

• 

Середнє 

значення 

0,31±0,02 5,99±0,08 

 

3,03±0,05 

 

5,13±0,32 

 

0,035±0,003 

 

2-а контрольна група 

Легкий 

ступінь ХКГ 

0,39±0,03 6,62±0,06 

 

2,45±0,05 

 
3,48±0,31 0,026±0,002 

Середній 

ступінь ХКГ 

0,35±0,01 

р>0,05 

 

6,30±0,05 

р<0,01 

 

2,69±0,04 

р<0,01 

 

4,72±0,32 

р<0,05 

 

0,029±0,002 

р>0,05 

 

Важкий 

ступінь ХКГ 

0,33±0,02 

р>0,05 

 

6,05±0,05 

р<0,01 

 

2,78±0,05 

р<0,01 

 

5,16±0,31 

р<0,01 

 

0,030±0,001 

р<0,05 

 

Середнє 

значення 

0,36±0,03 6,32±0,05 

 

2,64±0,05 

 

4,45±0,31 

 

0,028±0,002 

 

*р <0,05, **р <0,01 – достовірна різниця значень стосовно даних при ХКГ 

легкого ступеня 

•р1<0,01, ••р1<0,05 – достовірна різниця значень стосовно даних 2-ї контрольної 

групи 

 

У дітей основної групи pН ротової рідини зменшувалась від (6,31±0,08) 

при легкому ступені до (5,75±0,06) при важкому ступені ХКГ, р<0,01. У дітей 

2-ї контрольної групи зменшення pН слини було більш поміркованим: 
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досліджували зменшення її кислотності від (6,62±0,06) при легкій формі до 

(6,05±0,05) при важкій формі ХКГ, р<0,01. При цьому в дітей із ДЦП pН 

ротової рідини була достовірно нижче, ніж у дітей 2-ї контрольної групи 

р1<0,01. 

Зі збільшенням ступеня інтенсиності запального процесу в тканинах 

пародонта в дітей груп дослідження відбувалось підвищення в’язкості ротової 

рідини, однак у дітей хворих на ДЦП ця тенденція носила більш виражений 

характер, що підтверджувалось як достовірним збільшенням даних 

міжгрупового порівняння (р<0,05; р<0,01), так і стосовно значень у дітей при 

всіх ступенях важкості ХКГ 2-ї контрольної групи р1<0,01. 

У результаті проведених досліджень визначали підвищення уреазної 

активності в ротовій рідині дітей із ХКГ. У осіб, хворих на ДЦП, активність 

уреази в ротовій рідині при легкому ступені ХКГ становила (4,05±0,32) мккат/л 

та збільшуючись до (5,21±0,31) мккат/л, р<0,05 при середньому ступені ХКГ, 

становила (6,12±0,32) мккат/л при важкій формі захворювання, р<0,01. Слід 

зауважити, що в осіб з ХКГ 2-ї контрольної групи активність уреази була: при 

легкому ступені ХКГ – на 16,37 % р>0,05, при середньому – на 10,38 % р<0,05, 

та при важкому – на 18,60 % р>0,05 нижче, ніж у дітей основної групи при 

відповідних ступенях ХКГ. 

Вміст аспартаттрансамінази в ротовій рідині в дітей основної групи, при 

легкому ступені ХКГ становила (0,028±0,003) мккат/л, збільшуючись до 

(0,036±0,004) мккат/л, р>0,05, при середньому ступені та досягала значень 

(0,041±0,003) мккат/л, р<0,05 при важкому ступені процесу в тканинах 

пародонта. Звертало увагу, що в дітей 2-ї контрольної групи динаміка 

активності аспартаттрансамінази в ротовій рідині носила аналогічний характер, 

однак тільки при важкому ступені ХКГ отримані дані відрізнялись 

статистичною достовірністю від даних при легкому ступені ХКГ. 

Таким чином, 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), кількісне 
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збільшення умовно-патогенної мікрофлори (підвищення активності уреази) та 

інтенсивність запальних процесів (аспартаттрансамінази) в порівнянні з 

аналогічними даними в дітей із ХКГ без супутніх соматичних захворювань.  

Дані про кристалоутворюючий потенціал слини [161], отримані в дітей 

груп обстеження (рис. 4.1), показали, що в соматично та стоматологічно 

здорових дітей (1-а контрольна група), в 60,0 % випадків зафіксований І тип та 

в 40,0 % осіб – ІІ тип мікрокристалізації при відсутності ІІІ типу. В дітей із ХКГ 

без соматичних захворювань (2-а контрольна група), І тип об’єктивізували у 

33,33 % оглянутих р<0,01, ІІ тип – у 52,77 % та ІІІ тип мікрокристалізації – у 

13,89 % дітей. У дітей із ХКГ на тлі ДЦП, найбільший відсоток (46,67 %) 

становили особи з ІІІ типом мікрокристалізації р<0,01; р1<0,01. Водночас, 

частка осіб із І типом (21,66 %) та ІІ типом (31,67 %) була достовірно нижчою, 

ніж у 1-й контрольній (р<0,01) та 2-й контрольній групі р1<0,01. 

 

Рисунок 4.1. Розподіл типів мікрокристалізації в дітей груп дослідження 

 

При цьому, у дітей 1-ї контрольної групи тільки в 2 осіб був 

діагностований низький мінералізуючий потенціал слини МПС (1,82±0,60 

бали), тоді як у дітей 2-ї контрольної групи дуже низький та низький 

потенціали МПС об’єктивізували в 17 обстежених (0,98±0,32 та 1,56±0,18 бала, 

відповідно). Найбільша кількість дітей (39 осіб) з дуже низьким та низьким 

потенціалами МПС виявлялася в основній групі при бальних оцінках 
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(0,88±0,27) та (1,36±0,12), відповідно. Найменший відсоток задовільного 

потенціалу МПС виявляли в дітей основної групи (31,67 %) при максимальних 

значеннях у дітей 2-ї контрольної групи (44,44 %) із бальними оцінками 

(2,32±0,77) та (2,62±0,80), відповідно. Високий та дуже високий потенціал МПС 

діагностували в 43,33 % та в 16,67 % дітей 1-ї контрольної групи, бальна оцінка 

при цьому коливалась від (3,84±1,28) бала до (4,54±1,51) бала. У дітей із ХКГ 2-

ї контрольної групи у 8-х обстежених         (16,67 %) діагностували високий 

МПС при значенні (3,54±1,18) бала та тільки у 2-х осіб з ХКГ на тлі ДЦП, при 

даних МПС (3,33±1,11) бала (табл. 4.3, рис. 4.2). 

Таблиця 4.3 

Оцінка мінералізуючого потенціалу слини в дітей груп дослідження 

 (Позднев А.Р., 1996) 

 

Типи 

кристалоутво-

рення 

Основна група 

(n=60) 

2-а контрольна 

група 

(n=53) 

1-а контрольна 

група 

(n=30) 

Абс. 

 к-сть 

обстеж. 

% Абс. 

 к-сть 

обстеж. 

% Абс. 

 к-сть 

обстеж. 

% 

0-1,0 – 

дуже низький 

12 20,0±5,16 6 11,1±4,35 - - 

1,1-2,0 – 

низький 

27 45,0±6,42 17 32,08±6,41 2 6,67±4,55 

2,1-3,0 – 

задовільний 

19 31,67±6,01 22 41,51±6,67 10 33,33±8,61 

3,1-4,0 – 

високий 

2 3,33±2,31 8 15,09±4,92 13 43,33±9,05 

4,10-5,0 – 

дуже високий 

- - - - 5 16,67±6,80 

р<0,001 
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Рисунок 4.2. Значення мінералізуючого потенціалу в дітей груп дослідження 

У результаті подальших досліджень була проаналізована 

мікрокристалізація слини в дітей основної та 2-ї контрольної групи, залежно від 

ступеня хронічного катарального гінгівіту (табл. 4.4). У дітей із ДЦП при 

легкому ступені ХКГ у 80,0 % випадків об’єктивізувалась мікрокристалізація І 

(40,0 %) та ІІ типів (40,0 %), а у (20,0 %) оглянутих відзначався ІІІ тип МКС. У 

дітей 2-ї контрольної групи з ХКГ легкого ступеня з І типом МКС було (46,67 

%) дітей та (53,33 %) оглянутих – з ІІ типом мікрокристалізації, при цьому не 

спостерігалось осіб з ІІІ типом МКС. У дітей основної групи при середньому 

ступені ХКГ досліджували зменшення кількості осіб з І типом (23,80 %) та з ІІ 

типом МКС (33,33 %) при збільшенні оглянутих з ІІІ типом мікрокристалізації 

слини (42,85 %). У дітей 2-ї контрольної групи, при середньому ступені ХКГ, 

зменшувалась кількість осіб з І типом МКС (27,78 %) при збільшенні кількості 

оглянутих з ІІ типом МКС (55,56 %), причому в (16,67) % дітей діагностували 

ІІІ тип МКС. При важкому ступені ХКГ істотно збільшувався відсоток дітей із 

ІІІ типом МКС: до (66,67) % – у 2-й контрольній групі та до (78,94) % – у дітей 

основної групи. Слід зауважити, що в дітей груп дослідження, при важкому 

ступені ХКГ, І тип мікрокристалізації не об’єктивізувався.  
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Рис. 4.3. Особливості мікрокристалізації слини в дітей хворих на ДЦП 

а – I тип, б – II тип, в – III тип. 

Таблиця 4.4 

Типи мікрокристалізації слини в дітей із ХКГ залежно від ступеня 

важкості запального процесу 

 

 

Групи 

Дослідження 

Тип мікрокристалізації 

І тип ІІ тип ІІІ тип 

Абс. % Абс. % Абс. % 

2-а контрольна група 

(n=53) р<0,01 

19 33,33 

±7,85* 

26 52,77 

±8,32 
8 13,89 

±5,76 

Легкий ступінь 

гінгівіту  

(n=23) р >0,05 

10 46,67 

±12,88 

 

13 53,33 

±12,88 

- - 

Середній ступінь 

гінгівіту (n=27) р 

>0,05 

8 27,78 

±10,55 

 

13 55,56 

±11,71 

6 16,67 

±8,78 

Важкий ступінь 

гінгівіту  

(n=3) р<0,05 

1 - - 33,33 

±11,12 

 

2 66,67 

±11,12 

 

Основна група 

(n=60)  

13 21,66 

±5,31** 
19 31,67 

±6,0 
28 46,67 

±6,44 
Легкий ступінь 

гінгівіту  

(n=20) 

8 40,0 

±10,95 

 

8 40,0 

±10,95 

 

4 20,0 

±8,94 

 

Середній ступінь 

гінгівіту (n=21) р 

>0,05 

5 23,80 

±9,29 

 

7 33,33 

±10,28 

 

9 42,85 

±10,79 

 

Важкий ступінь 

гінгівіту  

(n=19) 

- - 4 21,05 

±9,35 
15 78,94 

±9,35 

*р<0,05, **р<0,01– достовірна різниця значень стосовно даних 2-ї контрольної 

групи  

а б в 
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Таким чином, встановлені особливості розподілу типів кристалів у ротовій 

рідині дітей полягають у тому, що найсприятливіше їх співвідношення виявлено в 

дітей без соматичної і стоматологічної захворюваності, мінералізуючий потенціал 

слини у яких високий. У дітей із ХКГ без супутніх соматичних захворювань 

відбувається зменшення кількості дітей із І типом мікрокристалізації та збільшення 

– з кристалами ІІ-ІІІ типів при задовільному МПС. В осіб з ХКГ на тлі ДЦП суттєво 

зростає кількість дітей із кристалами ІІІ типу при зменшенні І-ІІ типів МКС, 

мінералізуючий потенціал у яких характеризувався як низький. Зі збільшенням 

ступеня важкості ХКГ, зменшується кількість дітей із кристалами І-ІІ типів при 

домінуванні кристалів ІІІ типу в ротовій рідині. 

