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АНОТАЦІЯ  

Черепюк О. М. Обґрунтування ранньої профілактики карієсу тимчасових 

зубів у дітей Прикарпаття. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктор філософії) за спеціальністю 14.01.22 «Стоматологія» – ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет», Івано-Франківськ, 2018. 

Актуальність проведеного дослідження полягає в тому, що незважаючи на 

численні досягнення в стоматології, однією з пріоритетних проблем у дітей 

залишається карієс зубів. Підтвердженням цьому є епідеміологічні дослідження, 

проведені в різних регіонах України, які свідчать про значну поширеність 

карієсу зубів у дітей. Зокрема, поширеність карієсу у дітей різних вікових груп 

становить від 62% до 96,5% при інтенсивності каріозного ураження від 3,2 до 7,2 

зуба. Значно вищі показники ураження зубів карієсом виявлені у дітей сільської 

місцевості, порівняно з дітьми, що проживають у містах.  

Дослідження останніх років свідчать про значну поширеність карієсу 

тимчасових зубів. Занепокоєння викликає значна частота раннього карієсу зубів, 

яка становить у дітей до двох років 62%, а в три роки – 70,3%, що визначає 

пріоритет щодо проведення профілактики карієсу тимчасових зубів. 

Особливо діти вразливі до дії різних несприятливих чинників у зв’язку з 

незрілістю захисних та адаптаційних механізмів, під впливом яких суттєво 

знижується резистентність дитячого організму. Довкілля відіграє значну роль і у 

виникненні стоматологічних захворювань. Загалом, встановлено, що рівень 

стоматологічного здоров’я дітей, які проживають в екологічно несприятливих 

умовах та різних клімато-географічних, біогеохімічних умовах, є низьким і 

становить 49 – 57%, поширеність карієсу складає від 80,1% до 98,6% при 

інтенсивності уражень від 3,5 до 7,4 зуба. Значно вищий рівень ураженості зубів 

карієсом спостерігається в регіонах, що характеризуються природним дефіцитом 

фтору. 

Одним із таких районів є Прикарпаття. Ця територія нерівномірно 

навантажена негативними факторами довкілля, так званими екопатогенами. 
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Окрім того, вміст фтору в питній воді по усій території Прикарпаття коливається 

у межах від 0,07 мг/л до 1,2 мг/л, природні геохімічні та кліматичні особливості 

створюють передумови для зниження соматичного і стоматологічного здоров’я 

дітей. Причому значна кількість проведених досліджень присвячена вивченню 

ураженості карієсом переважно постійних зубів, що обмежує уявлення в цілому 

про регіональні особливості формування захворюваності твердих тканин 

тимчасових зубів і не дає можливості оцінити тенденцію її розвитку та 

опрацювати профілактичні заходи.  

При впровадженні засобів та методів профілактики не завжди 

враховуються умови проживання дітей та особливості проявів каріозної хвороби 

і, як наслідок,  не досягається необхідний профілактичний ефект. Тому подальше 

вивчення ураженості карієсом тимчасових зубів на регіональному рівні, 

проведення системного аналізу біохімічних, морфологічних та імунологічних 

змін в організмі дітей, обумовлює актуальність даного дослідження, вирішення 

якого стане основою обґрунтування комплексу профілактичних заходів карієсу 

зубів у дітей дошкільного віку.   

Дисертаційна робота є фрагментом планової науково-дослідної роботи 

кафедри стоматології ННІПО, ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет» – «Комплексна оцінка та оптимізація методів 

прогнозування, діагностики та лікування стоматологічних захворювань у 

населення різних вікових груп». Державна реєстрація № 0114U001788. 

Дисертант був виконавцем окремих фрагментів цієї роботи. 

Метою дослідження стало підвищення ефективності профілактичних 

заходів карієсу тимчасових зубів у дітей, які проживають на території 

Прикарпаття. Для досягнення поставленої мети визначено  наступні завдання: 

вивчити поширеність, інтенсивність та особливості клінічних проявів ураження 

твердих тканин тимчасових зубів у дітей дошкільного віку; проаналізувати 

зв’язок карієсу  тимчасових зубів у дітей з гігієною ротової порожнини (РП) та 

освітніми знаннями батьків; дослідити фізичні, біохімічні, морфологічні 

властивості ротової рідини (РР) у дітей дошкільного віку та їхній зв'язок з 
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карієсом тимчасових зубів; оцінити імунологічні, мікробіологічні властивості РР 

у дітей дошкільного віку та зв'язок із карієсом тимчасових зубів; розробити та 

оцінити ефективність комплексу профілактичних заходів у дітей дошкільного 

віку з ураженням твердих тканин зубів на підставі клінічних та лабораторних 

даних. 

Об’єктом дослідження були тверді тканини тимчасових зубів, РР у дітей 

віком від 2 до 6 років. Предметом дослідження стали біохімічні, морфологічні, 

імунологічні та мікробіологічні зміни РР у дітей при різних рівнях інтенсивності 

карієсу тимчасових зубів та в процесі застосування профілактичних заходів. 

 У роботі застосовувались такі методи дослідження: епідеміологічні – для 

вивчення поширеності та особливостей клінічних проявів карієсу тимчасових 

зубів; клінічні – обстеження дітей із використанням індексної оцінки стану 

твердих тканин зубів, гігієни РП; соціологічні – для оцінки рівня гігієнічних 

знань батьків по догляду за РП та характером харчування дітей;  біохімічні – для 

визначення мінерального гомеостазу РР; морфологічні – для оцінки 

кристалоутворювальної функції РР; імунологічні та мікробіологічні – для оцінки 

компенсаторно-захисних властивостей РР; математично-статистичні – для 

оцінки вірогідності отриманих даних. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що на основі 

проведених досліджень доповнено наукові дані про поширеність та 

інтенсивність карієсу тимчасових зубів у дітей Прикарпаття. Поширеність 

карієсу тимчасових зубів склала 90,9% при інтенсивності каріозного процесу 

3,52 зуба та найвищої інтенсивності карієсу 5,58 зуба. 

Уточнено наукові дані про чинники ризику виникнення карієсу 

тимчасових зубів у дітей дошкільного віку. Встановлено вплив харчування та 

рівня знань батьків на ураження зубів карієсом у дошкільників.  

Уперше досліджено характерні зміни фізичних, біохімічних, 

імунологічних властивостей РР у дітей дошкільного віку з різними рівнями 

інтенсивності карієсу тимчасових зубів. Установлено, що високий рівень 

інтенсивності карієсу зубів характеризується збільшенням активності кислої 
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фосфатази на тлі зниження активності лужної фосфатази; вмісту фосфору та 

магнію; зміною вмісту кальцію, що супроводжується перерозподілом його 

фракцій з незначним збільшенням  загального рівня; дестабілізацією в’язкості та 

буферних властивостей РР, за рахунок її зсуву в сторону ацидозу, обумовленого 

зміною водневого показника. 

Науково обґрунтовано та доведено клінічну ефективність розробленого 

комплексу профілактичних заходів у дітей з урахуванням рівнів інтенсивності 

карієсу тимчасових зубів. 

Практичне значення отриманих даних зумовлене можливістю 

використання  отриманих результатів поширеності й інтенсивності карієсу 

тимчасових зубів у дітей дошкільного віку для надання ефективної 

стоматологічної допомоги дитячому населенню. 

Отримані біохімічні та морфологічні дослідження РР можуть бути 

застосовані для прогнозування розвитку карієсу тимчасових зубів та 

сприятимуть плануванню оптимальних лікувально-профілактичних заходів. 

Розроблено комплекс ранньої профілактики карієсу тимчасових зубів, 

метою якого є забезпечення оптимальних умов для формування 

карієсрезистентної емалі. Комплекс передбачає: гігієнічне навчання та виховання 

дітей; регулярний догляд та проведення професійної гігієни РП; герметизацію 

фісур із використанням герметика «Fissurit FX»; проведення глибокого 

фторування препаратом «Глуфторед»; аплікації фторвмісного лаку «Bifluorid-

12»; дітям із високим та дуже високим рівнем інтенсивності карієсу 

рекомендовано чищення зубів зубною пастою «AMIFLUOR», а дітям із середнім 

та низьким рівнем інтенсивності карієсу зубними пастами «LAKALUT  baby» і 

«MINERALIN Kids»; введення дітям у раціон морської капусти у вигляді 

порошку. 

Дітям із високим та дуже високим рівнем інтенсивності карієсу 

тимчасових зубів для підвищення резистентності організму рекомендовано один 

курс на рік ендогенно препарат «Імунал плюс С»   



6 
 

Запропонований спосіб профілактики карієсу тимчасових зубів у дітей 

впроваджено в клінічну практику: дитячого відділення, стоматологічного 

медичного центру Львівського національного медичного університету ім. 

Данила Галицького,  кафедри терапевтичної стоматології ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського»; університетської 

стоматологічної поліклініки ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;  

Центру стоматології університетської клініки ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» та в лікувальний процес міської дитячої 

стоматологічної поліклініки м. Івано-Франківська. 

Основні наукові і практичні положення дисертаційної роботи впроваджено 

в навчальний процес й при практичній підготовці студентів кафедр: стоматології 

дитячого віку Львівського національного медичного університету ім. Данила 

Галицького, терапевтичної стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний 

медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗУ»; кафедри дитячої 

стоматології та хірургії ДВНЗ «Буковинський державний медичний 

університет»; кафедри дитячої стоматології ФПО ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет»; кафедри дитячої стоматології ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет». 

Дисертаційна робота є завершеним науковим дослідженням автора і 

внеском здобувача в опрацювання актуальної проблеми профілактики карієсу 

тимчасових зубів. Автор особисто визначила напрямки досліджень, здійснила 

патентно-інформаційний пошук з обґрунтуванням актуальності теми, провела 

аналіз наукової літератури, сформулювала мету і завдання дослідження. 

Дисертантка особисто проводила  усі клінічні стоматологічні обстеження дітей, 

анкетування, забір РР та виконала її морфологічні  дослідження. Автором 

особисто запропоновано комплекс заходів для профілактики карієсу тимчасових 

зубів та проаналізовано його ефективність.  

Викладені в дисертації основні наукові положення, обґрунтування 

висновків, підготовка публікацій до друку, написання та оформлення 

дисертаційної роботи, автореферату здійснено за постійної консультації 



7 
 

наукового керівника – доктора медичних наук, професора Ніни Іванівни Смоляр. 

У друкованих матеріалах разом із співавторами участь дисертанта є 

визначальною, матеріали і висновки належать здобувачеві. 

Результати досліджень та основні положення дисертації висвітлені та 

обговорені на науково-практичній конференції «Інноваційні технології в 

стоматології» (м. Тернопіль, 2016) та науково-практичній конференції 

«Інноваційні технології в сучасній стоматологічній практиці» (м. Івано-

Франківськ, 2017). 

За темою дисертаційної роботи надруковано 11 публікацій, у тому числі 6 

статей у наукових фахових виданнях України, 2 статті в міжнародних виданнях, 

3 публікацій в матеріалах науково-практичних конференцій. Результати 

проведеного дослідження вказують на те, що висока поширеність, інтенсивність, 

рівень інтенсивності карієсу, його ускладнені форми, виявлені особливості 

ураження окремих анатомічних груп зубів, зміна біохімічних, фізичних, 

морфологічних та імунологічних показники ротової рідини  у дітей дошкільного 

віку – є наслідком впливу ряду факторів, зокрема  пов’язаних з термінами і 

послідовністю прорізування зубів, незрілістю структури твердих тканин, на 

етапах їхнього прорізування, появою у раціоні карієсогенних  продуктів, 

зниження гігієнічного стану ротової порожнини. Оцінка ефективності ЛПК у 

дітей основної групи вказує на високу редукцію приросту інтенсивності карієсу 

та покращення рівня гігієни ротової порожнини, створення умов для підвищення 

мінералізувального потенціалу ротової рідини та зростання рівня sIgA, що 

знаходить своє відображення у зниженні показників ураженості карієсом 

тимчасових зубів.  

 Ключові слова: тимчасові зуби, карієс, профілактика, ротова рідина 
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ANNOTATION 

 Cherepyk O.M.  Substantiation of early prevention of caries of temporary teeth 

in children of  Precarpathian region. 

Dissertation for the degree of a candidate of medical sciences (doctor of 

philosophy) in specialty 14.01.22 "Stomatology" – "Ivano-Frankivsk National 

Medical University" Ivano-Frankivsk, 2017. 

 The relevance of the study is that, despite numerous advances in dentistry, caries 

remains one of the main problem in children. Evidence for this is epidemiological studies 

conducted in different regions of Ukraine, indicating a significant prevalence of caries in 

children. In particular, the prevalence of caries in  different age groups ranges from 62% to 

96.5% with intensity of carious lesion from 3.2 to 7.2 teeth. Significantly higher caries 

lesions were found in rural children, compared with children living in the cities. Studies of 

recent years showed a significant prevalence of caries of temporary teeth. The big concern 

is the high frequency of early caries of teeth in children, which is 62% in children up to 

two years of age, and in three years – 70.3%, which determines the priority of caries 

prophylaxis. Particularly children are vulnerable to the action of various adverse factors 

due to the immaturity of protective and adaptive mechanisms, under the influence of 

which significantly reduces the resistance of the child's body. The surrounding 

environment plays a significant role in the emergence of dental diseases. In particular, it 

was established that the level of dental health of children living in ecologically 

unfavorable conditions and different climatic-geographical, biogeochemical conditions is 

low and is 49 – 57%, the prevalence of caries is from 80.1% to 98.6% at intensity of 

lesions from 3.5 to 7.4 of the teeth. The high level of teeth affected by caries is observed in 

regions with natural fluoride deficiency. One of such districts is the Precarpathian region. 