 

4.2. Результати імунологічного дослідження ротової рідини в дітей із 

хронічним катаральним гінгівітом на фоні дитячого церебрального 

паралічу 

Порівняльна оцінка результатів імунологічного дослідження (табл. 4.5) в 

60 дітей із ХКГ на тлі ДЦП, 53 дітей із ХКГ без супутніх соматичних 

захворювань та 30 здорових дітей із інтактним пародонтом вказала на певні 

зміни в кількісних обчисленнях клітинних та гуморальних факторів окремих 

параметрів неспецифічного захисту в ротовій рідині хворих, порівняно з 

показниками осіб з інтактним пародонтом. 

Таблиця 4.5 

Середні значення імунологічних показників у ротовій рідині хворих на 

хронічний катаральний гінгівіт та в групі контролю 

Імунологічні 

показники 

1-а контрольна 

група 

(n=30) 

Основна  

група 

(n=60) 

2 контрольна 

група 

(n=53) 

IL-1β, пг/мл 50,28±1,43 94,15±1,82• * 74,17±1,65• 

IL-4, пг/мл 12,25±0,59 7,13±0,59• * 9,74±0,58• 

IgA, г/л 0,17±0,04 0,30±0,03•• 0,31±0,02• 

IgG, г/л 0,35±0,03 0,40±0,02 0,38±0,02 

sIgA, г/л 0,54±0,02 0,27±0,01• * 0,42 ±0,03• 

Лізоцим, мкг/л 22,15±1,04 15,70±1,13• * 18,14±1,09• 

•р<0,01, ••р<0,05 – достовірна різниця значень стосовно даних 1-ї контрольної групи 

*р1<0,01 – достовірна різниця значень стосовно даних 2-ї контрольної групи 
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Розвиток запального процесу в пародонті хворих із ХКГ супроводжувався 

розбалансуванням рівня досліджуваних імуноглобулінів у ротовій рідині [61, 

135]. В основній та 2-й контрольній групах встановлено зниження секреції 

sIgA, рівень якого вважають достовірним критерієм ефективності місцевого 

специфічного захисту ротової порожнини: до (0,27±0,01) г/л в основній групі, 

що на 100,0 % нижче, порівняно з даними у дітей 1-ї контрольної групи та до 

(0,42±0,03) г/л в 2-й контрольній групі, що на 28,57 % нижче стосовно даних у 

дітей із інтактним пародонтом (0,54±0,02 г/л, р<0,01). У дітей основної групи на 

тлі зниження sIgA у ротовій рідині, зростав рівень IgA – на 76,47 % (р<0,05) та 

IgG – на 14,28 % (р>0,05) стосовно значень у осіб 1-ї контрольної групи. У 

дітей 2-ї контрольної групи відзначали зменшення IgA на 12,90 % р<0,01 та 

збільшення рівня IgG – на 8,57 % р>0,05 порівняно з даними в 1-й контрольній 

групі. Водночас, у дітей із ХКГ на тлі ДЦП, визначали зниження IgA – на 3,33 

% при збільшенні IgG на 5,26 %, стосовно даних у дітей із ХКГ без супутніх 

соматичних захворювань (р1>0,05).  

В основній групі відзначали зниження лізоциму в ротовій рідині до 

(15,70±1,13) мкг/л, що було на 41,08 % менше стосовно даних у дітей 1-ї 

контрольної групи (22,15±1,04 мкг/л, р<0,01). В осіб з ХКГ, без супутньої 

соматичної захворюваності, рівень лізоциму в ротовій рідині складав 

(18,14±1,09) мкг/л, що було на 22,10 % нижче відносно значень у 1-й 

контрольній групі р<0,01, але на 15,54 % перевищувало дані в дітей основної 

групи р1<0,01.  

В дітей основної групи відзначали збільшення прозапального цитокіну    

IL-1β до (94,15±1,82) пг/мл, що було на 87,25 % більше стосовно значень у 

дітей із інтактним пародонтом р<0,01. У дітей 2-ї контрольної групи 

досліджували збільшення IL-1β в ротовій рідині до (74,17±1,65) пг/мл, що було 

на 47,71 % вище, ніж в дітей 1-ї контрольної групи р<0,01, але на 26,97 % 

нижче стосовно даних у дітей із ХКГ на тлі ДЦП, р<0,01. Саме тоді, в 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 1-й контрольній 

групі (12,25±0,59) пг/мл, р<0,01. У осіб 1-ї контрольної групи з ХКГ, 

досліджували зменшення рівня в ротовій рідині IL-4 на 25,77 % стосовно даних 
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1-ї контрольної групи р<0,01, при цьому, отримані дані були на 36,60 % вищі 

аналогічних у дітей основної групи, р1<0,01.  

Результати дослідження місцевого імунітету хворих, залежно від ступеня 

важкості хронічного катарального гінгівіту, наведено в таблиці 4.6, дані якої 

засвідчують різноспрямовані зміни окремих параметрів імунної системи із 

зростанням вираження патологічного процесу в пародонті.  

У дітей із ХКГ обох груп дослідження, зі збільшенням інтенсивності 

запального процесу в пародонті, спостерігали зниження sIgA при легкому 

ступені ХКГ до (0,28±0,01) г/л у основній групі та до (0,42±0,04) г/л у 2-й 

контрольній групі, р<0,01. При середньому ступені ХКГ в осіб 2-ї контрольної 

групи відзначали підвищення вмісту sIgA: на 21,42 % у дітей основної групи та 

на 16,66 % у хворих групи порівняння стосовно даних при легкому ступені ХКГ 

у групах дослідження, р1>0,05. Однак у дітей із ДЦП, вміст sIgA у ротовій 

рідині при середньому ступені ХКГ був на 44,11 % нижчий, ніж у дітей із ХКГ, 

без супутніх соматичних захворювань, р<0,01. При важкому ступені ХКГ у 

дітей груп дослідження відбувалось істотне зниження sIgA у ротовій рідині: в 

основній групі на 47,36 %, р1<0,05 та у 2-й контрольній – на 13,51 %, р1>0,05 

стосовно даних при легкому ступені ХКГ. Однак у дітей із ХКГ важкого 

ступеня на тлі ДЦП рівень sIgA був на 94,74 % нижче відносно даних у осіб з 

ХКГ важкого ступеня без супутніх соматичних захворювань р<0,05. Таке різке 

зниження рівня sIgA може бути як наслідком наростання протеолізу в ротовій 

рідині, зумовленим підвищенням активності протеїназ мікробного походження 

так і результатом виснаження функціональної активності мукозних 

плазмацитів. 
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Таблиця 4.6 

Динаміка імунологічних показників ротової рідини в дітей із хронічним 

катаральним гінгівітом та в групі порівняння 

Імуноло-

гічні 

показ-

ники 

Основна група 2-а контрольна група 

Легкий 

ступінь 

ХКГ  

Середній 

ступінь 

ХКГ 

Важкий 

ступінь 

ХКГ  

Легкий 

ступінь 

ХКГ  

Середній 

ступінь 

ХКГ  

Важкий 

ступінь 

ХКГ  

IL-1β, 

пг/мл 

68,29±2,62* 94,86± 

1,42* • 

120,39± 

1,41* 

52,13±2,13 

 

78,22±1,40 

р1<0,01 

92,18±1,42 

р1<0,01 

IL-4, 

пг/мл 

7,86±0,59* 

 

7,34± 

0,60** 

6,18±0,58* • 

 

11,04±0,58 

 

9,52±0,61 

р1<0,01 

8,65±0,57 

р1<0,01 

IgA, г/л 0,32±0,02* 

 

0,40±0,04 

 

0,19±0,03* • 

 

0,21±0,02 

 

0,38 ±0,04 

р1<0,05 

0,29 ±0,01 

р1<0,05 

IgG, г/л 0,42±0,01 

 

0,44±0,03 

 

0,35±0,02•• 

 

0,38±0,03 

 

0,42 ±0,02 

р1>0,05 

0,36 ±0,02 

р1>0,05 

sIgA, г/л 0,28±0,01* 

 

0,34±0,02* 

 

0,19± 

0,01** • 

0,42±0,04 

 

0,49±0,03 

р1>0,05 

0,37 ±0,03 

р1>0,05 

Лізоцим, 

мкг/л 

21,34±1,24 

 

15,36±1,08•

• 
 

10,41±1,07*

* • 

 

23,42±1,14 

 

16,57±1,02 

р1<0,05 

14,43±1,12 

р1<0,05 

*р<0,01, **р<0,05 – достовірна різниця значень стосовно даних 2-ї контрольної групи 

•р1<0,01, ••р1<0,05 – достовірна різниця значень стосовно даних при легкому ступені 

ХКГ 

 

На тлі зниження sIgA в ротовій рідині дітей із ХКГ обох груп дослідження, 

із прогресуванням запального процесу в пародонті зростала концентрація IgA 

та IgG. У дітей основної групи визначали збільшення: IgA від (0,32±0,02) г/л та 

IgG від (0,42±0,01) г/л при легкому ступені ХКГ до (0,40±0,04) г/л та (0,44±0,03) 

г/л, р1<0,05 при середньому ступені ХКГ, відповідно. В дітей 2-ї контрольної 

групи відзначали збільшення IgA від (0,21±0,02) г/л та IgG від (0,38±0,03) г/л 

при легкому ступені ХКГ до (0,38±0,04) г/л, р1<0,05 та до (0,42±0,02) г/л, 

р1<0,05  при середньому ступені ХКГ, відповідно. При важкому ступені ХКГ у 

дітей основної групи рівень IgA був на 47,36 %, р1<0,01 та у дітей 2-ї 

контрольної групи на   38,09 % нижче, р1<0,05 ніж у дітей із легким ступенем 

ХКГ, відповідних груп. 
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У дітей із ХКГ обох груп дослідження констатували зниження рівня 

лізоциму в ротовій рідині: від (21,34±1,24) мкг/л у основній та від (23,42±1,24) 

мкг/л у 2-й контрольній групі при ХКГ легкого ступеня, р>0,05 до (15,36±1,08) 

мкг/л в основній до (16,57±1,02) мкг/л у 2-й контрольній групі, р>0,05 при 

середньому ступені ХКГ. 

При ХКГ важкого ступеня, в дітей із ДЦП відзначали зниження рівня 

лізоциму в слині до (10,41±1,07) мкг/л, що було на 38,61 % менше стосовно 

аналогічних значень у дітей 2-ї контрольної групи (14,43±1,12 мкг/л, р<0,05) та 

на 104,99 % нижче, ніж у хворих на ДЦП при легкому ступені ХКГ, р1<0,05. Зі 

збільшенням ступеня важкості ХКГ у дітей груп дослідження були виявлені 

певні зміни цитокінового профілю в ротовій рідині. При легкому ступені ХКГ у 

дітей із ДЦП, вміст прозапального цитокіну IL-1β у слині складав (68,29±2,62) 

пг/мл, що на 30,99 % перевищувало аналогічні дані в дітей 2-ї контрольної 

групи (52,13±2,13 пг/мл р<0,01. При середньому ступені ХКГ, вміст IL-1β у 

ротовій рідині дітей із ДЦП був на 38,90 % вище, ніж у осіб цієї ж групи при 

легкому ступені ХКГ (р1<0,01) та на 21,27 % перевищувало дані в дітей 2-ї 

контрольної групи при середньому ступені ХКГ (78,22±1,40 пг/мл, р<0,01). У 

дітей із ХКГ середнього ступеня без супутніх соматичних захворювань, вміст 

IL-1β у слині був на 50,04 % вище відносно даних у дітей цієї ж групи при 

легкому ступені ХКГ, (р1<0,01).  

У дітей із ДЦП при важкому ступені ХКГ концентрація IL-1β в ротовій 

рідині становила (120,39±1,41) пг/мл, що було на 76,29 % вище стосовно даних 

в осіб з ДЦП при легкому ступені ХКГ (р1<0,01) та на 30,60 % перевищувало 

аналогічні дані в дітей 2-ї контрольної групи (92,18±1,42 пг/мл, р<0,01).  

Концентрація протизапального цитокіну IL-4 в дітей основної групи при 

ХКГ легкого ступеня була на 40,45 % нижче, ніж у дітей 2-ї контрольної групи 

при легкому ступені ХКГ (7,86±0,59 пг/мл проти 11,04±0,58 пг/мл, р<0,01). При 

середньому ступені ХКГ, у дітей основної групи відбувалось незначне 

зменшення значення рівня аналізованого цитокіну (7,34±0,60 пг/мл стосовно 

даних у дітей цієї ж групи при легкому ступені ХКГ, р1>0,05), однак, отримані 
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дані були на 29,70 % нижче стосовно аналогічних значень у дітей 2 контрольної 

групи. В осіб з ХКГ середнього ступеня, без соматичної захворюваності, 

концентрація IL-4 в ротовій рідині була на 15,96 % нижче, ніж у дітей цієї ж 

групи з легкою формою ХКГ, р1<0,01. При важкому ступені ХКГ у дітей із 

ДЦП констатували зменшення IL-4 до (6,18±0,58) пг/мл, що було на 27,18 % 

нижче стосовно даних цієї ж групи при легкому ступені ХКГ, р1<0,01 та на 

39,96 % менше стосовно аналогічних значень у групі порівняння (8,65±0,57 

пг/мл, р<0,01). У дітей із ХКГ важкого ступеня, без соматичної захворюваності, 

концентрація IL-4 в ротовій рідині була на 27,63 % менше, ніж у дітей цієї ж 

групи з легким ступенем ХКГ, р1<0,01. 

Отже, оскільки імунна система функціонує як єдина сітка синхронно 

працюючих клітин, де недостатність одних компонентів може 

компенсовуватися іншими, дослідження окремих параметрів не може дати 

цілісної картини стану місцевого імунітету обстежених. Тому, дослідивши 

окремі показники ротової рідини, ми можемо зробити тільки висновки, що в 

дітей із ДЦП вже при початкових ступенях ХКГ спостерігаються явища набутої 

комбінованої імунної недостатності, які посилюються з розвитком 

патологічного процесу в пародонті і проявляються підвищенням рівня 

прозапального цитокіну IL-1β на тлі зменшення концентрації протизапального 

цитокіну IL-4; порушенням у гуморальній ланці імунітету – активацією 

продукції IgA при легкому та середньому ступенях ХКГ, IgG при легкому 

ступені ХКГ та їх пригніченням при важкому ступені запального процесу. В 

ротовій рідині хворих встановлений дефіцит sIgA та лізоциму, що може 

слугувати маркером інтенсивності запального процесу в пародонті. 

Таким чином, у результаті проведених досліджень встановлено, що в дітей 

із ХКГ на тлі ДЦП, істотно порушені фізичні властивості ротової рідини 

(підвищення в’язкості на фоні гіпосалівації та зниження її кислотності). 

Інтенсивність запальних процесів у тканинах пародонта в даного контингенту 

дітей підтверджена зростанням активності аспартаттрансамінази в ротовій 

рідині, що впливало на кристалоутворюючий та мінералізуючий потенціал 
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ротової рідини. В дітей із хронічним катаральним гінгівітом на тлі ДЦП, 

спостерігався дисбаланс у системі цитокінів: підвищення рівнів IL-1β у ротовій 

рідині є відповіддю на запитання в тканинах пародонта та початком запуску 

цитокінового каскаду, який характеризується посиленням як власної продукції, 

так і синтезом інших прозапальних цитокінів. Враховуючи, що IL-4 блокує 

спонтанну та індуковану продукцію прозапальних цитокінів, а також індукує 

єкспресію адгезивних молекул та макрофагв сприяє їх виходу в апоптоз, 

зниження рівня IL-4 у ротовій рідині дітей даного контингенту можна 

трактувати як несприятливий фактор перебігу хронічного запалення в 

пародонті. Зміни цитокіновогопрофілю в дітей із ХКГ на тлі ДЦП, на нашу 

думку, обумовленні розбалансуванням адаптаційно-компенсатарних механізмів 

секреторного імунітету ротової порожнини (зниження рівнів sIgA та лізоциму). 

На тлі зростання IgA, що є відповіддю на масивну мікробну агресію та IgG 

підвищення вмісту якого зумовлює хронізацію запального процесу тканинах 

пародонта даного контингенту хворих. 

Слід зауважити, що зі збільшенням ступеня важкості ХКГ у дітей із ДЦП 

дисбаланс проаналізованих фізико-хімічних, та імунологічних параметрів 

ротової рідини зростав. 

Безперечним етіологічним фактором виникнення запальних захворювань 

тканин пародонта у дітей є мікробний, який виконує головну роль у розвитку 

захворювань. Компоненти зубної бляшки, впливаючи на ясна, призводять до 

інфільтрації тканин пародонта запальними клітинами-макрофагами, 

поліморфно-ядерними лейкоцитами, лімфоцитами. Продукти життєдіяльності 

мікроорганізмів, а також ліпополісахариди їх клітинної стінки здатні 

активувати синтез та секрецію макрофагами та лейкоцитами широкого спектру 

молекул, у тому числі цитокіни. Відомо, що цитокінам притаманна потужна 

прозапальна та катаболічна активність, яка призводить до пошкодження тканин 

пародонта, особливо при постійному масивному поступленні мікробних 

агентів, коли викид медіаторів запалення виходить за межі норми та стає 

некерованим, індукуючи епітелій, фібробласти і макрофаги до продукції 
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великої кількості цитокінів, які призводять до деградації позаклітинного 

матриксу. 
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РОЗДІЛ 5 

КЛІНІЧНА ТА ЛАБОРАТОРНА ОЦІНКА КОМПЛЕКСУ ЛІКУВАЛЬНО-

ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ У ДІТЕЙ ІЗ ХРОНІЧНИМ 

КАТАРАЛЬНИМ ГІНГІВІТОМ НА ФОНІ ДИТЯЧОГО 

ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛІЧУ 

 

5.1. Результати застосування лікувально-профілактичного комплексу 

в дітей із хронічним катаральним гінгівітом на фоні дитячого 

церебрального паралічу за даними клінічного обстеження 

Результати застосування запропонованого нами лікувально-

профілактичного комплексу в дітей із хронічним катаральним гінгівітом на 

фоні дитячого церебрального паралічу (Патент на корисну модель №84102, 

10.10.2013, Бюл. №19), та патент на корисну модель №77602, 25.02.2013, Бюл. 

№4. Інформаційний лист № 25 – 2014. в дітей із ХКГ на фоні ДЦП та 

результати традиційного лікувальння за загальноприйнятою методикою в різні 

терміни спостереження, представлені в таблицях 5.1, 5.2, 5.3. 

За даними таблиці 5.1, динаміка значень індексу РМА при різних ступенях 

важкості ХКГ у дітей груп дослідження була неоднорідною і характеризувалась 

певними особливостями. Так, у дітей груп дослідження при усіх ступенях 

важкості ХКГ, після лікування індексна оцінка РМА достовірно знижувалась 

(р<0,01), однак у дітей основної групи цифрові значення аналізованого індексу 

були значно менше. Через 30 діб після лікування у дітей груп дослідження 

спостерігали збільшення індексних балів, які в дітей основної групи 

залишались нижчими стосовно вихідних значень (р<0,01), а в дітей 

порівняльної групи дорівнювали референтним даним (р>0,05).  
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Таблиця 5.1 

Динаміка індексу РМА в дітей із хронічним катаральним гінгівітом на фоні 

ДЦП залежно від застосованих методик лікування у різні терміни 

спостереження 

Терміни 

дослі- 

дження 

Основна  група ( n=30) Порівняльна група (n=30) 

Легкий 

ступінь 

ХКГ 

 

Середній 

ступінь 

ХКГ 

Важкий 

ступінь 

ХКГ 

Легкий 

ступінь 

ХКГ 

Середній 

ступінь 

ХКГ 

Важкий 

ступінь 

ХКГ 

До 

лікування 

 

23,19± 

±1,24 

39,20± 

±1,26 

54,60± 

±1,24 

23,12± 

±1,22 

39,42± 

±1,25 

54,48± 

±1,21 

Після 

лікування 

 