This area is unevenly loaded with negative environmental factors (ecopathogens). The 

fluoride content in drinking water throughout the Precarpathian region ranges from 0.07 to 

1.2 mg / l, and natural geochemical and climatic peculiarities has influence for reducing 

the somatic and dental health of children. A large number of studies devoted to the study 

of caries lesions of permanent teeth, in most cases, which limits the general idea of 

regional peculiarities of morbidity formation of hard tissues in temporary teeth and does 
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not allow to assess the tendency of its development and to work out preventive measures. 

In addition, the introduction of means and methods of prevention does not always take 

into account the conditions of residence of children and the peculiarities of manifestations 

of caries and, as a consequence, the necessary preventive effect does not achieved. 

Therefore, the further study of the caries lesions in temporary teeth at the regional level, 

the systematic analysis of biochemical, morphological and immunological changes in the 

body of children causes the relevance of this study, the solution of which will be the basis 

for the justification of a set of preventive measures for dental caries in children of 

preschool age.  

 The dissertation is a fragment of the research work "Integrated assessment and 

optimization of prognostication, diagnostics and treatment of dental diseases in the 

population of different age groups", Department of Dentistry, Educational Science of 

Post-graduated Educational, Ivano-Frankivsk National Medical University, state 

registration number 0114U001788. The candidate is the performer of some fragments of 

this work. The aim of the study is to increase the effectiveness of preventive measures for 

caries of temporary teeth in children that resides on the territory of the Precarpathian 

region. 

 To achieve the goal, a number of tasks were formed: to study the prevalence, 

intensity and peculiarities of clinical manifestations of lesion of hard tissues of temporary 

teeth in pre-school children; to analyze the correlation of caries of temporary teeth with the 

level of sanitary-hygienic knowledge of children with their nutrition and oral hygiene 

(OH); to investigate the physical, biochemical, morphological properties of the oral liquid 

(OL) in preschool children and their connection with caries of temporary teeth; to estimate 

immunological, microbiological properties of oral liquid in children of preschool age and 

their connection with caries of temporary teeth; to work out and evaluate the effectiveness 

of a complex of preventive measures in preschool children with defeat of hard tissues of 

teeth based on clinical and laboratory data. 

 The object of the study is the hard tissues of the teeth, oral fluid in children from 2 

to 6 years of age. Therefore, the subject of the biochemical, morphological, 

immunological and microbiological changes of oral fluid in children at different levels of 
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caries intensity in temporary teeth and in the process of application of preventive 

measures. 

  The following research methods were used in the work: epidemiological – to study 

the prevalence and features of clinical manifestations of caries of teeth; clinical - 

examination of children with the use of an index assessment of the state of hard tissues of 

teeth, hygiene of the oral cavity; sociological – to assess the level of hygienic knowledge 

of parents for oral care and the nutrition of children; biochemical – for the determination 

of mineral homeostasis of oral liquid; morphological – for evaluation of the crystalline 

function of the oral liquid; immunological and microbiological – for the assessment of the 

compensatory and protective properties of the oral liquid; mathematical and statistical – to 

assess the reliability of the data. 

 The scientific novelty of the obtained results is the addition of scientific data on the 

prevalence and intensity of caries of temporary teeth in children of Precarpathian region. 

The prevalence of caries of temporary teeth was 90.9% with the intensity of the carious 

process of 3.52 tooth and the highest caries intensity of 5.58 tooth. The scientific data for 

cariogenic factors of temporary teeth in children of preschool age are specified. 

Established the influence of nutrition and the knowledge level of parents on caries lesions 

of tooth in pre-school children. For the first time the changes in the physical, biochemical, 

immunological properties of oral fluid in preschool children with different levels of 

intensity of caries of temporary teeth were investigated. It was established that high level 

of intensity of caries is characterized by increase of activity of acidic phosphatase on the 

background of decrease in activity of alkaline phosphatase, content of phosphorus and 

magnesium, change of calcium content, accompanied by redistribution of its fractions 

with a slight increase of its general level and destabilization of viscosity and buffer 

properties of OL, for account of its bias towards acidosis due to changes in hydrogen 

index. The clinical effectiveness of the developed complex of preventive measures in 

children is scientifically substantiated and proved, taking into account the levels of 

intensity of caries of temporary teeth. So, the results of the prevalence and intensity of 

caries of temporary teeth in preschool children can be used to provide effective dental care 

to the children's population. The obtained biochemical and morphological studies of oral 
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fluid can be used to predict the development of caries of temporary teeth and contribute to 

the planning of optimal therapeutic and prophylactic measures. 

 The complex of early prevention of caries of temporary teeth has been developed, 

the purpose of which is to provide optimal conditions for the formation of caries resistant 

enamel. The treatment-prophylactic complex (TPC) includes: hygienic education of 

children; regular examination and professional oral hygiene; Fissure sealing using 

"Fissurit FX" sealant; Deep fluoridation with the preparation "Gluthorod"; Applications of 

fluoride-based varnish "Bifluorid-12"; children with high and very high intensity of tooth 

decay toothpaste AMIFLUOR, and for children with average and low intensity caries 

toothpastes «LAKALUT baby» and, accordingly, «MINERALIN Kids»; introduction to 

children in the diet of sea cabbage in the powder. For children with high and very high 

intensity of caries of temporary teeth in order to prevent the processes of demineralization 

and maturation of enamel, once a year the drug "Immunal plus C" is prescribed.  

 The proposed method of prevention of caries of temporary teeth in children is 

implemented in clinical practice: children's department, stomatological medical center of 

Lviv National Medical University of Danylo Halytsky, Department of Therapeutic 

Dentistry, State Medical University "Ternopil State Medical University of I. Y. 

Gorbachevsky"; University Dental Clinic of Uzhgorod National University; the Center for 

Dentistry of the University Clinic of the Ivano-Frankivsk State National Medical 

University Medical University and into the medical process of the city pediatric dental 

clinic in Ivano-Frankivsk. 

 Dissertation work is the completed scientific research of the author and the 

contribution of the applicant in working out the actual problem of prevention of caries of 

temporary teeth. The author personally identified the directions of research, carried out a 

patent information search with substantiation of the relevance of the topic, conducted an 

analysis of scientific literature, formed the purpose and objectives of the study. The author 

personally conducted all clinical dental examinations of children, questionnaires, OL 

collection and performed her physical and morphological research. The author personally 

proposed a set of measures for the prevention of caries of temporary teeth and analyzed its 

effectiveness.  
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 The dissertation presents the main scientific positions, substantiation of 

conclusions, preparation for publication, writing and presentation of dissertation papers, 

the author's abstract is carried out under the constant consultation of the scientific leader - 

the doctor of medical sciences, professor Nina Ivanovna Smolyar. In the printed materials, 

together with the co-authors, the participation of the applicant is decisive, the materials 

and conclusions belong to the applicant. 

 The results of the research and main aspects of the dissertation were highlighted 

and discussed at the scientific and practical conference "Innovative Technologies in 

Dental Practice" (Ternopil, 2016) and the Scientific and Practical Conference "Innovative 

Technologies in Modern Dental Practice" (Ivano-Frankivsk, 2017). 

 On the theme of the dissertation, 11 articles were published, including 6 articles in 

scientific professional editions of Ukraine, 2 articles in international editions, 3 

publications in materials of scientific and practical conferences. 

 The results of the study indicate that high prevalence, intensity of caries, its 

complicated forms, revealed features of lesions of certain anatomical groups of teeth, 

changes in biochemical, physical, morphological and immunological parameters of oral 

fluid in children of preschool age – is a consequence of the influence of several factors, in 

particular those related to the timing and sequence of teething, the immaturity of the 

structure of hard tissues, at the stages of their eruption, the appearance of cariogenic 

products in the diet, reduction hygienic condition of the oral cavity. The evaluation of the 

effectiveness of TPC in the children of the main group indicates a high reduction of caries 

intensity increase and improvement of oral hygiene level, creation of conditions for 

increasing the mineralization potential of oral liquid and increase of level of sIgA, which 

is reflected in the indicators of caries lesions. 

 Key words: temporary teeth, caries, prophylaxis, oral liquid 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ІГ – індекс гігієни 

кп – інтенсивність карієсу (к – карієс, п – пломба) 

КФ – кисла фосфатаза 

ЛПК – лікувально-профілактичний комплекс 

ЛФ – лужна фосфатаза 

НІК – найвища інтенсивність карієсу 

РІК – рівень інтенсивності карієсу 

РСД – рівень стоматологічної допомоги 

РП – ротова порожнина 

РР – ротова рідина 

Ca – загальний кальцій 

P – неорганічний фосфор 

pH – водневий показник 

Mg – магній 

sIgA – секреторний імуноглобулін А 

Δкп – приріст інтенсивності карієсу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

ВСТУП 

 

Актуальність теми. Незважаючи на численні досягнення в стоматології, 

однією з пріоритетних проблем у дітей залишається карієс зубів. 

Підтвердженням цьому є епідеміологічні дослідження проведені в різних 

регіонах України, що свідчать про значну поширеність карієсу зубів у дітей. 

Зокрема, поширеність карієсу різних вікових груп становить від 62% до 96,5% 

при інтенсивності каріозного ураження від 3,2 до 7,2 зуба. Значно вищі 

показники ураження зубів карієсом виявлені в дітей сільської місцевості, 

порівняно з дітьми, що проживають у містах [45, 46, 58, 60, 104, 117, 147].  

Дослідження останніх років свідчать про значну поширеність карієсу 

тимчасових зубів. Особливе занепокоєння викликає значна частота раннього 

карієсу зубів у дітей, яка становить до двох років 62%, а в три роки – 70,3%, що 

і визначає пріоритет профілактичного напрямку карієсу зубів [21, 23, 48, 130, 

135, 134, 168]. 

Особливо діти вразливі до дії різних несприятливих чинників у зв’язку з 

незрілістю захисних та адаптаційних механізмів, під впливом яких суттєво 

знижується резистентність дитячого організму [5, 40, 62]. Оточуюче 

середовище відіграє значну роль і у виникненні стоматологічних захворювань. 

Зокрема, встановлено, що рівень стоматологічного здоров’я дітей, які 

проживають в екологічно несприятливих умовах та різних клімато-

географічних, біогеохімічних умовах є низький і становить 49 – 57%, 

поширеність карієсу складає від 80,1% до 98,6% при інтенсивності уражень від 

3,5 до 7,4 зуба [15, 16, 91, 93, 100, 105]. Особливо високий рівень ураженості 

зубів карієсом спостерігається в регіонах, що характеризуються природним 

дефіцитом фтору [45, 46, 66]. 

Одним із таких районів є Прикарпаття. Ця територія нерівномірно 

навантажена негативними факторами довкілля, так званими екопатогенами. 

Окрім того, вміст фтору в питній воді по усій території Прикарпаття 

коливається в межах від 0,07 до 1,2 мг/л і природні геохімічні та кліматичні 
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особливості створюють передумови для зниження соматичного і 

стоматологічного здоров’я дітей [4, 82, 101, 103]. Разом із тим, велика кількість 

проведених досліджень присвячена вивченню ураженості карієсом у більшості 

випадків постійних зубів, що обмежує уявлення в цілому про регіональні 

особливості формування захворюваності твердих тканин тимчасових зубів і не 

дає можливості оцінити тенденцію її розвитку та опрацювати профілактичні 

заходи.  

При впровадженні засобів та методів профілактики не завжди 

враховуються умови проживання дітей та особливості проявів каріозної 

хвороби і, як наслідок,  не досягається необхідний профілактичний ефект. 

Тому, подальше вивчення ураженості карієсом тимчасових зубів на 

регіональному рівні, проведення системного аналізу біохімічних, 

морфологічних та імунологічних змін в організмі дітей обумовлює актуальність 

даного дослідження, вирішення якого стане основою обґрунтування комплексу 

профілактичних заходів карієсу зубів у дітей дошкільного віку.   

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

Дисертаційна робота є фрагментом планової науково-дослідної роботи 

кафедри стоматології ННІПО, ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет» – «Комплексна оцінка та оптимізація методів 

прогнозування, діагностики та лікування стоматологічних захворювань у 

населення різних вікових груп». Державна реєстрація № 0114U001788. 

Дисертант був виконавцем окремих фрагментів цієї роботи. 

Мета дослідження – підвищення ефективності профілактичних 

заходів карієсу тимчасових зубів у дітей, які проживають на території 

Прикарпаття. 

Для досягнення поставленої мети визначено  наступні завдання: 

 1. Вивчити поширеність, інтенсивність та особливості клінічних 

проявів ураження карієсом твердих тканин тимчасових зубів у дітей 

дошкільного віку.  
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 2. Проаналізувати зв’язок карієсу  тимчасових зубів у дітей з гігієною 

ротової порожнини (РП) та освітніми знаннями батьків. 

 3. Дослідити фізичні, біохімічні, морфологічні властивості ротової 

рідини (РР) у дітей дошкільного віку та їхній зв'язок з карієсом тимчасових 

зубів. 

 4. Оцінити імунологічні, мікробіологічні властивості РР в дітей 

дошкільного віку та зв'язок із карієсом тимчасових зубів. 

 5. Розробити та оцінити ефективність комплексу профілактичних 

заходів у дітей дошкільного віку з ураженням твердих тканин зубів на 

підставі клінічних та лабораторних даних. 

Об’єкт дослідження: ураження карієсом твердих тканин тимчасових 

зубів, РР в дітей віком від 2 до 6 років. 

Предмет дослідження: біохімічні, морфологічні, імунологічні та 

мікробіологічні зміни РР у дітей при різних рівнях інтенсивності карієсу 

тимчасових зубів та в процесі застосування профілактичних заходів. 