10,25± 

±1,20* 

21,16± 

±1,22* 

30,84± 

±1,21* 

17,21± 

±1,24* 

30,80± 

±1,21* 

48,29± 

±1,22* 

Через 1 

місяць 

після 

лікування 

17,28± 

±1,21* 

29,40± 

±1,22* 

40,24± 

±1,22* 

22,05± 

±1,20 

38,70± 

±1,21 

52,44± 

±1,20 

Через 3 

місяці 

після 

лікування 

15,80± 

±1,22* 

23,12± 

±1,21* 

40,0± 

±1,20* 

23,45± 

±1,24 

39,90± 

±1,21 

54,48± 

±1,21 

Через 6 

місяців 

після 

лікування 

10,86± 

±1,17* 

19,24± 

±1,25* 

32,18± 

±1,23* 

25,90± 

±1,22 

40,15± 

±1,24 

55,21± 

±1,20 

Через 12-

18 місяців 

після 

лікування 

13,70± 

±1,17* 

19,24± 

±1,25* 

30,25± 

±1,24* 

26,20± 

±1,20 

41,40± 

±1,20 

55,60± 

±1,21 

*р<0,01- достовірна різниця значень стосовно даних до лікування 

 

У наступні терміни дослідження (3-18 місяців) у дітей, де застосовувався 

запропонований нами лікувально-профілактичний комплекс, 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 

ХКГ; від 23,12±1,21 % через 3 місяці після лікування до 19,24±1,25 % у 

віддалені терміни дослідження при середньому ступені важкості ХКГ (р<0,01) 
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та від 40,0±1,20 % до 30,25±1,24 % при важкому ступені ХКГ (р<0,01). Через 

12-18 місяців після лікування, у дітей основної групи при середньому ступені 

ХКГ, кінцева бальна оцінка 19,24±1,25 % характеризувалась як гінгівіт легкого 

ступеня, а в осіб з важким ступенем ХКГ, індекс РМА зі значенням 30,25±1,24 

% відповідав середньому ступеню запального процесу в пародонті. У дітей 

групи порівняння, де застосовувались традиційні лікувально-профілактичні 

заходи, через 3-18 місяців значення індексу РМА збільшувались при усіх 

ступенях важкості ХКГ та статистично не відрізнялись від вихідних даних 

(р>0,05). При цьому, 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 відзначалось. 

Динаміка значень індексу кровоточивості ясен у дітей із ХКГ на фоні ДЦП 

залежно від ступеня важкості запального процесу та термінів спостережень 

представлена у таблиці 5.2. Слід зауважити, що після лікування у дітей обох 

груп дослідження, незалежно від ступеня важкості запального процесу в 

пародонті, бальна оцінка аналізованого індексу достовірно знижувалась 

(р<0,01), хоча в дітей основної групи цифрові значення індексу кровоточивості 

ясен були нижчі, ніж у дітей групи порівняння. Через 1 місяць після лікування в 

дітей основної групи Ікр залишався достовірно нижче (р<0,01) стосовно 

вихідних даних при легкому та середньому ступенях важкості ХКГ, але при 

важкому ступені запального процесу у 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 збільшувались 

та дорівнювали вихідним даним (р>0,05). У дітей групи порівняння через 3 
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місяці після лікування досліджувалася аналогічна тенденція, причому отримані 

показники Ікр були статистично вищі референтних значень (р<0,05; р<0,01). 

Таблиця 5.2 

Динаміка індексу кровоточивості ясен у дітей із хронічним катаральним 

гінгівітом на фоні ДЦП  залежно від застосованих методик лікування в різні 

терміни дослідження 

Терміни 

дослі- 

дження 

Основна група ( n=30) Порівняльна група (n=30) 

Легкий 

ступінь 

ХКГ 

Середній 

ступінь 

ХКГ 

Важкий 

ступінь 

ХКГ 

Легкий 

ступінь 

ХКГ 

Середній 

ступінь 

ХКГ 

Важкий 

ступінь 

ХКГ 

До лікування 1,29± 

±0,014 

 

1,84± 

±0,013 

 

2,47± 

±0,010 

 

2,50± 

±0,0111 

1,80± 

±0,013 

 

,28± 

±0,014 

 

Після 

лікування 

 

0,85± 

±0,015* 

1,21± 

±0,012* 

1,72± 

±0,010* 

2,20± 

±0,012* 

1,29± 

±0,012* 

1,10± 

±0,013* 

Через 1 міс. 

після 

лікування 

1,20± 

±0,012* 

1,59± 

±0,011* 

2,24± 

±0,011 

2,48± 

±0,012* 

1,82± 

±0,011 

1,24± 

±0,014 

Через 3 міс. 

після 

лікування 

1,26± 

±0,014 

1,80± 

±0,011 

2,40± 

±0,012 

2,60± 

±0,011* 

1,90± 

±0,012* 

1,32± 

±0,014** 

Через 6 міс. 

після 

лікування 

0,62± 

±0,012* 

0,90± 

±0,012* 

1,56± 

±0,012* 

2,63± 

±0,012* 

1,95± 

±0,011* 

1,32± 

±0,014** 

Через 12-18 

міс. після 

лікування 

0,65± 

±0,011* 

1,10± 

±0,013* 

1,60± 

±0,013* 

2,70± 

±0,011* 

2,00± 

±0,011* 

1,37± 

±0,014** 

*р<0,01,**р<0,05 – достовірна різниця значень стосовно даних до лікування 

 

Через 6-18 місяців досліджень у дітей основної групи значення Ікр істотно 

зменшувались 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. 

Динаміка змін індексу Гріна-Вермільйона в дітей із хронічним 

катаральним гінгівітом на фоні ДЦП, залежно від застосованих лікувальних 
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методик та інтенсивності запального процесу в пародонті представлена в 

таблиці 5.3. 

Таблиця 5.3 

Динаміка змін індексу Гріна-Вермільйона (OHI-S) у дітей із хронічним 

катаральним гінгівітом на фоні ДЦП залежно від лікувальних методик у різні 

терміни дослідження 

Терміни 

дослі- 

дження 

Основна  група ( n=30) Порівняльна група (n=30) 

Легкий 

ступінь 

ХКГ 

Середній 

ступінь 

ХКГ 

Важкий 

ступінь 

ХКГ 

Легкий 

ступінь 

ХКГ 

Середній 

ступінь 

ХКГ 

Важкий 

ступінь 

ХКГ 

До лікування 

 

 

2,06± 

±0,11 

2,88± 

±0,12 

3,36± 

±0,12 

2,10± 

±0,12 

2,78± 

±0,11 

3,30± 

±0,11 

Після 

лікування 

 

1,56± 

±0,12* 

2,05± 

±0,11 

2,78± 

±0,12* 

1,72± 

±0,12** 

2,25± 

±0,13* 

3,00± 

±0,12 

Через 1 місяць 

після лікування 

 

2,15± 

±0,12 

2,96± 

±0,12 

3,45± 

±0,11 

2,20± 

±0,12 

2,85± 

±0,12 

3,35± 

±0,11 

Через 3 місяці 

після лікування 

 

1,42± 

±0,11* 

1,75± 

±0,11* 

2,26± 

±0,12* 

2,21± 

±0,12 

2,80± 

±0,10 

3,35± 

±0,12 

Через 6 місяців 

після лікування 

 

1,24± 

±0,12* 

1,58± 

±0,12* 

1,93± 

±0,11* 

2,18± 

±0,12 

2,95± 

±0,11 

3,40± 

±0,11 

Через 12-18 

місяців після 

лікування 

1,20± 

±0,11* 

1,35± 

±0,14* 

1,55± 

±0,11* 

2,20± 

±0,11 

2,97± 

±0,12 

3,38± 

±0,10 

*р<0,01, **р<0,05 – достовірна різниця значень стосовно даних до лікування 

 

Після проведення лікувально-профілактичних заходів у дітей обох груп 

дослідження відбувалось достовірне зниження даних індексу OHI-S: у дітей 

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 

покращилась та дорівнювала вихідному значенню (р>0,05). 
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Через 1 місяць після лікування, в дітей груп дослідження спостерігали 

збільшення значень OHI-S при усіх ступенях важкості ХКГ, яке дорівнювало 

вихідним даним (р>0,05). Однак через 3 місяці після лікування в дітей основної 

групи досліджували поступове зменшення значень індексу OHI-S, яке через 12-

18 місяців: при легкому ступені становило (1,20±0,11) бала, при середньому – 

(1,35±0,14) бала та при важкому ступені ХКГ – 1,55±0,11 бала та знаходилось у 

межах задовільного стану гігієни ротової порожнини (р<0,01). В дітей групи 

порівняння позитивних змін у динаміці значень індексу OHI-S не відзначалось: 

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 ( рис. 5.1). 

 

Рис. 5.1. Динаміка середніх значень індексу РМА у дітей із ХКГ, хворих 

на ДЦП залежно від застосованих лікувальних методик у різні терміни 

дослідження 

 

Аналіз середніх значень пара клінічних індексів (рис. 5.2, 5.3) 
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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 збільшувались, ймовірно, це пов’язано з недостатністю 

закріплення мануальних навичок при гігієнічному догляді за ротовою 

порожниною у дітей із ДЦП на цьому етапі і потребує неодноразового 

застосування виховних та навчальних заходів зі сторони стоматологів та 

вихователів будинків-інтернатів. 

У дітей основної групи, в результаті закріплення знань та навичок з 

догляду за ротовою порожниною, значення параклінічних індексів істотно 

зменшувались через 6-18 місяців. У дітей групи порівняння позитивної 

динаміки цих індексів не відзначалось. 

 

 

Рис. 5.2. Динаміка середніх значень індексу кровоточивості ясен у дітей із 

ХКГ, хворих на ДЦП, залежно від застосованих лікувальних методик у різні 

терміни дослідження 
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Рисунок 5.3. Динаміка змін індексу OHI-S у дітей із хронічним катаральним 

гінгівітом на фоні ДЦП залежно від застосованих лікувальних методик та 

термінів спостереження 

 

5.2. Ефективність застосування лікувально-профілактичного 

комплексу у дітей із хронічним катаральним гінгівітом на фоні дитячого 
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показників ротової рідини  
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ДЦП, у результаті запропонованого нами лікувально-профілактичного 

комплексу відзначали подальше покращення значень фізико-хімічних 

показників ротової рідини стосовно даних до лікування: збільшилась швидкість 

секреції слини на 29,03 % (р<0,01) та її кислотності – на 12,52 % (р<0,01), 

зменшилась в’язкість ротової рідини на 22,19 % р<0,01, знизилась активність 

уреази – на 24,76, % р<0,05, аспартатрансамінази – на 22,86 % (р<0,05). У дітей 

із ХКГ, хворих на ДЦП групи порівняння, через 6 місяців після лікування не 

відзначали позитивної динаміки значень фізико-хімічних властивостей ротової 

рідини, значення яких дорівнювало вихідним р>0,05.  

У віддалені терміни спостережень (12-18 місяців) у дітей основної групи, в 

результаті застосування лікувально-профілактичного комплексу значно 

покращились фізичні 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). У дітей групи порівняння через 

12-18 місяців після лікування, дані фізико-хімічних властивостей слини не 

змінювались та дорівнювали вихідним значенням, що засвідчує нефективність 

застосування традиційних лікувально-профілактичних заходів у цього 

контингенту хворих (таблиця 5.4). 

Таблиця 5.4 

Динаміка змін окремих показників ротової рідини в дітей із ХКГ на фоні 

ДЦП після лікування 

Групи 

дослідження 

Швидкість 

секреції 

слини, 

(мл/хв) 

pН слини  В’язкість 

слини, 

мПА·С 

Активність 

уреази, 

мккат/л 

Аспартат- 

транса- 

міназа, 

мккат/л 

 

До лікування 

  

Основна  

група 

0,31±0,02 5,99±0,08 3,03±0,05 5,13±0,32 0,035±0,003 

Порівняльна 

група 

0,32±0,02 5,98±0,08 

 

3,02±0,05 5,11±0,31 0,036±0,002 
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Продовження таблиці 5.4 

Після лікування 

 

Основна  

група 

0,38±0,02** 6,28±0,07** 2,74±0,05* 4,32±0,31 0,030±0,003 

Порівняльна 

група 

0,36±0,01 6,05±0,06 

 

2,98±0,09 4,85±0,32 0,035±0,003 

Через 6 місяців після лікування 

 

Основна  

група 

0,40±0,01* 6,74±0,08* 2,36±0,04* 3,86±0,30** 0,027±0,003** 

Порівняльна 

група 

0,36±0,02 6,0±0,05 3,00±0,03 4,98±0,31 0,039±0,002 

Через 12-18 місяців після лікування 

 

Основна  

група 

0,43±0,02* 6,80±0,07 * 2,35±0,04* 3,20±0,33* 0,027±0,003** 

Порівняльна 

група 

0,35±0,01 5,94±0,06 3,11±0,05 5,00±0,31 0,039±0,002 

*р<0,01,**р<0,05 – достовірна різниця значень стосовно даних до лікування  

 

Динаміка змін імунологічних показників ротової рідини в дітей із ХКГ, 

хворих на ДЦП, залежно від застосування лікувальних методик у різні терміни 

дослідження представлена в таблиці 5.5. 

Таблиця 5.5  

Динаміка змін імунологічних показників ротової рідини в дітей із ХКГ на 

фоні ДЦП у різні лікувальні терміни 

Групи 

дослідження 

IL-1β, 

пг/мл 

IL-4, 

пг/мл 

IgA, 

г/л 

IgG, 

г/л 

sIgA, 

г/л 

Лізоцим, 

г/л 

До лікування 

  

Основна 

група 

94,15±1,82 7,13±0,59 0,30±0,03 0,40±0,02 0,27±0,01 15,70± 

1,13 

Порівняльна 

група 

94,40±1,81 7,10±0,60 

 

0,35±0,02 0,43±0,01 0,29±0,02 15,68± 

1,12 

Після лікування 

 

Основна  

група 

72,54±1,80

* 

8,10±0,56 0,22±0,03 0,38±0,02 0,39±0,01* 20,00± 

1,14** 

Порівняльна 

група 

87,28±1,82

** 

7,75±0,60 

 

0,30±0,02 0,40±0,03 0,35±0,02*

* 

18,20± 

1,15 
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Продовження таблиці 5.5 

Через 6 місяців після лікування 

 

Основна  

група 

65,85±1,81

* 

8,80±0,52*

* 

0,20±0,03*

* 

0,35±0,01*

* 

0,45±0,01* 21,25± 

1,12** 

Порівняльна 

група 

90,25±1,80 7,35±0,55 0,30±0,03 0,43±0,02 0,30±0,02 16,90± 

1,13 

Через 12-18 місяців після лікування 

 

Основна  

група 

63,25±1,80

* 

9,10±0,51*

* 

0,20±0,03*

* 

0,35±0,02*

* 

0,50±0,01* 21,50± 

1,13** 

Порівняльна 

група 

92,0±1,82 7,0±0,52 0,35±0,02 0,50±0,01* 0,30±0,03 16,00± 

1,14 

*р<0,01, **р<0,05 – достовірна різниця значень стосовно даних до лікування 

 

Встановлено, що в дітей, хворих на ХКГ основної групи після лікування, у 

результаті застосування запропонованого нами лікувально-профілактичного 

комплексу 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 групи порівняння аналізовані показники 

покращились, однак не відрізнялись статистичною достовірністю стосовно 

даних до лікування (р>0,05). 

Через 6 місяців після лікування, в результаті застосування запропонованої 

нами лікувально-профілактичної моделі, в дітей із ХКГ 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 змінились 

та дорівнювали вихідним значенням (р<0,05). 

Через 12-18 місяців після лікування в дітей основної групи досліджували 

подальше покращення імунологічних показників ротової рідини, яке 

характеризувалось 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   
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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 через 12-18 місяців 

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 цієї групи дослідження. 

Представлені результати клінічних спостережень із застосуванням аналізу 

об’єктивних індексних оцінок стану пародонта та гігієни, дані лабораторних, 

біохімічних та імунологічних методів дослідження достовірно засвідчують 

ефективність та переваги лікувально-профілактичної схеми, розробленої нами 

для дітей із хронічним катаральним гінгівітом, хворих на дитячий 

церебральний параліч, що дозволило досягнути кращих результатів та 

стабільнішої ремісії захворювання; позитивних результатів досягали при 

курації важкого ступеня хронічного катарального гінгівіту, що в дітей, хворих 

на ДЦП, був резистентним до традиційного лікування. 

Результати спостережень за дітьми переконливо підтверджують високу 

ефективність розробленого комплексу лікувально- профілактичних заходів для 

дітей із ХКГ, що хворіють на дитячий церебральний параліч. Доведено, що 

застосування запропонованого комплексу забезпечує стабільність клінічних 

результатів при лікуванні ХКГ, що підтверджено даними парадонтальних 

індексів. Ефективність лікувально- профілактичного комплексу достовірно 

підтверджена зменшенням рівня про запального цитокіну Il-1β та 

імуноглобуліну А, на фоні збільшення вмісту протизапального цитокіну Il-4 

секреторного імуноглобуліну А та лізоциму в ротовій рідині та значної 

нормалізації фізико-хімічних властивостей ротової рідини в дітей із хронічним 

катаральним гінгівітом, хворих на ДЦП. 
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РОЗДІЛ 6 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Проблема надання медичної допомоги дітям-інвалідам, які мають 

порушення рухового розвитку, стає з кожним роком все актуальнішою як в 

Україні, так і за кордоном. Одним з найпоширеніших захворювань, що 

призводить до інвалідності в дитячому віці з причини порушення рухового 

розвитку, є дитячий церебральний параліч (ДЦП) [5, 16, 31, 48, 113, 204]. 

Нечисленні дослідження стоматологічного статусу в дітей із ДЦП, 

проведені низкою вітчизняних і зарубіжних вчених, свідчать про високу 

поширеність та інтенсивність каріозних і некаріозних уражень твердих тканин 

зубів і пародонта у цих хворих. 

 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 виконання для них 

лікувально-профілактичних заходів. Автори наукових публікацій пропонують 

різні комплекси для лікування і профілактики карієсу і зубощелепних аномалій 

[49, 50, 84, 121, 138, 153, 166, 168, 176]. Однак терапії запальних захворювань 

пародонта приділяється зовсім недостатньо уваги, хоча їх поширеність та 

інтенсивність у дітей-інвалідів з ДЦП висока. Особливості перебігу запальних 

захворювань у хворих на ДЦП, активність основних ефекторних механізмів 

запального процесу в пародонті досліджені недостатньо, оскільки вивчення 

проблем стоматологічної допомоги дітям, хворим на ДЦП, вимагає великих 

часових, фізичних і психологічних  затрат, обумовлених важкістю основного 

захворювання в дітей-інвалідів, що виявляється низькою їхньою мобільністю і 

швидкою стомлюваністю під час виконання стоматологічних процедур, а також 

затримкою фізичного і психічного розвитку. 
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Для з’ясування патогенетичних особливостей перебігу хронічного 

катарального гінгівіту в дітей на фоні дитячого церебрального паралічу було 

проведено комплекс лабораторних, біохімічних та імунологічних досліджень. 

Фізико-хімічні властивості ротової рідини визначали за швидкістю 

виділення нестимульованої змішаної слини; в’язкість ротової рідини – за 

допомогою віскозиметра Оствальда; вимірювання pН ротової рідини проводили 

з допомогою електричного pН-метра. Мікрокристалізацію слини (МКС) 

досліджували за методикою, запропонованою Леусом П.А. [ 22, 47, 161]. 

З метою вивчення стану місцевої резистентності при хронічному 

катаральному гінгівіті на тлі ДЦП досліджували окремі фактори імунітету в 

ротовій рідині. Рівень імуноглобулінів А, G та sIgA у ротовій рідині визначали 

методом радіальної імунодифузії в агарі за Mancini. Рівень цитокінів IL-1β та 

IL-4 визначали імуноферментним методом з використанням комерційних 

наборів «Вектор Бест». 

Дослідження концентрації лізоциму проводили методом дифузії в агарі, 

що містить 0,05 % порошку біомаси Micrococcus lysodeikticus [61, 74, 135]. 

Для об’єктивізації якості проведеного лікування визначали 

пародонтальний статус одразу після лікування та через 3, 6, 12, 18 місяців після 

лікування. 

Перевірка кількісних даних на тип розподілу за методом Колмогорова-

Смірнова показали, 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. 

Проведені епідеміологічні дослідження виявили значну поширеність 

хронічного катарального гінгівіту в дітей на фоні дитячого церебрального 

паралічу в основній групі, що становила (91,67±2,66) % та було в 1,4 раза 

більше, стосовно даних дітей без соматичних захворювань (63,86±5,27 %, 

р<0,01). 



110 

Аналіз розповсюдженості ХКГ у групах дослідження залежно від віку 

показав, що в дітей, хворих на ДЦП у віці 12 років поширеність цього 

захворювання складала (89,79±4,33) %, що було в 1,7 раза більше, стосовно 

аналогічного показника в 2-й контрольній групі (51,51±8,69 %, р<0,01), а у 

віковому інтервалі 15 років, у дітей основної групи розповсюдженість ХКГ 

становила (93,22±3,27) % проти (72,0±6,34) % в дітей 2-ї контрольної групи 

(р<0,05), що було в 1,3 раза менше.  