 Методи дослідження: епідеміологічні – для вивчення поширеності та 

особливостей клінічних проявів карієсу тимчасових зубів; клінічні – 

обстеження дітей із використанням індексної оцінки стану твердих тканин 

зубів, гігієни РП; соціологічні – для оцінки рівня гігієнічних знань батьків 

по догляду за РП та характером харчування дітей;  біохімічні – для 

визначення мінерального гомеостазу РР; морфологічні – для оцінки 

кристалоутворювальної функції РР; імунологічні та мікробіологічні  – для 

оцінки компенсаторно-захисних властивостей РР; математично-статистичні 

– для оцінки вірогідності отриманих даних. 

Наукова новизна отриманих результатів. На основі проведених 

досліджень доповнено наукові дані про поширеність та інтенсивність 

карієсу тимчасових зубів у дітей Прикарпаття. Поширеність карієсу 

тимчасових зубів склала 90,9% при інтенсивності каріозного процесу 3,52 

зуба та найвищої інтенсивності карієсу 5,58 зуба. 
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Уточнено наукові дані про чинники ризику виникнення карієсу 

тимчасових зубів у дітей дошкільного віку. Встановлено вплив харчування 

та рівня знань батьків на ураження зубів карієсом у дошкільників.  

Уперше досліджено характерні зміни фізичних, біохімічних, 

імунологічних властивостей РР у дітей дошкільного віку з різними рівнями 

інтенсивності карієсу тимчасових зубів. Встановлено, що високий рівень 

інтенсивності карієсу зубів характеризується: збільшенням активності 

кислої фосфатази на тлі зниження активності лужної фосфатази; вмісту 

фосфору та магнію; зміною вмісту кальцію, що супроводжується 

перерозподілом його фракцій із незначним збільшенням  його загального 

рівня; дестабілізацією в’язкості та буферних властивостей РР, за рахунок її 

зсуву в сторону ацидозу обумовленого зміною водневого показника.  

Науково обґрунтовано та доведено клінічну ефективність 

розробленого комплексу профілактичних заходів у дітей з урахуванням 

рівнів інтенсивності карієсу тимчасових зубів. 

Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати 

поширеності й інтенсивності карієсу тимчасових зубів у дітей дошкільного 

віку, можуть бути використані для надання ефективної стоматологічної 

допомоги дитячому населенню. 

Отримані біохімічні та морфологічні дослідження РР актуальні для 

прогнозування розвитку карієсу тимчасових зубів та сприятимуть 

плануванню оптимальних лікувально-профілактичних заходів. 

Розроблено комплекс ранньої профілактики карієсу тимчасових зубів, 

метою якого є забезпечення оптимальних умов для формування 

карієсрезистентної емалі. Комплекс передбачає: гігієнічне навчання та 

виховання дітей; регулярний догляд та проведення професійної гігієни РП; 

герметизацію фісур із використанням герметика «Fissurit FX»; проведення 

глибокого фторування препаратом «Глуфторед»; аплікації фторвмісного 

лаку «Bifluorid-12»; дітям із високим та дуже високим рівнем інтенсивності 

карієсу рекомендовано чищення зубів зубною пастою «AMIFLUOR», а 
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дітям із середнім та низьким рівнем інтенсивності карієсу зубними пастами 

«LAKALUT  baby» і «MINERALIN Kids»; введення дітям у раціон морської 

капусти у вигляді порошку. 

Дітям із високим та дуже високим рівнем інтенсивності карієсу 

тимчасових зубів для підвищення резистентності організму рекомендовано 

один курс на рік ендогенно препарат «Імунал плюс С»   

 Впровадження результатів дослідження. Запропонований спосіб 

профілактики карієсу тимчасових зубів у дітей впроваджено в клінічну 

практику: дитячого відділення, стоматологічного медичного центру 

Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького 

(17.01.2017); кафедри терапевтичної стоматології ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського» (15.05.2017); 

дитячої стоматологічної поліклініки м. Івано-Франківська (12.01.2017) та 

Центру стоматології університетської клініки ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» (10.01.2017). 

Основні наукові і практичні положення дисертаційної роботи 

впроваджено в навчальний процес й при практичній підготовці студентів 

кафедри: стоматології дитячого віку Львівського національного медичного 

університету ім. Данила Галицького (17.01.2017); терапевтичної 

стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені 

І. Я. Горбачевського» (18.04.2017); кафедри дитячої стоматології та хірургії 

ДВНЗ «Буковинський державний медичний університет» (24.05.2017); 

кафедри стоматології дитячого віку ФПО ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет» (29.05.2017); кафедри дитячої стоматології 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» 

(20.04.2017). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним 

науковим дослідженням автора і внеском здобувача в опрацювання 

актуальної проблеми профілактики карієсу тимчасових зубів. Автор 

особисто визначила напрямки досліджень, здійснила патентно-
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інформаційний пошук з обґрунтуванням актуальності теми, провела аналіз 

наукової літератури, сформувала мету і завдання дослідження. Дисертантка 

особисто проводила всі клінічні стоматологічні обстеження дітей, 

анкетування, забір РР та виконала її морфологічні  дослідження. Автором 

особисто запропоновано комплекс заходів для профілактики карієсу 

тимчасових зубів та проаналізовано його ефективність.  

Викладені в дисертації основні наукові положення, обґрунтування 

висновків, підготовка публікацій до друку, написання та оформлення 

дисертаційної роботи, автореферату здійснено за постійної консультації 

наукового керівника – доктора медичних наук, професора Ніни Іванівни 

Смоляр. У друкованих матеріалах разом із співавторами участь дисертанта є 

визначальною, матеріали і висновки належать здобувачеві. 

Апробація результатів. Результати досліджень та основні положення 

дисертації висвітлені та обговорені на науково-практичній конференції 

«Інноваційні технології в стоматологічній практиці» (м. Тернопіль, 2016) та 

науково-практичній конференції «Інноваційні технології в сучасній 

стоматологічній практиці» (м. Івано-Франківськ, 2017). 

Публікації. За темою дисертаційної роботи надруковано 11 

публікацій, у тому числі 6 статей у наукових фахових виданнях України, 2 

статті в міжнародних виданнях (Росія, Словенія), 3 публікації в матеріалах 

науково-практичних конференцій. 
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РОЗДІЛ 1  

КАРІЄС ЗУБІВ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ – СУЧАСНА ПРОБЛЕМА 

ДИТЯЧОЇ СТОМАТОЛОГІЇ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

 1.1. Поширеність карієсу зубів у дітей дошкільного віку та чинники 

ризику його виникнення 

 Дослідження карієсу зубів як одного з найбільш поширених захворювань 

триває вже понад 200 років. Кінець XIX і початок XX століття можна вважати 

появою нового напрямку в стоматології – стоматології дитячого віку. 

Приблизно півстоліття тому з’явилося ще одне поняття – ранній дитячий карієс, 

мова йде про ураження карієсом тимчасових зубів незабаром після їхнього 

прорізування.  

 Науковці неодноразово звертали увагу на те, що упродовж останніх 

десятиліть спостерігається погіршення загального здоров’я нації на фоні 

соціально-економічної і політичної кризи, техногенних аварій і екологічного 

дисбалансу; широке впровадження в повсякденне життя досягнень науково-

технічного прогресу, які не відповідають вимогам людського організму і часто 

призводять до серйозних мутацій і незворотних наслідків. Унаслідок цих 

факторів сучасні стоматологи діагностують карієс зубів у дітей до двох років у 

62,6%, а трьох років – у 70,3% випадків [45, 48, 66, 75, 182, 221]. 

 Серед різних верств населення в різних регіонах земної кулі, 

розповсюдженість карієсу серед дітей коливається від 1% до 70% і вище. Це 

стосується і такої високорозвиненої країни, як США. Підтвердженням цьому є 

дослідження L. Jackson Brown [204], проведені в дітей США віком від 2 до 6 

років, які свідчать про недостатній об’єм профілактичних заходів. У зв’язку з 

таким розповсюдженням карієсу серед дітей, останній становить велику 

соціальну проблему охорони здоров’я в цілому світі загалом. 

 Варто звернути увагу і на те, що зубощелепна система в дитини 

знаходиться постійно у фазі дуже активного росту. Тому вона надзвичайно 

чутлива як до дії екзо-, так і ендогенних факторів. Відтак карієс у дитячій 
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стоматології був та залишається однією з найважливіших проблем. Про це 

свідчить інтенсивність та розповсюдженість карієсу в дітей  як у світі, так і в 

Україні. Наприклад, у центральних областях України розповсюдженість карієсу 

серед дітей дошкільного віку становить 48% при інтенсивності ураження 1,09 – 

2,5 зуба, натомість в західних областях України показник розповсюдженості 

карієсу серед дітей даної вікової градації становить – 97%, а інтенсивність 

каріозного ураження – 7,1 зуба.  

 Слід зазначити, що рівень цих показників корелює з клімато-

географічними і з геохімічними особливостями даних регіонів. Ґрунтуючись на 

словах Жан-Батиста Ламарка, а саме: «Призначення людини полягає в тому, 

щоб знищувати себе, попередньо зробивши земну кулю непридатною до 

існування всього живого», у літературі наводяться незаперечні докази 

погіршення екологічного стану навколишнього середовища [4, 3, 82, 101, 103]. 

На сьогодні в світі синтезовано понад 20 мільйонів хімічних речовин. Щорічно 

цей список поповнюється десятками та сотнями тисяч нових найменувань. В 

Україні немає жодного промислового міста, де б концентрація основних 

забруднюючих речовин в атмосфері не перевищувала гранично допустимі 

концентрації [3, 101, 103].  

 Різного роду фізичні, хімічні і біологічні фактори носять глобальний 

характер із тенденцією до подальшого зростання, неадекватно до промислового 

спаду в Україні. Підвищення їхнього негативного впливу на дітей стало однією 

з причин складної екологічної ситуації. Свідченням цього є результати 

дослідження отримані Е.В. Безвушко та Н.І. Смоляр [9, 15, 124, 125], які 

вказують на те, що поширеність карієсу серед дітей 3 років, які проживають в 

екологічно несприятливих  районах Львівської області, становить 42,7%, при 

інтенсивності ураження 1,61 зуба. Таким чином, дослідниками встановлено 

кореляційний зв'язок між екологічними факторами, а саме дефіцитом фтору і 

йоду та стоматологічним рівнем здоров’я дітей і їхнім фізичним розвитком, що 

проявляється зниженням росту та маси тіла нижче середнього. Подібні 

результати можна побачити і в дослідженні Р.В. Казакової [58], в якому 
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наведені факти щодо впливу антропогенних факторів та екотоксинів на 

показники ураження карієсом зубів у підлітків та дітей Закарпатської області.  

 Вплив антропогенних факторів та екологічно несприятливих умов 

відображений у дослідженнях Е.В. Безвушко [11] відносно ехоостеометрії 

кісткової тканини нижньої щелепи, які свідчать про збільшення часу 

проходження ультразвукової хвилі в дітей, що проживають в таких умовах. Як 

наслідок, у таких дітей порушена не тільки мінеральна щільність кісткової 

тканини, а й частіше виявляється множинне ураження карієсом зубів. Окрім 

того Е.В. Безвушко [16] встановила, що в популяції дітей молодшого віку 

Львівської області, які проживають на екологічно забруднених територіях, 

значущий кореляційний зв'язок між зубощелепними аномаліями та 

поширеністю карієсу. Подібні результати отримані І.В. Задорожною [54, 55], 

які свідчать про низькі денситометричні показники структурно-

функціонального стану кісткової тканини в дітей з екологічно несприятливих 

районів на фоні дефіциту вітаміну D та фтору, що корелюють із показниками 

інтенсивності карієсу зубів.  

 Вплив клімато-географічних особливостей району проживання на рівень 

інтенсивності каріозного процесу можна побачити також у дослідженнях          

Ю.В. Октисюка та В.Б. Петруніва [93, 100], результати яких указують на 

неоднорідність інтенсивності ураження карієсом у дітей, що проживають в 

рівнинному, передгірському та гірському районах Івано-Франківської області. 

Дослідниками констатовано зростання інтенсивності ураження і 

субкомпенсованих та декомпенсованих форм карієсу в дітей передгірських та 

гірських районів порівняно з дітьми рівнинних зон, в яких переважають 

компенсовані форми карієсу. Аналогічні результати отримані дослідниками 

Н.М. Дуран та Т.В. Єрем [50, 51, 52], які вказують на те, що поширеність 

карієсу тимчасових зубів у дітей гірських районів Закарпаття порівняно з 

дітьми із території низовини складає 97,95% та 98,31%, що зумовлено 

вираженим дефіцитом фтору в питній воді, який складає (0,2 – 0,5) мг/дм
3
, та 

зниженим вмістом у ґрунтах ряду важливих мікроелементів. Натомість на 
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території східної України, зокрема Донецької області, за даними                              

А.В. Махньової [86], поширеність карієсу серед дітей до шести років у 

середньому складає 69,1%, що, на думку автора, свідчить про вплив 

антропогенного забруднення та низького рівня профілактики і санації ротової 

порожнини в період тимчасового прикусу. 

 У роботі Borutta Annerosa [186] зазначені дані, які стосуються вивчення 

літературних джерел щодо карієсу серед дітей дошкільного віку, результати 

якого вказують на те, що це є соціальна проблема здоров’я за її відносно 

високий та зростаючий рівень поширення та швидке прогресування. Дослідник 

вивчав чинники соціального та економічного походження як основні фактори 

ризику карієсу зубів. Автор прийшов до таких висновків: карієс зубів у дітей 

дошкільного віку в багатьох країнах стає все більшою проблемою; фактори 

ризику карієсу містять багато соціальних та поведінкових чинників; немає 

достатніх наукових підтверджень, які б зробили вклад у вирішення цієї 

проблеми; складне поєднання багатьох чинників та факторів ризику потребує 

подальшого дослідження, щоб отримати надійну інформацію для моделей, які б 

визначали дітей у полі ризику розвитку даного захворювання.  

 Підтвердженням цьому є результати дослідження Н.І. Смоляр [117]   

серед 383 дітей дошкільного віку з сільської місцевості, в яких встановлено  

високу поширеність (75,2%) та інтенсивність каріозного процесу (4,45 зуба). 

Вплив соціальних факторів на розвиток та поширеність карієсу зубів серед 

дітей, позбавлених батьківської опіки, аналізуються в дослідженнях, 

проведених Н.І. Смоляр [128] у школах-інтернатах. Згідно з даними автора, як 

правило, у цих дітей відсутні елементарні знання гігієнічного догляду за РП, 

обтяжливий соціальний анамнез та ряд соматичних захворювань, що сприяє 

дуже високій поширеності (100%) та інтенсивності (5,64 зуба) каріозного 

процесу як у дітей шкіл-інтернатів з тимчасовими, так і постійними зубами. 

Тому, на думку дослідника, виникає нагальна потреба в розробці лікувально-

профілактичних комплексів з урахуванням соціальної та біологічної складової. 

Подібні дослідження, які проведені Erika Lenčová [212] вказують на те, що в 
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дітей із високим рівнем батьківської опіки більш ніж удвічі вищий шанс 

уникнути ураження карієсом, якщо порівняти з дітьми батьків із низьким 

рівнем опіки, після врахування впливу віку та статі дитини, віку батьків та 

їхнього подружнього стану і, відповідно, освіти матері.   

 Наукові розробки A. I. Ismail та Michelle R. McQuistan [203, 218] указують 

на те, що не дивлячись на доступність медичної допомоги в США, проблема 

карієсу в дітей залишається вкрай актуальною. На думку дослідників, на 

формування карієсу впливають не тільки загальновідомі, а й певні соціальні та 

громадські фактори, а небажання включити ці соціальні та поведінкові фактори 

в програму профілактики карієсу зубів призводить до стоматологічних проблем 

у дітей, що знаходяться на межі ризику його розвитку.  

 Gabriela Lіompart [215] вивчала вплив соціоекономічного фактору на 

захворювання ротової порожнини в дітей із Беріссо (Аргентина), в яких були 

вищі показники карієсу, ніж показники в інших аргентинських містах, і 

констатувала той факт, що більше половини дітей шестирічного віку ніколи не 

звертались до стоматолога. Тоді брак консультацій не був пов’язаний із 

відвідуванням громадських чи приватних шкіл. Більше того, очевидним є те, 

що якщо і проводилися консультації, то тільки в секторі громадських шкіл, 

тому що консультувати щодо здоров’я ротової порожнини в приватному 

секторі обтяжливо. За даними Shenoy R. [236], поширеність карієсу серед дітей 

центрів Анганваді (Індія) віком від 0 до 6 років, які не були в дитячих садках, 

була значно вищою порівняно з дітьми,  які дитячі садки відвідували (81,4%, 

проти 62,3%). На думку Lena Natapov [221], відмінності між відношенням до 

стану ротової порожнини, харчуванням та використанням фтору можуть 

викликати нерівномірність у ступенях активності карієсу в різних 

соціоекономічних прошарках дитячого населення в межах Ізраїлю. У 

дослідженні автор виявила велику різницю у ступені захворювання між 72% 

єврейських дітей та 39% арабських на фторованих і нефторованих територіях. 

Автор вважає, що два незалежні фактори зробили внесок у відмінність між 

цими групами, а саме: соціоекономічна ситуація та фторування води. Водночас 
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дуже висока інтенсивність карієсу, за даними дослідження, корелювала з 

нелікованим карієсом, особливо серед арабських дітей із бідних сімей, що 

складає 80%. Підтвердження впливу соціоекономічного фактору на розвиток 

карієсу знаходимо також у дослідженні Eugenio D. Beltrán-Aguilar [183]. 

Дослідник указує на те, що діти не латино-американського походження мали 

меншу поширеність та помірну тяжкість перебігу карієсу порівняно з дітьми 

латино-американського або мексико-американського походження. Зокрема, ті 

діти, батьки яких мали прибуток >200% ФРБ (Федеральний Рівень Бідності), 

також мали нижчу поширеність карієсу, ніж інші, із невеликим сімейним 

прибутком. Отже, на думку дослідника, одними з важливих чинників розвитку 

карієсу можна вважати бідність, матеріальну незабезпеченість, відсутність 

освіти та приналежність до певної расової або етнічної групи. 

 У ряді наукових  досліджень подаються дані стосовно впливу на розвиток 

карієсу зубів такого фактору як гендерна приналежність. Наприклад,            

Н.Л. Чухрай [163] отримала результати щодо ураження карієсом постійних 

зубів у дітей 5 – 16 років м. Львова, що свідчать про високу поширеність 

(64,87%) та інтенсивність карієсу (3,62 зуба). Очевидно, встановлено чіткий 

зв'язок цих показників зі статтю. Проте, автором констатовано вищі значення 

показників ураження карієсом у дівчат ніж у хлопців. 

 На розвиток карієсу тимчасових зубів впливає і багато антенатальних 

чинників. Так, за даними Н.І. Боднарук [26], множинний карієс зубів частіше 

розвивається в дітей, які народилися третіми або четвертими в сім’ї, були 

недоношеними, матері яких були старше 30 років, в яких терміни народження 

між дітьми складали 2,5 роки і матері, які мали ускладнений перебіг вагітності 

та пологів.  

 Багатовекторний підхід до раціонального харчування дітей є необхідною 

умовою повноцінного формування і розвитку зубощелепної системи. 

Формування позитивного відношення до режиму харчування краще 

відбувається в організованих закладах – дитячих садках. Однак, батьки дітей 

недостатньо орієнтовані в питаннях харчування і адекватного годування дітей 
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як важливих факторів профілактики карієсу. У цьому плані, важливим 

чинником  ризику розвитку карієсу зубів можна вважати тип та характер 

харчування дитини на різних етапах її розвитку. Так, за  даними дослідження 

І.І. Якубової [172], стан ротової порожнини немовлят починає формуватися по 

шкалі APGAR за 5 хвилин після народження, а на неї впливають терміни 

грудного вигодовування та контамінація грудного молока на фоні 

дисбактеріозу ротової порожнини та стану соматичного здоров’я 

новонародженого. За даними Н.Б. Кузняк [71], застосування молочних сумішей 

у вигодовуванні немовлят сприяє тому, що в дітей 3 – 5 років інтенсивність 

каріозного ураження зростає до 44%, а поширеність на 30%. Поряд із цим 

штучне вигодовування тривалістю більше 1 року є суттєвим фактором ризику 

виникнення карієсу. Дослідження A.Teresa [241] свідчать, що в дітей, які 

споживали молоко як головний молочний продукт, раціон був забезпечений 

більшою кількістю поживних речовин, ніж у дітей, які споживали напої із 

добавками цукру, а також соки і газовані напої. Автор прийшов до висновку, 

що сумарне споживання напоїв із добавками цукру не призводить до 

покращення якості раціону дитини та засвоєння поживних речовин. Отже, 

споживання молока лише у віці 2 років обернено пропорційне вживанню 100% 

соку, перевагою якого є забезпечення організму вітаміном С, а недоліком – 

нестача інших численних поживних речовин, які є в молоці, що сприяє 

розвитку карієсу тимчасових зубів у дітей.  

 Результати A. Marshall [217] указують на те, що починаючи вже з 2 років 

регулярне споживання газованих напоїв дітьми призводить до збільшення 

карієсу у віці від 4 до 7 років. Окрім того, постійне вживання газованих 

солодких напоїв стало справжнім індикатором поширення карієсу. Натомість 

невелике споживання 100% соку, навпаки, призводить до зменшення карієсу. 

Зауважимо, що розуміння взаємозв’язку між солодкими напоями та 

виникненням карієсу важливе для продовження пошуку та вдосконалення 

профілактичних дієтичних вказівок для здоров’я ротової порожнини дитини. На 

думку John J. Warren [243], споживання солодких газованих та не газованих 
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напоїв дітьми у ранньому віці є потенційним фактором ризику розвитку 

карієсу. Тобто, тривале споживання солодких напоїв для більшості дітей із 

середнім віком 14 місяців, сприяло виникнення карієсу зубів. За даними L. M. 

Jamieson та P. I. Koopu [205], ланч дітей Нової Зеландії в їдальні негативно 

впливає на стоматологічне здоров’я, що пов’язано з правом вибору, оскільки 

дитина зазвичай купує їжу з високим вмістом цукру. Діти, які п’ють багато 

солодких газованих напоїв, не переймаються станом своїх зубів, і переважно у  

таких дітей виникає гостра потреба у лікуванні, а інколи, і у видаленні зубів. На 

думку дослідників, доступність газованих напоїв – це серйозний фактор ризику 

ожиріння дітей та розвитку діабету. Це викликає необхідність введення 

програм у школах Нової Зеландії, спрямованих на вилучення торгових 

автоматів, наявність яких сприяє  розвитку ожиріння, діабету, а також 

множинному ураженню карієсом зубів.  Важливим фактором ризику розвитку 

карієсу є наявність у дітей загальносоматичної патології. Так, за даними М.А. 

Данілової [44], у дітей із церебральним паралічем виявляється низький 

кристалоутворюючий потенціал РР, що відображається на показниках 

ураження карієсом, особливо в період тимчасового прикусу. Результати 

дослідження Є.А. Олейніка [94] вказують, що зміна показників 

біохемілюсценції РР об’єктивно відображає інтенсивність каріозного ураження 

та запальних процесів у тканинах пародонту дітей хворих синдромом Дауна.  

Натомість дослідження M. Abou El-Yazeed [175] вказують на низькі показники 

карієсу в дітей із синдромом Дауна порівняно зі здоровими дітьми, що 

пов’язано з лужним pH, меншою в’язкістю слини, меншою кількістю бактерій 

Streptococcus mutans, більшою концентрацією електролітів та значним 

збільшенням імуноглобуліну А у РР. Проведені дослідження О.В. Павленко 

[96] свідчать про те, що в дітей із недиференційованою дисплазією сполучної 

тканини виникає біоелементний дисбаланс, порушення D-вітамінного обміну та 

фагоцитозу на фоні суттєвого зниження рівня секреторного імуноглобуліну А у 

РР, що стає підґрунтям для розвитку карієсу зубів.  За даними М.М. Рожко та 

О.І. Годованець [101, 102], у дітей хворих на дифузний нетоксичний зоб 



32 
 

відмічається суттєве погіршення показників ТЕР-тесту, що вказує на слабку 

резистентність емалі, зсув водневого показника в кислу сторону, зменшення 

активності лізоциму і лужної фосфатази в РР та зниження швидкості 

слиновиділення.  Дослідження, проведені Н.І. Смоляр [119], указують на 

високу поширеність та інтенсивність карієсу (поширеність 98%, інтенсивність 

5,34 зуба) у дітей дошкільного віку з патологією сечостатевої системи та ЛОР-

органів, що підтверджує роль у розвитку карієсу не тільки місцевих факторів, а 

й наявної супутньої соматичної патології. Подібні результати були отримані 

дослідниками  О.В. Авдєєва, Є.Г. Тюгашкіною та Н.Л. Чухрай [2, 140, 166], які 

вивчали показники карієсу тимчасових та постійних зубів у дітей із 

захворюваннями органів дихання та бронхіальною астмою. 

 Заслуговують уваги дослідження, проведені Н.І. Смоляр [113] у дітей із 

патологією опорно-рухового апарату, зокрема сколіозу, в яких поширеність 

каріозного процесу вища порівняно зі здоровими дітьми, що обумовлено 

порушенням мінерального обміну та гормонального балансу. Однак, із віком у 

таких дітей поширеність каріозного процесу суттєво знижується, що, на думку 

автора, обумовлено медикаментозним лікуванням, яке проводять у процесі 

лікування патології опорно-рухового апарату. У дослідженні Soheila 

Khalilzadeh та M. Rashkova [232, 231] є результати, які вказують на те, що 

застосування в дітей хворих на астму інгаляторів із кортикостероїдами 

призводить до зниження слиновиділення та зниження рівня секреторного IgA, 

що сприяє збільшенню колонізації карієсогенних мікроорганізмів і, як наслідок, 

збільшує ризик розвитку карієсу зубів. На думку дослідників, надання 

стоматологічних послуг дітям, хворим на астму, вимагає спеціальних заходів, 

які роблять процес лікування дуже складним. У зв’язку з цим рекомендується 

дітей, хворих на астму, забезпечити особливо інтенсивними профілактичними 

програмами.   