У дітей, хворих на ДЦП, ХКГ легкого ступеня виявляли в 1,3 раза рідше 

стосовно відповідних значень у дітей 2-ї контрольної групи (28,28 % проти     

52,83 %, р>0,05); гінгівіт середнього ступеня в дітей основної групи виявляли у 

40,40 % та важкого ступеня – у 31,31 % обстежених, що було більше 

відповідних значень у дітей 2-ї контрольної групи (41,51 %, р<0,05 та 5,56 %, 

р<0,01, відповідно). Зниження загального рівня здоров’я дитячого населення 

України за рахунок високої питомої ваги хронічних захворювань зумовлює 

значну увагу дослідників до визначення факторів ризику, що взаємно негативно 

впливають на стан загального та стоматологічного здоров’я (Хоменко Л.А, 

2009, Косенко К.М, Скульська С.В, 2009, Лучинська Ю. І, 2016), причому 

автори відзначають, що поширеність захворювань тканин пародонта в дітей із 

загальносоматичної патологією становить 94-100 %.  

Для з’ясування інтенсивності запального процесу у тканинах пародонта 

дітей груп дослідження були проаналізовані дані індексу РМА залежно від віку 

оглянутих. У дітей 12 років, хворих на ДЦП, значення індексу РМА (39,99±4,71) 

% характеризувалось як гінгівіт середнього ступеня, а згаданий показник був у 2,0 

рази вище, стосовно відповідних значень у дітей 2-ї контрольної групи (20,26±     

4,37 %, р<0,01), у яких значення індексу РМА характеризувалось як гінгівіт 

легкого ступеня. У віковому інтервалі 15 років, у підлітків основної групи 

значення РМА (47,77±4,80) % характеризувалось як гінгівіт середнього ступеня та 

було в 1,2 раза вище стосовно даних РМА в дітей 12 років основної групи. Таким 

чином, у середньому, значення індексу РМА в дітей, хворих на ДЦП (43,88±4,75 

% було в 1,6 раза більше, ніж у дітей 2-ї контрольної групи 27,25±4,81 %, р1<0,01). 
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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 в 1,6 раза 

більше стосовно отриманих даних у їхніх однолітків у 2-й контрольній групі 

(16,41±4,06 %, р>0,05). При середньому ступені важкості ХКГ у даної вікової 

категорії, значення РМА, у 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 %. 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, р>0,05. При 

середньому ступені ХКГ у підлітків цієї 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 індекс РМА 

був у 1,4 раза більше стосовно даних 2-ї контрольної групи (65,48±4,57 % проти 

(48,05±5,48) %, р<0,05).  

Таким чином, середні показники індексу РМА залежно від ступеня важкості 

ХКГ у дітей основної групи були вищі, стосовно даних порівняльної групи: при 

легкому ступені важкості ХКГ – у 1,5 раза (27,94 % проти 18,34 % відповідно); при 

середньому ступені – у 1,5 раза (43,66 % проти 29,13 %) та при важкому ступені 

ХКГ – у 1,2 раза (60,0 % проти 48,05 %).  

За даними співробітників Інституту стоматології АМН України, максимальні 

значення індексу РМА визначались у дітей м. Долина (Івано-Франківська область) 

– 63,33 % при мінімальних даних цього показника в дітей м. Івано-Франківськ –         

26,7 %. У дітей із обмеженими здібностями, що знаходились на санаторно-

курортному лікуванні в містах Євпаторія та Саки, запальний процес у тканинах 

пародонта, за даними папілярно-маргінально-альвеолярного індексу, дорівнював 

44,83 % та 56,40 %, відповідно. 
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Оцінка даних інтенсивності кровоточивості ясен у дітей груп 

дослідження показала, що в дітей основної групи, у віці 12 років, при легкому 

ступені гінгівіту, Ікр дорівнював (1,29±0,014) бала, що було у 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 Ікр складав 

(1,84±0,013) бала, що перевищувало аналогічне значення у 2-й контрольній 

групі (1,42±0,015 бала, р<0,01) у 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 у 2-й контрольній групі у 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 у 2-й контрольній групі (1,84±0,016) бала у 1,2 раза, р<0,01. При 

важкому ступені ХКГ, досліджували перевищення значення Ікр  у підлітків 

основної групи у 1,3 раза, стосовно відповідних даних у їх однолітків у 2-й 

контрольній групі (2,91±0,014) бала проти (2,26±0,015) бала, відповідно, р<0,01. 

Отже, в середньому, в дітей із ХКГ, хворих на ДЦП визначали 

підвищення індексу кровоточивості ясен у 1,5 раза, стосовно отриманих даних 

у дітей із ХКГ без соматичних захворювань. За даними [34], дітей із ДЦП, що 

проходили санаторно-курортне лікування індекс кровоточивості в середньому 

дорівнював (0,42±0,11) бала при легкому ступені та досягав (1,83±0.15) бала 

при важкому ступені ХКГ. 

У середньому, за індексом СРІ в 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 гігієнічного навчання та виховання потребувало (70,45±    

6,88) % обстежених основної групи при (88,24±7,81) % дітей групи порівняння; 

видалення над- і під’ясенного зубного каменю потребувало (29,55±6,88) % 

дітей основної групи та (11,76±7,81) % обстежених 2-ї контрольної групи, 

р<0,05.  
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У 15-річних підлітків (50,91±6,74) % оглянутих основної групи та 

(72,22±7,47) % дітей групи порівняння потребували гігієнічного навчання, 

р>0,05 та виховання, а (49,09±6,74) % обстежених основної та 27,78±7,47) %           

2-ї контрольної груп потребувало видалення над- і під’ясенного зубного 

каменю, р<0,05.  

За даними [38], в дітей із ДЦП значення індексу СРІ дорівнювало 

(1,00±0,11) бала та було в 1,6 рази вище стосовно даних у дітей із легким 

ступенем ХКГ, без соматичної патології. Максимальні значення індексу СРІ 

визначали в дітей із важким ступенем ХКГ, хворих на ДЦП – (3,32±0,11) бала 

проти (2,25±0,15) бала в групі порівняння, р<0,05.  

Опитування дітей та їхніх вихователів показало, що в обстежених дітей 

поінформованість щодо навичок догляду за ротовою порожниною є 

недостатньою. Адекватні гігієнічні навички мали тільки 53 дитини (23,98 %). За 

результатами опитування та перевірки практичних дій. 72 дитини (32,58 %) 

чистили зуби нерегулярно і не могли пояснити необхідність цієї процедури. 

Взагалі не чистили зуби 66 дітей (43,44) %, причому 54 дитини з цієї підгрупи 

входили до складу основної групи: у них були відсутні елементарні навички та 

знання з догляду за ротовою порожниною.  

Оцінка стану гігієни ротової порожнини за індексом Гріна-Вермільйона  

(ОНІ-S) у дітей груп дослідження показала, що в діапазоні позитивного 

показника індексу (0-0,6) знаходилось (8,33±2,66) % оглянутих основної групи, 

що було в 5,6 раза менше стосовно відповідних даних у дітей 2-ї контрольної 

групи (46,99±5,47) %, р<0,01. Задовільний догляд за ротовою порожниною 

об’єктивізувався у (20,37±3,87) % дітей основної групи, що було в 1,2 раза 

менше, стосовно значень у дітей без соматичної патології (25,30±4,77) %, 

р>0,05. Незадовільний стан гігієни ротової порожнини констатували в 

(27,77±4,31) % оглянутих основної групи, що було у 1,5 раза більше стосовно 

значень у групі порівняння (18,07±4,22) %, р1>0,05.  

В оглянутих дітей основної групи в (43,52±4,77) % випадків визначали 

поганий гігієнічний стан ротової порожнини за індексом ОНІ-S, що, в свою 
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чергу, було в 4,5 раза більше стосовно значень 2-ї контрольної групи              

(9,63±3,23) %, р<0,01.  

Аналіз показників індексу Грін-Вермільйона в дітей груп дослідження, 

залежно від віку, показав, що в оглянутих дітей основної групи у віці 12 років 

індекс ОНІ-S був у 2,2 раза більше стосовно даних 2-ї контрольної групи. У 

підлітків 15 років, індекс ОНІ-S був у 1,5 раза більше стосовно відповідних 

значень у підлітків 2-ї контрольної групи. 

У дітей основної групи, у віці 12 років, при гінгівіті легкого ступеня, 

індекс ОНІ-S дорівнював (2,06±0,11) бала, що було в 3,0 раза більше, стосовно 

даних у їх однолітків у 2-й контрольній групі (0,68±0,12) бала, р<0,01. При 

гінгівіті середнього ступеня, в даному віковому інтервалі, в дітей основної 

групи індекс ОНІ-S складав (2,88±0,12) бала, що було в 1,6 раза більше, 

стосовно даних їх 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 більше, стосовно відповідного 

значення у підлітків 2-ї контрольної групи (1,20±0,11) бала, р<0,01.  

При середньому ступені ХКГ, у даній віковій категорії, у дітей основної 

групи індекс ОНІ-S складав (3,21±0,11) бала, що було у 1,25 раза більше, стосовно 

відповідних значень у 2- 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 групі в 1,2 раза (3,63±0,12) бала 

проти (2,87±0,12) бала відповідно, р<0,01.  

Дослідниками доведено [63, 130, 154], що серед чинників, які сприяють 

виникненню та розвитку запальних процесів у пародонті, важливу роль відіграє 

гігієна порожнини рота. У дітей із ДЦП, що знаходились на санітарному лікуванні 

”задовільний” стан гігієни порожнини рота відзначали у 39,56 % дітей, 

незадовільний та поганий у 30,37 % та у 12,77 % відповідно.  
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У результаті проведених досліджень встановлено, що в дітей із ДЦП, 

хворих на ХКГ, відзначалось понижене слиновиділення, яке в дітей 2-ї 

контрольної групи становило (0,36±0,03) мл/хв та (0,31±0,02) мл/хв у дітей 

основної групи р1>0,05 проти (0,49±0,02) мл/хв у 1-ї контрольної групи 

досліджуваних р<0,01.  

Найменші значення pН ротової рідини зафіксовані в дітей 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 в 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, р1<0,01. 

Результати досліджень активності уреази в ротовій рідині в дітей груп 

дослідження показали, що в дітей із ХКГ при ДЦП, активність уреази 

дорівнювала (5,13±0,32) мккат/л, що перевищувало значення в дітей 2-ї 

контрольної групи (5,21±0,31) мккат/л, р1<0,05 та була значно вище, ніж у дітей 

1-ї контрольної групи (4,05±0,32) мккат/л, р<0,01. 

Активність аспартаттрансамінази в ротовій рідині, наявність якої 

засвідчує про деструктивні процеси в ротовій порожнині в дітей основної 

групи, становила (0,035±0,003) мккат/л, що перевищувало дані в 1-й 

контрольній групі (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, р1<0,05. 

Таким чином, 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 інтенсивність запальних процесів 

(аспартаттрансамінази) в порівнянні з аналогічними даними в дітей із ХКГ без 

супутніх соматичних захворювань.  