Важливе значення в розвитку карієсу відіграють біохімічні та біофізичні 

показники змішаної слини, сталість яких у кількісному та якісному складі є 

необхідною умовою нормального функціонування твердих тканин тимчасових 
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зубів. Наявність у ній органічних і неорганічних речовин визначає властивість і 

функцію РР. Характер виділення РР має важливе значення для очищення РП, 

забезпечення процесів мінералізації твердих тканин зубів, резистентності емалі 

зубів до карієсу. Таким чином, кількісні і якісні зміни РР, особливо в дітей, 

дозволяють визначити їхню роль у формуванні патологічних процесів. Тому 

вивчення морфологічної картини РР в дітей є вкрай важливим для скринінгових 

аналізів у стоматологічній практиці. Так, результати проведеного дослідження 

Е.В. Безвушко [10] у дітей з екологічно несприятливих районів вказують на те, 

що їхня РР характеризується зниженим мінералізувальним потенціалом з 

переважанням кристалів ІІІ типу. За даними В.Ф. Куцевляк та Р.М. Назарук [75, 

91], у дітей, що проживають на території з підвищеним вмістом солей важких 

металів, так само характеризується зниженням мінералізувального потенціалу 

РР, що сприяє посиленню карієсогенної ситуації та суттєво порушує гомеостаз 

твердих тканин зубів, що знаходить своє відображення на показниках ураження 

карієсом. Відтак дослідження В.В. Іванчишин [56], демонструють, що в РР 

дітей еконавантажених територій, у яких постійні зуби уражені початковим 

карієсом, переважає ІІ і ІІІ тип кристалоутворення, що прямо корелює з 

інтенсивністю карієсу в період тимчасового прикусу. Варто відмітити, що зміна 

мінералізуючого потенціалу РР до рівня середнього або низького є фактором 

розвитку карієсу тимчасових зубів у дітей, що веде до порушення «дозрівання» 

емалі після прорізування зубів. Тому, як стверджують І.М.  Голубєва та Н.І. 

Смоляр [38, 118], зниження мінералізувального потенціалу РР в дітей із 

множинним карієсом корелює з кальційрегулювальними системами і 

маркерами біохімічного метаболізму в сироватці крові та негативно 

відображається на мінералізації твердих тканин, і, як наслідок, формує не 

стійку до дії органічних кислот структуру емалі. 

 Важливим чинником ризику розвитку карієсу в дітей дошкільного віку є 

дестабілізація буферних властивостей РР із зсувом її показників у бік ацидозу. 

Вважається, що розвиток каріозного процесу залежить не тільки від 

функціонального стану, властивостей і структури твердих тканин зуба, але і від 



34 
 

РР. Встановлено, що при рН менше 6,2 слина з перенасиченої кальцієм стає 

недонасиченою. Отже, перетворюється з мінералізуючої рідини в 

демінералізуючу. Isabela Albuquerque Passos [176] зазначає, що призначені 

педіатром ліки з підсолоджувачами для лікування ряду захворювань мають 

здатність утворювати карієсогенну біоплівку. Оскільки розчин сахарози для 

утворення карієсогенної біоплівки становить лише 5%, сумнівно, що усі 

підсолоджені ліки можуть створювати сприятливі умови для вироблення 

позаклітинних полісахаридів у зубних біоплівках. Дослідник вважає, що 

сахароза може підтримувати нижчий рівень pH довше, ніж інші вуглеводи, а 

найнижчий рівень pH найчастіше виявляють у біоплівках, сформованих 

унаслідок дії сахарози. Таким чином, наявність глюкози, а саме сахарози в 

деяких ліках, може призвести до посилення карієсогенних факторів у дітей.  

 Важливе значення в підтримці гомеостазу РП належить ферментативним 

системам РР, які впливають на процеси ремінералізації і демінералізації. При 

цьому головними ферментами, які беруть участь у процесах мінералізації 

твердих тканин зубів, є кисла і лужна фосфатази. Перша з них є лізосомальним 

ферментом остеокластичного походження, що сприяє процесам катаболізму 

кальцію і резорбції апатитів. Лужна фосфатаза, відщеплюючи фосфатні групи 

від органічних фосфатних ефірів, сприяє їхньому активному переносу в тверді 

тканини зуба, забезпечуючи процесами мінералізації. Однак, резистентність 

зубів до карієсу після їхнього прорізування визначається й іонним складом РР, 

а саме перенасиченням її іонами кальцію та фосфору, що забезпечує 

повноцінне накопичення цих елементів в емалі зубів після їхнього 

прорізування. Зниження концентрації цих іонів у РР в дітей, коли незакінчений 

процес дозрівання емалі, є основною причиною її демінералізації і розвитку 

карієсу.  Так, за даними Mattuella Letícia Grando [198], яка проводила 

дослідження демінералізованого дентину молочних зубів, уражених карієсом, 

на різних стадіях фізіологічної резорбції кореня з застосуванням 

імуногістохімічної технології дослідження, довела пришвидшення обмінних 

процесів всередині та навколо пульпи зі збереженням її компонентів після 
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декальцифікації, що відображається на показниках ураження карієсом зубів. 

Результати дослідження М.Х. Гусейнової [41] підтверджують те, що в дітей із 

розумовою відсталістю виявляються суттєві порушення іонообмінних процесів 

у РР, що відбивається на мінералізації і, як наслідок, на показниках ураження 

карієсом. 

 На стан РП і активність усіх її тканин впливають і мікроелементи, 

створюючи певну екологію РП. Концентрація макро- і мікроелементів у РР 

відображає не лише стан секреторного процесу, а й стан регуляції 

мікроциркуляторного русла в тканинах ротової порожнини.  

 За даними Т.А. Фєдотової [144], одним з об’єктивних критеріїв розвитку 

імунного дефіциту РР,  отриманого при скринінговому дослідженні, являється 

зниження рівня магнію в РР. За даними О.В. Колесової [69], розроблена нею 

прогностична модель рівня неорганічного фосфору в РР показує, що в дітей із 

високою інтенсивністю карієсу застосування глибокого фторування в 

комбінації з фторвмісним лаком, суттєво збільшує вміст неорганічного 

фосфору в ній.   

 Важливу роль у розвитку карієсу в дітей відводять зміні таких показників 

РР, як  збільшення концентрації білка та зменшення ненасичених жирних 

кислот. Так, за даними В.В. Гиріна [34], у дітей із множинним карієсом на фоні 

цукрового діабету у РР відмічається зростання ліпідного комплексу завдяки 

збільшенню лецитину на фоні значного зменшення концентрації ненасичених 

жирних кислот, у зв’язку з зростанням перекисного окислення ліпідів.  

 Головним гуморальним фактором місцевого захисту тканин РП є 

секреторний імуноглобулін А (sIgA), який змінює метаболізм бактерій і має 

велике значення в регуляції нормальної мікрофлори РП. Недостатність sIgA 

може призвести до порушення співвідношення між мікрофлорою РП і 

макроорганізмом. Унаслідок того, що sIgA перешкоджає адгезії 

мікроорганізмів до твердих тканин зубів, зменшення його кількості свідчить 

про ризик виникнення карієсу зубів та патології тканин пародонту. Таким 

чином, частота багатьох захворювань РП, особливо запальних процесів, 
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знаходиться в прямій залежності від стану як загальних, так і місцевих факторів 

імунітету РП. М.А. Гавриленко [32] звертає увагу на те, що у дітей з 

обмеженими можливостями, не дивлячись на проведення місцевої 

протизапальної терапії і покращення гігієни РП, спостерігається стрімке 

зростання деструктивних змін у пародонті та твердих тканинах, про що 

свідчить збільшення кількості лейкоцитів та зменшення кількості епітеліальних 

клітин в осадовій частині РР. Зауважимо, що розвиток карієсу частково є 

наслідком сенсибілізації місцевої імунної системи до аутоантигенів емалі, або 

ж на продукти їхньої модифікації, які виникають унаслідок впливу на емаль 

певних фізичних, хімічних чи бактеріальних факторів. Підтвердженням цьому є 

робота Л.О. Хоменко і [148] Y. Niu [223], які довели, що зростання рівня 

секреторного імуноглобуліну А у дітей раннього віку обумовлено збільшенням 

антигенної активності карієсогенної мікрофлори. Натомість у дітей, в яких 

уражені карієсом гладкі поверхні тимчасових зубів, рівень секреторного 

імуноглобуліну А суттєво нижчий, що пояснюється високим мікробним 

навантаженням та виснаженням цієї ланки імунного захисту на фоні незрілості 

секреторного імунітету.  

 Згідно з Т.Ф. Виноградовою [29], карієс зубів у дітей – це інфекційний 

хронічний патологічний процес, клінічною ознакою якого є каріозний дефект. 

Провідна роль у виникненні карієсу в дітей належить мікроорганізмам, зокрема, 

стрептококовій мікрофлорі. Так, за даними І.М. Волошиної [31], встановлено 

чіткий кореляційний зв'язок між активністю перебігу карієсу зубів у дітей і 

якісним складом мікробіоцинозу РП. На особливу увагу заслуговують  

результати дослідження Okada Mitsugi [225], які вказують на те, що рівень 

стрептококів Str. mutans у слині однаково співвідноситься  як з наявною, так і з 

майбутньою активністю карієсу зубів. Результати проведеного ним 

дослідження демонструють, що стрептокок Str. sobrinus розвивається в ротовій 

порожнині дітей пізніше, ніж у три роки, на відміну від стрептококу Str. mutans. 

Додаткове збільшення карієсу має місце здебільшого в дітей із стрептококами 

sobrinus та mutans порівняно з тими, в яких був лише стрептокок mutans. Автор 
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акцентує увагу на тому, що отримані в процесі дослідження дані, дають 

можливість розробити стратегію запобігання карієсу молочних зубів у дітей і, 

як наслідок, дадуть можливість скоротити кількість карієсу як у молочних, так і 

в постійних зубах. Окрім того, результати дослідження О.В. Авдєєв та F. J. 

Pieralisi [1, 228] указують на велику генотипну розбіжність Streptococcus 

mutans, що може призвести до збільшення їхньої колонізації завдяки різним 

вірулентним ознакам. У зв’язку з цим знання генотипних розбіжностей 

Streptococcus mutans може допомогти в розробці нових стратегій профілактики 

карієсу, спрямованих на запобігання даному захворюванню і сприянню 

здоров’ю дитини, на додаток до стандартних методів лікування.    

 Доведено, що мікроорганізми відіграють вирішальну роль у деструкції 

дентину. Доказом цього є результати дослідження Н.І. Смоляр [114], які 

вказують на  розширення спектру мікробної асоціації  складу зубного нальоту в 

дітей із декомпенсованими формами карієсу, що обумовлено зниженням 

концентрації лізоциму в РР. Відтак результати дослідження В.В. Череди [153] 

засвідчують, що в дітей із множинним карієсом, виявлений дисбаланс між 

мікробним навантаженням і місцевим імунітетом, що відображається на 

якісних змінах біоплівки та сприяє зсуву водневого показника в кислу сторону, 

що, у свою чергу, посилює процеси демінералізації твердих тканин зубів у 

дітей. Проте, ураховуючи складний і перемінний склад біоплівки, треба 

відмітити, що інші мікроорганізми можуть також викликати карієс, хоча і в 

меншій мірі. Мова іде про Lactobacillus – ферментуючий протягом тривалого 

часу харчові вуглеводи з утворенням кислот. Lactobacteria, на відміну від Str. 

mutans, відіграє незначну роль на початкових етапах адгезії мікроорганізмів на 

поверхню зуба. Однак, їхня важливість значно зростає в прогресуванні карієсу. 

Для клініцистів важливе значення має взаємозв’язок між вживанням вуглеводів 

і активізацією розмноження лактобактерій. У цьому зв’язку високий титр їхньої 

наявності в РП можна розглядати в якості маркера зловживання вуглеводної 

їжі.   
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 Беззаперечним є і той факт, що частота ураження карієсом тимчасових 

зубів після прорізування обумовлена незавершеною мінералізацією твердих 

тканин, особливостями адаптації організму дитини до дії різних несприятливих 

чинників та локалізацією каріозного процесу. Підтвердженням цього є 

дослідження В.В. Іванчишин [57], яке вказуює на те, що фісурний карієс зубів у 

дітей залежить не тільки від топографічного малюнку та глибини самих фісур, а 

й від ступеня їхньої мінералізації, умов закладки зачатків зубів та якісного 

складу РР. На думку Y. Li [214], поєднання уражених карієсом молочних 

перших молярів (найвища чутливість) та здорових молочних передніх зубів 

верхньої щелепи (найбільша специфічність) є найкращим показником для 

визначення дітей із високим і низьким ризиком виникнення карієсу. Аналіз 

бази даних (USDHHS, 2000) показав, що 78% дітей 3-річного віку та 88,5% 

дітей 4-річного віку мали хоча б один уражений карієсом зуб. Відповідно до 

нового визначення раннього дитячого карієсу (Dreri et all, 1999), у 90% дітей 

дошкільного віку був виявлений даний патологічний процес. На думку 

дослідника, у дітей із високими показниками карієсу тимчасових зубів у 3,5 

раза вищий ризик розвитку карієсу в постійних зубах. Подібні результати 

знаходимо в дослідженнях Н.В. Біденко [19], які формують уявлення про те, що 

у структурі ураження карієсом тимчасових зубів у дітей віком 3 роки 

переважають перші нижні моляри та верхні різці. За даними Н.І. Смоляр [115], 

локалізація каріозної порожнини відіграє важливе значення у виникненні 

ускладнень у віддалені терміни. Так, локалізація каріозних уражень на 

проксимальних поверхнях збільшує частоту пульпітів та періодонтитів. Отож за 

даними дослідження, у дітей, яким показано проведення лікування карієсу 

тимчасових зубів під загальним знеболенням, найчастіше виявляються уражені 

карієсом верхні різці та перші моляри, що, на думку автора, зумовлено 

відсутністю вчасної профілактики та неможливістю здійснити адекватне 

лікування в звичайних умовах. Автор підкреслює, що важливою проблемою є і 

відсутність знань батьків стосовно загального знеболення та роз’яснювальної 

роботи серед лікарів-стоматологів безпосередньо  [121, 122, 123, 120]. 
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 Зауважимо, що в основі індивідуальної профілактики карієсу зубів у дітей 

лежить можливість застосування на практиці отриманих знань та навиків щодо 

догляду за РП. Саме тому санітарно-просвітницька робота лежить у площині 

спільних зусиль лікаря-стоматолога і батьків. Вона складається з навчання 

дітей правильній методиці чистки зубів, навчання батьків контролю за 

отриманими навиками дитини, рекомендацій щодо раціонального харчування, 

консультативної допомоги, щодо вибору засобів індивідуальної гігієни та 

ознайомлення батьків із методами профілактики карієсу. Проте, на фоні 

неякісного гігієнічного догляду за РП дитини, відсутності певних знань батьків 

та дітей про причини виникнення карієсу і можливостей його профілактики, 

ефективність цих методик суттєво знижується. До прикладу, за даними Н.І. 

Смоляр [126], у результаті обстеження 1301 дитини м. Львова у віці від 5 до 16 

років, встановлений прямий кореляційний зв'язок між активністю каріозного 

ураження зубів та погіршенням гігієнічного стану РП в усіх вікових групах.   

 Підсумовуючи вищезазначені чинники ризику розвитку карієсу в дітей, 

можна зробити висновки про багатограннісь даного захворювання, його 

складний процес розвитку, поширеність, прогресування цієї патології  у зв’язку 

зі значними екологічними і соціальними перетвореннями в країні, а також 

значення харчування, догляду за РП, інформованості батьків щодо причин 

розвитку карієсу з моменту народження дитини.  

 

 1.2. Особливості лікування та сучасні аспекти профілактики карієсу 

зубів у дітей дошкільного віку  

 Результати епідеміологічних досліджень свідчать, що стан 

загальносоматичного здоров’я дітей продовжує залишатися незадовільним із 

тенденцією до подальшого зростання захворюваності. Так, у 2003 році 

поширеність захворювань в Україні в дітей віком до 14 років складала 1745,86 

на 10000 дітей, проти 1343,6 в 1990 році (МОЗ України, 2004). Ураховуючи 

соціальний характер проблеми, вирішення її не може бути однобічним. 

Необхідна стандартизація підходів у профілактиці й лікуванні карієсу зубів у 
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дітей, розробка нових методів діагностики, а головне – це створення 

комплексних програм профілактики та лікування на державному рівні. Загалом 

витрати на терапевтичну, хірургічну та ортопедичну стоматологічну допомогу 

істотно перевищують вартість заходів первинної профілактики карієсу. 200-

річна історія профілактики карієсу зубів накопичила велику кількість 

патогенетично обґрунтованих методів і рекомендацій їхнього індивідуального 

застосування. Зауважимо, що для роботи з маленькими дітьми надзвичайно 

важливо вибрати технологічно прості і ефективні методи профілактики, які 

дозволять у короткий період часу усунути патологічні ознаки.  

 Необхідно підкреслити й те, що є певна кількість перешкод у проведенні 

профілактики і лікуванні карієсу зубів у дітей дошкільного віку, а саме:  

недостатня медична інформативність батьків та їхня наполегливість у 

виконанні рекомендацій лікаря; необхідність охоплення максимальної кількості 

дітей, більшість яких знаходиться вдома, а не в дошкільних закладах; 

рекомендовані методи профілактики карієсу зубів не повинні викликати в 

дитини негативних емоцій, тому вони мають бути не болючими, не викликати 

відчуття відрази й мати в своїй основі елементи гри; застосування тих чи інших 

медичних препаратів можуть викликати в організмі певні ускладнення і про це 

треба не тільки пам’ятати, але і своєчасно їх коригувати. Саме тому, M. Peneva 

[227] указує на те, що в дітей дошкільного віку, враховюючи численні 

перешкоди у проведенні профілактичних заходів, часто виявляється 

прогресуючий  каріозний процес, який характеризується великою кількістю  

уражень карієсом на різних стадіях його розвитку. Однак, на думку дослідника, 

багато з ушкоджень зворотні. Незворотні ушкодження не такі численні, 

особливо в наймолодших пацієнтів, а оскільки діти ростуть, кількість 

ушкоджень зростає, включаючи кількість незворотних. Це вказує на той факт, 

що проблема карієсу не вирішена і дозволяє процесу вільно прогресувати. У 

зв’язку з цим, велика частка незворотних ушкоджень зубів лікується 

оперативно, що є складним, а інколи й неможливим завданням. 
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 Украй важливою є і готовність дитини до співпраці зі стоматологом, 

підтвердженням цього є дослідження Silva de Carvalho Fábio [238], які 

орієнтовані на ефективність взаємодії між дитячими стоматологами, 

вихователями та батьками, що, у свою чергу, об’єктивно відображається на 

плануванні стратегій профілактики, а це суттєво знижує інтенсивність карієсу 

зубів та його поширеність серед дітей дошкільного віку. Дослідження Н.В. 

Біденко та A. Marshall Teresa [20, 217] відносно тактики лікування карієсу 

тимчасових зубів, свідчить про те, що встановлення психоемоційного контакту 

з дитиною, застосування знеболення та атравматичних методів лікування при 

більш тривалій психоемоційній підготовці дитини може покращити рівень її 

співпраці з стоматологом і, як наслідок, дає можливість здійснити необхідний 

об’єм лікувально-профілактичних заходів. Так, за даними В.Ю. Скрипник,                     

А.В. Салової та Л.О. Хоменко [106, 112, 149], застосування хіміко-механічного 

методу лікування карієсу тимчасових зубів з використанням системи «Carisolv» 

(Medi Team) у комбінації зі склоіономерним цементом «Fuji IX» (GC) 

демонструє високу ефективність та може бути альтернативою традиційним 

методам лікування карієсу зубів у дітей.  

 Проте, для досягнення оптимального виконання поставлених завдань із  

профілактики та лікування карієсу необхідно дотримуватися певних умов, а 

саме: готовність до співпраці з лікарем; визначити ступінь каріозного ураження 

зуба; застосування простих технологічних прийомів лікування; економність 

застосованих методів і, можна додати,  –  гарантована ефективність при 

педантичному дотриманні рекомендацій батьками усіх вимог лікаря. 

Ураховуючи вищезазначене, можна говорити про те, що основою будь-якого 

лікувально-профілактичного комплексу при роботі з дітьми, повинна бути 

технологічна проста і ефективність методів профілактики, мета яких 

максимально детермінувати лікування.  

 Однією з важливих складових у профілактиці карієсу зубів у дітей 

дошкільного віку є оцінка факторів ризику виникнення карієсу, до яких 

належать соціоекономічний статус, наявність зон демінералізації у вигляді 
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білих плям, явного нальоту та мікробіологічні тести на наявність і кількість 

лактобацил та стрептококів у РР. Norman Tinanoff [242] із цього приводу 

зазначає, що на основі цих даних, можна застосовувати різні профілактичні 

стратегії для усунення карієсу серед дітей дошкільного віку, що повинні 

обов’язково включати корекцію харчування для скорочення кількості 

споживання цукру, чищення зубів фторвмісними пастами, системні фторвмісні 

добавки дітям, які проживають у зонах із низьким вмістом фтору в питній воді, 

професійне фторування зубів та герметизацію фісур молочних молярів. 

 Тому з урахуванням зазначеного вище, одним із важливих етапів 

профілактики є оцінка прогностичних ознак та об’єктивна оцінка факторів 

ризику розвитку карієсу з ціллю вибору методів і об’єму профілактичних 

заходів. Так, за результатами дослідника R. Leroy [213], високу ефективність 

показала розроблена ним модель оцінки прогностичних ознак, яка дає 

можливість визначити час розвитку карієсу для кожного окремого зуба, навіть 

на етапах огляду. Ґрунтуючись на критеріях цієї моделі, що враховує позитивні 

прогностичні ознаки, можна обрати дітей, яким допомагають профілактичні 

заходи (наприклад, профілактичне покриття фторвмісними засобами), у той 

час, як відсутність реакції на попереджуючі ознаки допомагають відокремити 

тих дітей, для яких додаткові профілактичні заходи абсолютно зайві. Подібні 

дослідження були проведені Barbosa S. Taís [182]. За даними дослідника, 

застосування розробленої та апробованої ним у Бразилії системи анкетування 

CPQ дає можливість провести всебічну оцінку факторів ризику виникнення 

карієсу та планування профілактичних заходів. У вітчизняній стоматології 

важливими та практичними є дослідження, які проведені Е.В. Безвушко та    

Н.І. Смоляр [14, 127]. Згідно з результатами дослідження, європейські 

індикатори стоматологічного здоров’я  системи «EGOHID» та індекси «SIC» і 

«IСDAS ІІ», об’єктивно відображають не тільки стоматологічний статус 

дитини, за оцінку ураженості карієсом, але і якість життя дітей із різними 

патологічними станами, що, у свою чергу, дає можливість ґрунтовно підійти до 

вибору методів профілактики карієсу. Звертають на себе увагу дослідження 
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проведені  М.Ю. Антоненко [6] які вказують на те, що за даними ізоантигенів 

крові та ізогемаглюкінів слини можна сформувати групи ризику дітей щодо 

розвитку карієсу і розробити диференційні підходи до планування та 

впровадження первинної профілактики. Тоді, як М.В. Білищук [25] стверджує, 

що при прогнозуванні схильності до розвитку декомпенсованих форм карієсу 

рекомендовано оцінювати регіональні фактори ризику, чинники зі сторони 

батьків (антенатальний період) та чинники, пов’язані зі спадковістю, звичками 

дитини та медико-соціальними характеристиками.  

 В останні роки суттєво зросла увага лікарів різного профілю, у тому числі 

стоматологів, до застосування пробіотиків як в профілактиці, так і в лікуванні 

карієсу. За даними І.І. Якубової та Н.О. Савичук [105, 174], виявлено 

антагоністичну дію ряду пробіотиків, що містять апатогенні мікроорганізми, 

такі як Bifidobacterium spp., відносно патогенних Streptococcus mutans, і, як 

наслідок, вони можуть використовуватися в схемах профілактики розвитку 

карієсу зубів у дітей та вагітних жінок. Подібні дослідження були проведені 

В.М. Лучинським [81], результати яких вказують на ефективність комбінації 

полівітамінного препарату «Кіндер Біовіталь» і пробіотика «Бактулін» із 

герметизацією фісур та глибоким фторуванням 4 рази на рік. Із точки зору 

дослідника, є можливість досягнути значної редукції карієсу в дітей, що 

проживають на забруднених територіях інгаляційними ксенобіотиками.                 

Л.П. Кісельнікова [63] для профілактики карієсу тимчасових зубів у ранньому 

дитячому віці рекомендує комбінацію молочних сумішей із пробіотиками 

NAN3, NAN4 з контрольованими уроками гігієни. Згідно з результатами 

проведеного дослідження автором констатовано оптимальне продукування 

секреторного імуноглобуліну А у слині і, як наслідок, суттєве зниження частоти 

виявлення карієсогенної мікрофлори в біоплівці зубів. Натомість дослідження 

M.E. Nilza [222] демонструють карієсогенний потенціал деяких видів штучних 

сумішей, які дають дітям, та навпаки, указують на некарієсогенний потенціал 

грудного молока. 
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 З цього приводу Н.В. Біденко [23] зазначає, що оптимізація та вибір 

лікувально-профілактичної тактики стосовно карієсу молочних зубів, що 

включає в себе контроль карієсогенної флори, раціональний догляд за РП, 

контроль раціону харчування, професійну гігієну, місцеве застосування 

фторвмісних та кальційвмісних препаратів, ксиліту, герметизацію фісур та 

ендогенне призначення мультиелементних комплексів дає можливість 

досягнути високоефективних результатів та суттєво знижує ризик виникнення 

карієсу тимчасових зубів. Тому профілактичні заходи, які проводяться в дітей 

дошкільного віку, повинні враховувати їхні вікові особливості обмінних 

процесів в організмі, періоди інтенсивності росту та мінералізації кісткової 

тканини. Так, за даними дослідження О.О. Воєводи [30], є доцільність 

застосування кальційвмісного препарату третього покоління «Кальцинова» в 

комбінації з антигомотоксичним препаратом «Остеобіос» для ендогенної 

профілактики карієсу зубів у дітей. Такий тандем сприяє нормалізації кальцій-

фосфорного обміну та засвоєнню кальцію з сироватки крові, покращує роботу 

щитоподібної залози, завдяки чому нормалізується концентрація кальцитоніну і 

паратгормону в крові, а це суттєво знижує ризик розвитку карієсу зубів, що 

підтверджується клінічними спостереженнями. Подібні дослідження були 

проведені Н.Г. Гаджулою [33]. В експерименті дослідник довів, що при 

одночасному застосуванні препарату «Біокальцевіт» та морської капусти, яка є 

суттєвим джерелом макро- і мікроелементів, виявлено високий протикаріозний 

ефект, що проявляється значним зменшенням інтенсивності каріозного процесу 

на фоні відсутності глибоких каріозних порожнин та переважанням у структурі 

ураження поверхневого карієсу. У цьому напрямку привертають увагу 

дослідження, проведені Л.Ф. Каськовою [60, 61]. Автором отримано 

максимальний карієспрофілактичний ефект у дітей, що часто хворіють на ГРВІ, 

при застосуванні комплексу, що містив кальційвмісний препарат «Лецитин 

Д3», препарати, що підвищують опірність організму дитини «Біотрит С» та 

«Супервіт» у комбінації з кальційвмісними пастами і зубним еліксиром 

«Лізодент». За даними О.І. Годованець [37], застосування ополіскувача 
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«R.O.C.S. Teens» у комбінації з вітамінно-мінеральним препаратом «Кальцемін 

адванс» у дітей, що проживають на території з вираженим йоддефіцитом, 

сприяє підвищенню стоматологічного здоров’я, що проявляється в стабілізації 

показників інтенсивності карієсу. Однак, В.І. Шинкевич [170] зауважує, що в 

дітей із декомпенсованими формами карієсу, які проживають в ендемічних за 

фтором районах Полтавської області, біохімічний аналіз на рівні загального 

кальцію в сироватці крові показав результат у межах норми. Тому призначення 

препаратів кальцію в деяких клінічних випадках, на думку дослідника, повинно 

проводитися тільки після детального вивчення аналізу сироватки крові, або 

після проведення проби сечі за Сулковичем. 