Слина і процес слиновиділення мають велике значення для очищення 

порожнини рота, сприяють вимиванню із неї залишків їжі, продуктів розпаду, 
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життєдіяльності мікрофлори, обміну речовин у тканинах зубів та слизовій 

оболонці. Зниження рівня секреції слини є несприятливим фактором, оскільки 

зменшення її току приводить до погіршення механічного та хімічного 

очищення порожнини рота за рахунок браку слини для видалення залишків їжі, 

детрину, мікроорганізмів. Самоочищення ротової порожнини погіршується 

також при збільшенні в’язкості слини. Ці чинники негативно впливають на 

процеси мінералізації в ротовій порожнині, оскільки вони залежать від 

обмивання зубів слиною (Боровський Є.В., Леус П.А, 1997). 

Дані про кристалоутворюючий потенціал слини, отримані в дітей груп 

обстеження, показали, що в соматично та стоматологічно здорових дітей (1-а 

контрольна група), у 60,0 % випадків зафіксований І тип та у 40,0 % дітей – ІІ 

тип мікрокристалізації при відсутності ІІІ типу. У дітей із ХКГ без соматичних 

захворювань (2-а контрольна група), І тип об’єктивізували в 33,33 % оглянутих 

(р<0,05), ІІ тип – у 52,77 % та ІІІ тип мікрокристалізації – в 13,89 % дітей. У 

дітей із ХКГ на тлі ДЦП, найбільший процентний відсоток (46,67 %) становили 

діти з ІІІ типом мікрокристалізації (р<0,01; р1<0,01). Одночасно, частка дітей з І 

типом (21,66 %) та ІІ типом (31,67 %) була достовірно нижчою, ніж у 1-ї 

контрольної (р<0,01) та 2-ї контрольної (р1<0,01) групах. 

У результаті подальших досліджень була проаналізована мікрокристалізація 

слини в дітей основної та 2-ї контрольної груп, залежно від ступеня хронічного 

катарального гінгівіту. В дітей із ДЦП, при легкому ступені ХКГ у 80,0 % 

випадків об’єктивізувалась мікрокристалізація І (40,0 %) та ІІ типів (40,0 %), а в 

(20,0 %) оглянутих відзначався ІІІ тип МКС. У дітей 2-ї контрольної групи, з ХКГ 

легкого ступеня з І типом МКС було (46,67 %) дітей та (53,33 %) оглянутих – з ІІ 

типом мікрокристалізації, при цьому не спостерігалось осіб з ІІІ типом МКС. У 

дітей основної групи, при середньому ступені ХКГ, досліджували зменшення 

кількості осіб з І типом (23,80 %) та з ІІ типом МКС (33,33 %) при збільшенні 

оглянутих з ІІІ типом мікрокристалізації слини (42,85 %). У дітей 2-ї контрольної 

групи, при середньому ступені ХКГ, зменшувалась кількість дітей з І типом МКС 
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(27,78 %) при збільшенні кількості оглянутих з ІІ типом МКС (55,56 %), причому 

в (16,67) % дітей діагностували ІІІ тип МКС.  

При важкому ступені ХКГ істотно збільшувався відсоток дітей із ІІІ типом 

МКС: до (66,67) % – у 2-й контрольній групі та до (78,94) % – у дітей основної 

групи. Слід зауважити, що в дітей груп дослідження при важкому ступені ХКГ,          

І тип мікрокристалізації не об’єктивувався. 

Порівняльна оцінка результатів імунологічного дослідження в 60 дітей із 

ХКГ на тлі ДЦП, 53 дітей із ХКГ без супутніх соматичних захворювань та 30 

здорових дітей із інтактним пародонтом вказала на певні зміни в кількісних 

обчисленнях клітинних та гуморальних факторів окремих параметрів 

неспецифічного захисту у ротовій рідині хворих, порівняно з показниками осіб 

з інтактним пародонтом. 

Розвиток запального процесу в пародонті хворих з ХКГ супроводжувався 

розбалансуванням рівня досліджуваних імуноглобулінів у ротовій рідині. У 

основній та 2 контрольній групах встановлено зниження секреції sIgA, рівень 

якого вважають достовірним критерієм ефективності місцевого спеціального 

захисту ротової порожнини: до (0,27±0,01) г/л у основній групі, р<0,01, проти 

(0,54±0,02) г/л у дітей 1-ї контрольної групи, порівняно з даними в дітей 1-ї 

контрольної групи (0,54±0,02) г/л та (0,42±0,03) г/л у 2-й контрольній групі, 

р<0,01.  На тлі зниження sIgA у ротовій рідині хворих на ХКГ зростав рівень 

IgA – на 76,47 % (р<0,05) та IgG – на 14,28 % (р>0,05) у дітей із ХКГ на тлі 

ДЦП стосовно значень у осіб 1-ї контрольної групи. В дітей 2-ї контрольної 

групи відзначали зменшення IgA на 12,90 % (р<0,01) та збільшення рівня IgG 

на          8,57 % (р>0,05) порівняно з даними у 1-й контрольній групі. Водночас, 

у дітей із ХКГ на тлі ДЦП визначали зниження IgA на 3,33 % при збільшенні 

IgG на 5,26 %, стосовно даних у дітей із ХКГ без супутніх соматичних 

захворювань (р1>0,05).  

У дітей основної групи досліджували зниження лізоциму в ротовій рідині до 

(15,70±1,13) мкг/л, що було на 41,08 % менше стосовно даних у дітей 1-ї 

контрольної групи (22,15±1,04) мкг/л, р<0,01. У дітей із ХКГ, без супутньої 
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соматичної захворюваності, рівень лізоциму в ротовій рідині складав (18,14±1,09) 

мкг/л, що було на 22,10 % нижче стосовно значень у 2-й контрольній групі, 

р<0,01, але на 15,54 % перевищувало дані у дітей основної групи (р1<0,01). 

Авторами [122] досліджено, що в дітей із ХКГ у ротовій рідині виявлено значення 

концентрації IgA у 1,6 раза, IgМ у 1,3 раза та IgУ у 1,2 раза  по відношенню до 

дітей контрольної групи. При цьому, зміни імунологічних параметрів були більш 

виражені в дітей із урахуванням ступеню важкості хронічного катарального 

гінгівіту. Дослідниками встановлений достовірний середньої сили негативний 

кореляційний звязок між індексом РМА та IgA, IgМ, IgG. 

У дітей основної групи відзначали збільшення прозапального цитокіну     

IL-1β до (94,15±1,82) пг/мл, що було на 87,25 % більше стосовно значень у 

дітей із 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 групи контролю, але на 26,97 % нижче стосовно 

даних у дітей із ХКГ на тлі ДЦП.  

Саме тоді, в 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, р1<0,01.  

У результаті проведених досліджень авторами [111] встановлено, що в 

дітей із обмеженими здібностями виявлено значення підвищення прозапальних 

цитокінів (IL-1β, ФНП-α, IL-6) на тлі зниження протизапальних цитокінів IL-4 

та ТФР-β1 у 1,2 раза, стосовно даних у дітей без супутньо соматичної патології. 

При цьому встановлено пряму кореляційну залежність сильної сили між 

індексом РМА та прозальними цитокінами (IL-1β, IL-6, ФНП-α), а також 

негативну кореляційну залежність середньої сили між індиксом РМА та IL-4, 

ТФР- β1. 
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Комплексне лікування нами було проведено 60 дітям з ХКГ на тлі ДЦП. 

Відповідно до лікувальних схем хворих було поділено на основну (30 дітей) і 

порівняльну групи (30 дітей). 

Дітям із хронічним катаральним гінгівітом основної групи проводили 

антисептичну обробку ротової порожнини розчином «Стоматидин», який є 

антисептиком широкого спектра антибактеріальної та протигрибкової дії. 

Рекомендували полоскання нерозведеним розчином (15 мл) впродовж 30 секунд, а 

також 2-3 рази на день після їди на протязі 7 днів (під обов’язковим контролем 

вихователів). Для зниження інтенсивності запальних захворювань тканин 

пародонта дітям призначались розсмоктувальні таблетки «Лізак», який містить 

лізоцим та декваліній хлорид. Лізоцим – мукополісахарид, ефективний щодо 

грампозитивних бактерій, вірусів та грибів, має протизапальну дію та підвищує 

опірність організму. Препарат рекомендували застосовувати 4 рази на добу на 

протязі 10 днів. Ендогенно дітям з ХКГ основної групи рекомендувався 

вітамінний комплекс «Супервіт» по 1 таблетці на добу, протягом місяця, 2 рази на 

рік. Також для зменшення інтенсивності та поширеності запального процесу та 

покращення стану місцевого імунітету призначали зубний еліксир «Біодент-3» 

ополіскуючи ротову порожнину 2 рази на добу протягом 1 місяця, 2 рази на рік 

(2 ч. ложки зубного еліксиру на ¼ стакана теплої води), та зубний еліксир 

«Санодент» призначали: 1 ч. ложка еліксиру на ¼ стакана кип’яченої теплої 

води – ополіскуючи ротову порожнину на протязі 1 хвилини перед сном 1 

місяць. Санодент суттєво призупиняє процеси утворення зубного нальоту, 

запобігає розвитку патогенних бактерій. 

Фізіотерапевтичним методом, дітям з ХКГ на тлі ДЦП проводили 

світлотерапію за допомогою лампи «Біоптрон-Компакт ІІІ» (фірми «Zepter», 

Швейцарія). У порівняльній групі були проведені рекомендації з догляду за 

ротовою порожниною та щодо вибору засобів гігієни, лікування надавалось на 

основі базових протоколів «Дитяча терапевтична стоматологія». 

Після проведеного нами лікування в дітей основної групи динаміка 

значень індексу РМА при різних ступенях важкості ХКГ знижувались від 
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(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 ХКГ; від (23,12±1,21) % 

через 3 місяці після лікування до (19,24±1,25) % у віддалені терміни 

дослідження при середньому ступені важкості ХКГ, (р<0,01) та від        

(40,0±1,20) % до   (30,25±1,24) % при важкому ступені ХКГ, (р<0,01).  

У дітей порівняльної групи, де застосовувались традиційні лікувально-

профілактичні заходи, через 3-18 місяців значення індексу РМА збільшувались 

при усіх ступенях важкості ХКГ та статистично не відрізнялись від вихідних 

даних, р>0,05. При цьому, 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 відзначалось. 

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 у дітей основної групи 

цифрові значення індексу кровоточивості ясен були нижче, ніж у дітей 

порівняльній групи. Через 3 місяці після лікування у дітей основної групи 

бальна оцінка Ікр мала від’ємну динаміку: цифрові значення аналізованого 

індексу збільшувались та дорівнювали вихідним даним, р>0,05. У дітей 

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 досліджень у дітей основної групи значення Ікр істотно 

зменшувались стосовно даних до лікування, р<0,01, тоді як у дітей 

порівняльної групи індексні оцінки, які аналізувались стали вище, р<0,01 

референтних значень при усіх ступенях важкості ХКГ. 