 Проте, питання регуляції та оптимізації мінерального складу емалі з 

урахуванням внесених коректив у склад РР залишається одним із пріоритетних 

напрямків сучасної стоматології. Підтвердженням цьому є дослідження ряду 

авторів. Так, за даними О.М. Гладкої [36], застосування в дітей із високим та 

дуже високим рівнем інтенсивності карієсу зубів комбінації 5% розчину магнію 

сульфату і «Эликсир для полости рта», підвищує мінералізувальну здатність РР 

та стійкість емалі до дії органічних кислот, що триває до 6 місяців. Поряд із 

цим автором доведено, що під дією даного комплексу відбувається збільшення 

карієсрезистентності завдяки збільшенню рівня секреторного імуноглобуліну 

А, особливо в дітей із високим рівнем інтенсивності карієсу. Дослідження          

В.М. Кулигіної [72, 73] показали, що застосування імунологічного препарату 

«Імулін», симбіотичного препарату «СимбілакVIVO» у комбінації з препаратом 

для аплікацій «Tooth Mousse» (GC) та ополіскувачем «Plax» (Colgate) указує на 

вірогідне покращення кислотно-лужного балансу РП та фізичних і структурних 

властивостей змішаної слини в дітей. Подібні дані були отримані в 

дослідженнях Л.Ф. Курдиш [74], який для корекції ферментативної активності 

та вмісту електролітів у РР рекомендував комбінацію мультиелементного 

комплексу «Кальцинова» (KRKA)  з ополіскувачем «Plax» та зубною пастою 

«Colgate Total» (Colgate). Отримані в процесі дослідження дані В.П. Труфанової 

[137, 138, 139] показали ефективність застосування в дітей, які проживають у 
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зоні ендемічного флюорозу лікувально-профілактичного комплексу для 

профілактики карієсу зубів, який  вміщував чищення зубів зубною пастою 

«Splat Зеленый чай», полоскання ротової порожнини еліксиром «Лізодент», 

аплікацію комплексу «Tooth Mousse» (GC) та ендогенно вітамінного препарату 

«Кіді Фарматон». 

 Не дивлячись на численні розробки у профілактиці карієсу, застосування 

фтору стало віхою і одним з основних засобів захисту стоматологічного 

здоров’я дитячого населення. Європейська академія дитячої стоматології 

стверджувала, що щоденне вживання фторидів повинно стати основною 

частиною будь-якої профілактичної програми для контролю карієсу в дітей. 

Незалежно від типу програми, індивідуально чи колективно спрямованої, 

пропоноване вживання фтору має бути збалансоване між ризиком карієсу та 

можливим ризиком токсичної дії фтору. Тому довший час фторування води 

вважалося основою системної профілактики карієсу зубів. Отже, за 

дослідженням Perla R. Beltrán-Valladares [184], стан здоров’я РП в дітей 

Мексики, згідно даних поширення карієсу та рівня його ураження, кращий 

порівняно з дітьми з віддалених мексиканських громад. На думку дослідника, 

випадки карієсу зумовлювалися соціодемографічними та клінічними 

факторами, і були тісно взаємопов’язані між собою. Невелика група дітей 

позбавлена карієсу, спричинена дією фтору відповідно до національної 

програми фторування води, що проводяться в Мексиці. Тому впровадження 

програм здоров’я зубів для дітей дошкільного віку дає позитивний ефект, що 

відображається на показниках ураження карієсом.  

 Варті уваги дослідження проведені Е.А. Сатиго [110]. Автор висловлює 

думку, що  введення в раціон питної води, яка містить фториди в оптимальних 

концентраціях, сприяє стабілізації електролітного балансу РР і, як наслідок, 

покращує обмінні процеси в емалі. За даними Р.М. Ахмедбейлі [8], введення в 

раціон солі, збагаченої фторидами, знижує кількість кальцій-дефіцитних 

апатитів, нездатних на відновлення за рахунок кальцію РР та сприяє 

збільшенню стійкості емалі до дії кислот. Однак, на думку M. C. Rodrigues 
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[233], застосування системних методів фторування води та солі повинні 

зважати на політичні, культурні та географічні відмінності всередині країн. 

Дослідник вважає, що до уваги потрібно взяти кількість фтору, необхідного для 

організму дитини, перед тим, як впроваджувати системні методи фторування та 

регулярно проводити контроль над уже існуючими та новими схемами 

фторування. Тому дослідження A. B.  Ammari [178] указують на те, що такі 

профілактичні програми треба переглянути та адаптувати до потреб та ризиків 

пацієнта.  

 Важливим у цьому питанні є і внесок вітчизняних дослідників. Зокрема,  

О.В. Шешукова [169] відзначає, що збільшення рівня фтору в питній воді дещо 

вище оптимальних значень, не викликає протикаріозної дії, підтвердженням 

чого є поширеність карієсу серед дітей 3 – 5 років, що проживають у селищі 

міського типу Машківки, Полтавської області, що складає 57%, при 

інтенсивності каріозного ураження 1,95 зуба. Також дослідником виявлено 

високу частоту ускладнень карієсу тимчасових зубів у дітей цієї вікової 

категорії у вигляді пульпітів та періодонтитів. У цій галузі цікавими є 

дослідження Н.С. Марченко [84, 85], результати якого вказують на побічні дії і 

низький карієспрофілактичний ефект концепції «загальної фторизації 

населення». У літературних джерелах трапляються дані щодо клінічної 

діагностики надлишку іонів фтору в емалі, зумовленого додатковим 

фторнавантаженням, яке негативно відображається на структурі емалі [97]. За 

даними А.П. Левицького [76], введення в раціон питної води, збагаченої 

нітратами в концентрації від 10 до 80 мг/л, має більш виражений 

карієспрофілактичний ефект порівняно з фторидами та не чинить негативної дії 

на окремі складові неспецифічного імунітету РП. Тому фторування води 

викликає багато питань щодо балансу ризику і користі, прийнятності, 

здійсненності, коштів, структурних та правових проблем специфічних для 

населення, яке проживає на територіях із зниженим вмістом фтору в ґрунтах та 

питній воді. Отже, фторування води як профілактичногог засобу не завжди 

доступне для усіх верств населення, включаючи тих, кому найменш ймовірно 
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доступні інші джерела фтору чи доступ до регулярного стоматологічного 

лікування. 

 Однак, на сьогодні з’ясовано, що початкова карієсстатична дія фтору 

реалізується тільки після прорізування зубів. ХХІ століття стало переломним у 

профілактиці карієсу зубів. Саме використання фтору на поверхнях зубів 

забезпечує додатковий захист від карієсу в дітей, що проживають на території 

як із високим, так і низьким вмістом фтору в питній воді. За даними                     

Н.Н. Заволоки та О.В. Савичук [53, 105, 106], в екологічно несприятливих 

районах бідних на вміст фтору в питній воді, призначення фторвмісних засобів 

ендогенно потрібно проводити тільки за призначенням лікаря, а недостатність 

фторидів у воді можна компенсувати призначенням зубних паст із фтором. 

Підтвердженням цього є і дані  дослідження С.Б. Улітовського, Н.В. Шаковец 

та Т.Н. Терехової [142, 167], які свідчать про те, що за останні роки в сучасних 

умовах життя фторпрофілактика з використанням фторвмісних зубних паст 

вийшла на перше місце, а їхнє призначення, залежно від низки факторів ризику 

окремих груп дітей, визначаються індивідуально.  На думку Л.Р. Сарап [109, 

230], застосування зубних паст із високим вмістом амінофторидів  та фториду 

натрію скорочує строки ремінералізації та підвищує кислотостійкість емалі 

зубів. Jocianelle Maria Felix [189] стверджує, що профілактичні засоби для дітей 

із карієсом, такі, як гелі, використання фторвмісних зубних порошків та 

ретельне чищення зубів стоматологом 3 – 4 рази на рік, а також навчання 

догляду за РП, мають вагомий вплив на процес розвитку карієсу. Дослідник 

вбачає потребу в зосередженні на заходах, які б пом’якшували негативний 

вплив карієсу, окрім реставраційного лікування. 

 За останні роки погляд на механізм дії фтору дещо змінився.  Згідно з 

сучасними даними іони фтору, що оточують зуб, блокують демінералізацію, 

стимулюють ремінералізацію та беруть участь в утворенні фтористого кальцію. 

Зауважимо, що фтористий кальцій осідає на поверхні емалі та поводить себе 

стабільно за рахунок наявності в РР поверхнево-адсорбованих іонів 

гідрофосфору. Однак, коли змінюється рН РР в кислу сторону, відбувається 
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зниження концентрації іонів гідрофосфору, що,  у свою чергу, сприяє 

вивільненню іонів фтору з шару  фтористого кальцію. Виходячи з 

вищезазначеного, можна дійти висновоку, що  фтористий кальцій виступає в 

ролі рН-регульованого резервуару фторидів, тобто є джерелом вільних іонів 

фтору. Тому цей факт і пояснює застосовування певних фторвмісних 

препаратів як загально патогенетичне лікування карієсу зубів у дітей. 

Проведені наукові дослідження указують на незначну ефективність препаратів 

із вмістом неорганічних фторидів, де позитивні іони не виконують транспортну 

функцію, а пасивно розподіляються по ротовій порожнині. З цієї причини були 

розроблені препарати, в яких замість неорганічних фторидів містяться 

фтораміни, іони яких виконують як транспортну функцію, так і активним 

способом розподіляються на поверхні емалі, забезпечуючи утворення в емалі 

гідроксифтор- та фторапатитів. Таким чином, дані чотирьохрічного клінічного 

дослідження Т.Н. Тєрехової [133] указують на те, що в дітей із низькою 

інтенсивністю карієсу тимчасових зубів максимальний карієспрофілактичний 

ефект був досягнутий із лаком, що містив фторид кальцію, а в дітей із високою 

інтенсивністю карієсу тимчасових зубів, – із лаком «Bifluorid 12» (VOCO). За 

даними дослідження Л.А. Лобовкіної [80, 79], застосування з метою 

профілактики карієсу в дітей, препаратів для аплікації «Remin Pro» та  

«Bifluorid 12» (VOCO) упродовж трьох сеансів з інтервалом в один тиждень 

суттєво зменшує розмір та кількість вогнищ демінералізації емалі зубів. Дані 

А.М. Хамадєєвої та Л.О. Хоменко [145, 150] щодо застосування зубних паст зі 

стабілізованим фторидом олова та гексаметафосфатом натрію свідчать про 

вірогідне зниження числа виявлених демінералізованих ділянок емалі 

постійних зубів та сприяють покращенню гігієнічних показників ротової 

порожнини в дітей та підлітків. 

 Очевидним є те, що ці препарати мають недоліки, які обумовлені  

утворенням крупнокристалічного фтористого кальцію, який вільно 

розташовується на поверхні емалі. При цьому розмір цих кристалів у 

середньому  складає ~10000Аº і в зони розм’якшення емалевих призм, під дією 
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каріозного процесу, ці кристали не попадають. Як наслідок, при вживанні їжі 

фтористий крупнозернистий кальцій дуже легко вимивається, а його 

ефективність щодо ремінералізації різко знижується. Професор Гамбургзького 

медичного університету А. Кнаппвост із цього приводу зазначив: «Навіть 

збагачений фтором апатит легкорозчинний у кислому середовищі, тому 

ремінералізація емалі може бути забезпечена лише за рахунок постійної 

підтримки оптимальної концентрації фтору в РР» [210]. Тому ефективність 

локального фторування стала суттєвим підґрунтям для розробки нових методів 

підвищення резистентності емалі, одним з яких є глибоке фторування. Цей 

метод базується на використанні спеціально розроблених фторвмісних 

препаратів («Тіфенфлюорид» (VOCO), «Глуфторед» (ВладМиВа) та ін.). 

Основою роботи з цими препаратами є почерговість обробки емалі магнієво-

фтористим силікатом та суспензією високодисперсного гідроксиду кальцію, що 

сприяє утворенню мікрокристалічного фтористого кальцію, магнію та міді з 

розміром ~50Аº, які  легко пенетрують у середину пор зони розм’якшення 

емалевих призм. До того ж ці мікрокристали захищені від вимивання гелем 

кремнієвої кислоти завдяки чому у продовж тривалого часу, а саме понад 1 рік, 

виділяють фтор, який сприяє ремінералізації, а при цілісності кератинових 

волокон емалевих призм – сприяють їхньому повному відновленню [67]. 

Підтвердження цього факту знаходимо у дослідженнях Л.Ф. Каськової та Ш.Б. 

Дамінова [43, 59], які демонструють високу ефективність екзогенної 

профілактики з використанням препарату «Глуфторед» (ВладМіВа), що 

нівелює токсичну дію фтору на організм дитини та показує високий 

карієспрофілактичний ефект упродовж 1 року порівняно з традиційним 

фторлаком, карієспрофілатичний ефект якого дуже короткочасний.  