Після проведення лікувально-профілактичних заходів у дітей обох груп 

дослідження відбувалось достовірне зниження даних індексу OHI-S: в дітей 
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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 аналізованого індексу не покращилась 

та дорівнювала вихідному значенню, р>0,05. Через 3 місяці після лікування в 

дітей основної групи досліджували поступове зменшення значень індексу OHI-S, 

яке через 12-18 місяців: при легкому ступені становило (1,20±0,11) бала, при 

середньому – (1,35±0,14) бала та при важкому ступені ХКГ – (1,55±0,11) бала 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 відзначалось: 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 ступені ХКГ (2,97±0,12) бала та при важкому 

ступені ХКГ (3,38±0,10) бала, (р>0,05). 

Аналіз середніх значень параклінічних індексів переконливо доводить 

позитивну динаміку даних індексів РМА, Ікр та OHI-S у дітей із ХКГ на фоні 

ДЦП основної групи в результаті застосування запропонованого нами 

лікувально-профілактичного комплексу. Привертало увагу, що в терміни 1-3 

місяці після лікування, значення індексів збільшувались, що, ймовірно, 

пов’язано з недостатністю закріплення мануальних навичок при гігієнічному 

догляді за ротовою порожниною у дітей із ДЦП у даний проміжок часу і 

потребує неодноразового застосування виховних та навчальних заходів зі 

сторони стоматологів та вихователів будинків-інтернатів. У дітей основної 

групи в результаті закріплення знань та навичок по догляду за ротовою 

порожниною, значення параклінічних індексів істотно зменшувались через 6-18 

місяців. У дітей порівняльної групи позитивної динаміки  даних індексів не 

відзначалось. 

У результаті застосування запропонованого нами лікувально-

профілактичного комплексу в дітей із 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 
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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 

застосовувались 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. 

Через 6 місяців після лікування у дітей із ХКГ, хворих на ДЦП, у 

результаті запропонованого нами лікувально-профілактичного комплексу 

відзначали подальше покращення значень фізико-хімічних показників ротової 

рідини стосовно даних до лікування: збільшилась швидкість секреції ротової 

рідини на 29,03 %, та її кислотності – на 12,52 %, р<0,01, зменшилась в’язкість 

ротової рідини на 22,19 %, р<0,01, знизилась активність уреази – на 24,76 %, 

р<0,05, та аспартатрансамінази – на 22,86 % р<0,05. У дітей із ХКГ, хворих на 

ДЦП порівняльної групи, через 6 місяців після лікування, не відзначали 

позитивної динаміки значень фізико-хімічних властивостей ротової рідини, 

значення яких дорівнювало вихідним, р>0,05. 

У віддалені терміни спостережень (12-18 місяців) у дітей основної групи, в 

результаті застосування лікувально-профілактичного комплексу значно 

покращились фізичні властивості ротової рідини (швидкість секреції, pН, 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 

змінювались та дорівнювали вихідним значенням, що засвідчує неефективність 

застосування традиційних лікувально-профілактичних заходів у цього 

контингенту хворих. 

Динаміка змін імунологічних показників ротової рідини в дітей, хворих 

на ХКГ основної групи після лікування, у результаті застосування 

запропонованого нами лікувально-профілактичного комплексу 

характеризувалась зниженням у ротовій рідині вмісту Il-1β - на 22,94 %, sIgA – 

на 44,44 %, р<0,01 при збільшенні концентрації лізоциму – на 27,38 %, р<0,05. 
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У дітей порівняльній групи аналізовані показники покращились, однак не 

відрізнялись статистичною достовірністю стосовно даних до лікування, р>0,05. 

Через 6 місяців після лікування у дітей із ХКГ 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 змінились 

та дорівнювали вихідним значенням р<0,05. 

Через 12-18 місяців після лікування в дітей основної групи відзначили 

подальше покращення імунологічних показників ротової рідини, яке 

характеризувалось 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 через 12-18 місяців 

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 у 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 дитячим церебральним 

паралічем, що дозволяє рекомендувати запропонований комплекс заходів для 

використання в практичній стоматології. 
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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, де 

застосовувалися традиційні лікувально-профілактичні методики, після 

лікування цифровий еквівалент аналізованих показників зменшився, однак 

отримані дані не відрізнялися статистичною достовірністю стосовно значень до 
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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 у 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 
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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 

катарального гінгівіту в дітей, хворих на ДЦП. Клінічна ефективність 

запропонованого лікувально-профілактичного комплексу становила 80%. 
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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 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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Додаток Б 
Карта оцінки стоматологічного статусу дитини 

№                                                                                                           Дата ________ 

1. Паспортна частина 
1.1. Дані про дитину 

1.1.1. Прізвище ____________________ Ім’я ____________ По-батькові __________________  

1.1.2. Дата народження _________________________ Вік ___________ 

1.1.3. Стать: а – жіноча, б – чоловіча  

1.1.4. Тип населеного пункту: а – місто, б – с.м.т., в – село. 

 

2. Скарги 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

3. Анамнез 
3.1. Місце народження, проживання ________________________________________________ 

3.2. Харчові уподобання: а – фрукти, овочі, рідкі страви; б – м’ясо, рибу; в – солодощі, мучні 

вироби 

3.3. джерело води у закладі, який відвідує дитина: а – криниця, б – централізоване в/п 

3.4. Група здоров’я дитини ________________________________________________________ 

3.5. Супутня соматична патологія __________________________________________________ 

3.6. Вітамінотерапія проводиться: а – так, б – ні. 

 

4. Об’єктивне обстеження 
4.1. Зовнішній вигляд: 

4.1.1. Зріст ____________________ 4.1.2. Вага __________________ 

4.1.3. Колір шкіри, слизових: а – блідо-рожевий, б – блідий, в – ціанотичний  

4.2. Позаротове обстеження:  

4.2.1. Колір шкіри обличчя: а – блідо-рожевий, б – блідий, в – ціанотичний 

4.2.2. Пропорційність: а – наявна, б – відсутня 

4.2.3. Симетричність: а – наявна, б – відсутня 

4.2.4. Елементи ураження шкіри: а – наявні, б – відсутні 

4.2.5. Стан регіональних л/в: а – незмінені, б – змінені 

4.2.6. Стан слинних залоз: а – незмінені, б – змінені 

4.2.7. Стан СНЩС: а – незмінений, б – змінений 

4.3. Внутрішньоротове обстеження: 

 

Стан слизової оболонки: 

4.3.1. Вуздечки язика та губ: а – нормальні, б – вкорочені 

4.3.2. Присінок порожнини рота: а – нормальний, б – мілкий, в – глибокий 

4.3.3. Слизова порожнини рота: а – блідо-рожева, б – бліда, в – ціанотична 

4.3.4. Язик: а – незмінений, б – обкладений, в – лаковий, г – географічний, д – набряклий 

4.3.5. Елементи ураження СОПР: а – відсутні, б – наявні 
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Оцінка гігієнічного стану порожнини рота: 

 

4.3.6 Індекс Грін-Вермільйона 

 

16 11 26 

    

   

46 31 36 
 

 

 

 

Зубний наліт 

0 – наліт відсутній 

1 – 1/3 коронки 

2 – 2/3 коронки 

3 – більше ніж 2/3 

коронки 

 

 

 

16 11 26 

    

   

46 31 36 
 

 

 

 

Зубний камінь 

0 – немає каменю 

1 – над’ясенний камінь – 

1/3 коронки 

2 – над’ясенний камінь – 

2/3 коронки, під’ясенний 

в окремих ділянках 

3 – над- та під’ясенний 

камінь 

Оцінка стану тканин пародонту: 

4.3.7. Індекс гінгівіту (РМА) 

1 – запалення ясенного сосочка 

2 – запалення маргінальної частини 

3 – запалення альвеолярної частини 

 

            

16 55(15) 54(14) 53(13) 52(12) 51(11) 61(21) 62(22) 63(23) 64(24) 65(25) 26 

46 85(45) 84(44) 83(43) 82(42) 81(41) 71(31) 72(32) 73(33) 74(34) 75(35) 36 

            
 

Критерії оцінки: 

до 25% - легкий ступінь гінгівіту; 

25-50% - середній ступінь гінгівіту; 

більше 51% - тяжкий ступінь гінгівіту.                   ________________________ 

 

4.3.8. Проба Шиллєра-Писарєва 

0 – солом’яно-жовте забарвлення; 

1 – світло-коричневе; 

2 – бали – світло-буре; 

3 – темно-буре 

_______________________________ 

 

   

   
 

 

 

4.3.9. Індекс кровоточивість ясен (H.R. Muhlemann, S.Son, 1971) 

0 – відсутня; 

1 – точкова; 

2 – у вигляді плями; 

3 – заповнений весь міжзубний проміжок 

____________________________________ 

 

 

    

16 11  26 

46  31 36 

    
 

 

4.3.10. Індекс зубного каменю  

0 – відсутній; 

1 – над’ясенний; 

2 – приясенний; 

3 – під’ясенний 

____________________________________ 

 

    

16 11  26 

46  31 36 
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4.3.11. Симптоми ураження тканин пародонту за індексом CPITN 

Критерії оцінки 

0 – немає ознак запалення 

1 – кровоточивість 

2 – зубний камінь 

 

 

 

    

16 11  26 

46  31 36 

    

Кількість секстантів з кровоточивістю ___________________________________________ 

Кількість секстантів з зубним каменем __________________________________________ 

 

Оцінка стану твердих тканин 

4.3.12. Некаріозні ураження: а – наявні, б – відсутні 

4.3.13. Карієс та його ускладнення: 

КПВ+кп= 

КПВ= 

 

17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 

47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 
 

55 54 53 52 51 61 62 63 64 65 

85 84 83 82 81 71 72 73 74 75 
 

Ортодонтичний статус 

4.3.14. Шкідливі звички: а – відсутні, б – наявні 

4.3.15. ЗЩА: а – відсутні, б – аномалії окремих зубів, в – дуги, г – прикусу 

 

Діагноз 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Додаток В

 



158 

Додаток Д 

 



159 

Додаток Е 

 

 

 

 



160 

Додаток Ж 

 
 



161 

Додаток З 

 



162 

Додаток И 

 



163 

Додаток К 

 
 



164 

Додаток Л 

 



165 

Додаток М 

 



166 

Додаток Н 

 

 
 



167 

Додаток П 

 



168 

Додаток Р 

 
 

 



169 

Додаток С 

 



170 

Додаток Т 

 



171 

Додаток У 
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Додаток Ф 
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Додаток Х 

 
 



174 

Додаток Ц 

 