 Варті уваги дослідження щодо показників вмісту лактобактерій у РР дітей 

із високою інтенсивністю карієсу тимчасових зубів та незадовільною гігієною 

ротової порожнини, проведені О.В. Клітинською та  О.В. Колесовою [65, 67, 

68] Результати цієї наукової роботи вказують на можливу корекцію цих 

показників за допомогою «Емальгерметизуючого ліквіду» із пролонгацією 
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отриманого ефекту, шляхом застосування фторвмісного лаку «Bifluorid 12». За 

даними К.А. Парпалей, Н.О. Савичук та Л.О. Хоменко [98, 104, 151],  

застосування емаль- та дентин-герметизуючого ліквіду при лікуванні карієсу 

тимчасових зубів у дітей стабілізує процеси демінералізації твердих тканин, а 

це створює можливість для збереження зубів вітальними. 

 Водночас дослідження Peter Milgrom і Hashim Khan [209, 219] 

демонструють припущення про те, що лише саме поверхневе застосування 

фторвмісних засобів може бути недостатнім для профілактики карієсу в дітей 

дошкільного віку з зони високого ризику його розвитку. Результати 

проведеного авторами  дослідження вказують на високу ефективність 

додаткового чищення зубів фторвмісними зубними пастами та полоскання 

ротової порожнини ксилітоловим сиропом, що суттєво знижує ризик розвитку 

карієсу зубів у дошкільнят з цих ендемічних територій. Рандомізоване клінічне 

випробування L. Burton [188] свідчить про дуже високу ефективність 

застосування гелів та зубних паст із ксилітом для запобігання зубного карієсу в 

дітей та малюків. Подібні результати були отримані в дослідженнях                        

І.І. Якубової [173, 171]. Науковець констатує беззаперечний виражений 

протимікробний ефект на мікробіоциноз біоплівки зуба та виражений 

ремінералізуючий ефект на емаль тимчасових зубів дітей віком 12-36 місяців 

ремінералізуючого гелю «Medical Minerals» (R.O.C.S., Росія), що містить 10% 

ксиліт. Л.Р. Сарап [108], акцентує на тому, шо застосування в дітей молодшого 

шкільного віку мінералізуючої терапії з застосуванням кальцій-фосфатвмісного 

гелю з ксилітом «Medical Minerals» (R.O.C.S.) і герметика «Фісуріт» (VOCO)  у 

комбінації з дворазовою професійною гігієною РП позитивно відображається 

на ряді біофізичних та біохімічних параметрів РР та дає суттєво нижчий 

приріст інтенсивності карієсу. Роль антисептичних середників, що містяться в 

деяких профілактичних препаратах знаходимо в дослідженнях P. Baca [181], 

результати якого вказують на те, що регулярне застосування «Сервітек 1» 

(хлоргекседин-тимоловий лак) суттєво знижує ризик виникнення карієсу в 

дітей шляхом зниження колонізації стрептококів mutans на поверхнях зубів і 
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підтверджується зниженням рівня інтенсивності карієсу за 24 місяці від 

початку його застосування.  Відтак за даними О.І. Грудянова [39], застосування 

зубних паст, що в своєму складі містять в якості антисептика 0,3% триклозан, 

знижує ріст мікроорганізмів, не формує резистентних штамів, не подразнює 

слизову та сумісні з іншими засобами гігієни ротової порожнини. Окрім того, 

вони вливають як на зниженння показників ураження карієсом зубів, так і на 

показники стану тканин пародонта загалом.  

 Отже, аналізуючи сучасні дані, варто відмітити те, що незважаючи на 

численні наукові дослідження, які присвячені карієсу тимчасових зубів у дітей, 

даний патологічний процес залишається однією з найважливіших проблем у 

дітей дошкільного віку, причиною чого є багатогранність етіологічних та 

патогенетичних факторів. Завдяки цим факторам карієс у дітей як в світі, так і в 

Україні високо розповсюджений та перебігає зі значною інтенсивністю 

ураження твердих тканин, на фоні порушення біохімічних, імунологічних та 

реологічних показників РР. Тому, не дивлячись на суттєві досягнення в 

профілактиці карієсу тимчасових зубів у дітей, виникає гостра необхідність у 

стандартизації підходів до профілактики та лікування цього патологічного 

процесу та розробки нових ефективних комплексних методів його 

профілактики та лікування. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 2.1.Об’єм і методи клінічних досліджень  

  Із метою вирішення завдань, поставлених у даній роботі, нами було 

обстежено 505 дітей віком від 2 до 6 років. Дітей від 2 до 5 років відібрано з 

трьох дошкільних закладів м. Івано-Франківська, а саме: «Малятко», «Перша 

ластівка» та «Калинонька», що охоплювало 96 дітей дворічного, 97 дітей                 

3-хрічного, 97 дітей чотирирічного та 95 дітей п’ятирічного віку. Групу віком 6 

років відібрано з двох шкіл, зокрема: Івано-Франківської спеціалізованої школи 

І – ІІІ ступенів №11 та Угорницької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

Івано-Франківської міської ради, Івано-Франківської області, що нараховувала 

120 дітей. Для оцінки стоматологічного статусу обстежених дітей нами 

визначено ураженість тимчасових зубів карієсом та стан гігієни ротової 

порожнини. Для характеристики ураження тимчасових зубів карієсом 

визначили такі показники як: 

-поширеність карієсу оцінювали за кількістю дітей, уражених карієсом, у 

відсотках, до загальної кількості обстежених. Розраховували поширеність 

карієсу за формулою: 

 

Поширеність карієсу =  x 100% 

 

Інтерпретацію результатів проводили згідно з номенклатурою ВООЗ, де 

значення від 0 до 30 % розцінюється як низька поширеність, від 31 до 80 % – 

середня та від 81 до 100 % – висока поширеність карієсу зубів; 

 -інтенсивність карієсу, що характеризує кількість уражених зубів  

характеризується кількістю запломбованих та уражених зубів карієсом в однієї 

обстеженої дитини. На основі даних про індивідуальне значення інтенсивності 

розраховувався усереднений показник інтенсивності карієсу зубів для групи 

дітей: 
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           кп = ,  де 

                                      

 

          ∑кпінд – сума  індивідуальних значень інтенсивності карієсу в групі дітей; 

 

 -ефективність профілактичних заходів оцінювали за редукцією приросту 

інтенсивності карієсу за методом Л.Н. Лубоцької [146] 

 

  де 

 

Мк – приріст інтенсивності карієсу в контрольній групі 

М  – приріст інтенсивності карієсу в основній групі. 

 -рівень інтенсивності карієсу визначали за методом Н.В. Біденко [22] за 

формулою:  

 

,   де 

 

 ІК(тз) - інтенсивність карієсу тимчасових зубів, кп – карієс, пломби, Pt, P 

– зуби, які мають ускладнення періодонтитом, пульпітом, В – видалені зуби, N 

– вік у місяцях, кз – кількість зубів, що прорізались.  

 Інтерпретація отриманих результатів виглядала наступним чином:  

- якщо ІК(тз) = 0,5-0,9 – інтенсивність карієсу зубів низька;  

- якщо ІК(тз) = 1,0-2,9 – інтенсивність карієсу зубів середня;  

- якщо ІК(тз) = 3,0-4,9 – інтенсивність карієсу зубів висока; 

- якщо ІК(тз) > 5,0 – інтенсивність карієсу зубів дуже висока. 

 -розрахунок найвищої інтенсивності карієсу (НІК) (Significant Index of 

Caries (SIC)), проводили по методиці Brathol [187] за наступним алгоритмом: 

- розрахунок індивідуального кп для Усіх дітей;  

- виділення третини дітей із найбільш високими значеннями кп;  

- розрахунок середнього кп для виділеної підгрупи. 

 -рівень стоматологічної допомоги дітям (РСД) оцінювали згідно індексу 

«кп» за рекомендаціями П.А. Леус [78] за формулою : 
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РСД = 100% – 100 (  ),  де 

 

 к - середня кількість нелікованих каріозних уражень, ураховуючи 

вторинний карієс, кп – середня інтенсивність карієсу тимчасових зубів в 

обстеженій групі. 

Інтерпретація РСД у відсотках: 

- 0-9% – поганий рівень; 

- 10-49% – недостатній рівень; 

- 50-74% – задовільний рівень; 

- 75-100% – добрий рівень. 

 Рівень стоматологічної допомоги визначено серед 505 дітей. 

-потреба дітей у лікуванні карієсу – показник, що визначає відсоток 

дітей, які потребують стоматологічної допомоги. Цей показник 

розраховували за формулою: 

 

 

Потреба у лікуванні карієсу = х100%, де 

 

 

n – кількість дітей, які мають незапломбовані каріозні зуби, N – 

кількість обстежених дітей. 

 -гігієнічний стан РП визначали за допомогою гігієнічного індексу 

Федорова – Володкіної  [143] за п’ятибальною системою і виражали в балах. 

Стан гігієни ротової порожнини досліджено у 198 дітей. 

 Окрім того, під спостереженням знаходилися 200 дітей трьохрічного віку, 

яким проводилися профілактичні заходи. Згідно з застосованим лікувально-

профілактичним комплексом, усі діти були поділені на 2 групи – основну 

групу, 120 дітей, та контрольну групу, яка нараховувала 80 дітей (рис. 2.1). 
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 Рис. 2.1 Розподіл дітей згідно застосованого лікувально-профілактичного 

комплексу.  

 

 На кожну дитину було заповнено розроблену індивідуальну карту «Карта 

обстеження стану ротової порожнини дитини» (Додаток Б), яка складалася з 

результатів стоматологічного статусу, даних фізичного, біохімічного, 

імунологічного дослідження РР, щоденника лікування та клінічної оцінки 

проведених профілактичних заходів.  

 

 2.2. Соціологічні методи дослідження 

 Із метою визначення рівня санітарно-гігієнічних знань дітей та їхніх 

батьків було спеціально розроблено анкету  (Додаток В) та проведено 

опитування 198 респондентів. Анкета передбачала відповіді на певну кількість 

запитань, а саме: «Із якого віку дитина чистить зуби?»; «Як часто дитина  

чистить зуби?»; «Якою зубною пастою дитина чистить зуби?»; «Якими (разом 

із зубною щіткою та пастою) засобами гігієни користується дитина?»; «Ким 

сформований рівень знань щодо гігієни ротової порожнини?»; «Коли вперше 

дитина познайомилася зі стоматологом?»; «Як ви оцінюєте загальний стан 

гігієни ротової порожнини у Вашої дитини?».  

 Для оцінки чинників ризику виникнення карієсу здійснювали аналіз 

характеру харчування дітей за результатами проведеного анкетування 198 

батьків із використанням спеціально розробленої анкети (Додаток Д). 

Сформована анкета передбачала відповіді на такі запитання: «Як за часто і коли 

200 
дітей

Основна 
група

120 дітей

Контрольна 
група

80 дітей
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дитина вживає наступні продукти: білий хліб; цукор; сир; солодкі напої; 

шоколад; льодяники; ірис; вафлі; картопля; макарони; крупи?»; «З якого віку 

дитина вживає солодощі?»; «Скільки тривало грудне вигодовування?»; «До 

якого віку тривало нічне вигодовування?»;  «Чи засинала дитини з пляшечкою 

суміші?». 

 

 2.3. Лабораторні методи дослідження 

 Із метою дослідження лабораторних показників РР нами здійснювався 

забір РР в дітей шляхом спльовування в стерильний контейнер або за 

допомогою стерильної піпетки в пробірку, натщесерце, без стимуляції. Варто 

відмітити, що фізичні та біохімічні параметри РР вивчено у 120 дітей, а з метою 

оцінки ефективності впровадженого профілактичного комплексу, біохімічні 

показники досліджено в 105 дітей.  

 Отже, нами було визначено: 

 -водневий показник (рН) визначали за допомогою стрічки індикаторного 

паперу рН 0-12 (виробництво «Lachema», Чехія). З цією метою індикаторний 

папір занурювали в зібрану РР в стерильному контейнері або її наносили на 

смужку з допомогою піпетки після попереднього полоскання РП 

дистильованою водою. За 2 хвилини визначали рН РР,  орієнтуючись на зміну 

кольору універсального індикаторного паперу;  

-в’язкість РР визначали за допомогою віскозиметра Освальда. В’язкість 

РР оцінювали у відносних одиницях за формулою  

,      де 

 

Vв - об’єм води, що витікає з мікропіпетки, об’ємом 1мл за 5сек  

Vс - об’єм РР, що витікає з мікропіпетки, об’ємом 1мл за 5сек 

ВС - в’язкість РР в відносних одиницях (відн. од.) 

Вв - в’язкість води в відносних одиницях (відн. од.); 

-рівень неорганічного фосфору в РР визначали з використанням «Набору 

для визначення неорганічного фосфору (УФ-детекція фосфомолібденового 
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комплексу)» фірми «СІМКО». До 0,1 мл дослідної проби (РР) додавали 3,0 мл 

молібденового реактиву. Суміш перемішували. Витримували  20 хв при 

кімнатній температурі та колориметрували при довжині хвилі 340 нм на 

спектрофотометрі проти контролю в 1 см кюветі. Аналогічно обробляли і 

стандартний розчин фосфору. Контроль: до 0,1 мл дистильованої води додавали 

3,0 мл реагенту. Зафарбування повинно бути стабільним не менше 60 хв. Вміст 

неорганічного фосфору розраховували за формулою:    

 

Неорганічний    фосфор ммоль/л  = , де 

 

   

Е дослід. і Е стандарт. – поглинання, відповідно, дослідної проби та 

стандартного взірця з концентрацією 50 ммоль/л  [18].  

-рівень загального кальцію в РР проводили з використанням «Набору для 

визначення кальцію» фірми «SIMKO Ltd». До 4 мл робочого реагенту для 

визначення кальцію додавали 0,05 мл дослідної проби (РР). Суміш 

перемішували. Одночасно проводили таку саму калібрувальну пробу (4 мл 

робочого реагенту + 0,05 мл калібрувального розчину). Витримували 5 – 10 хв при 

кімнатній температурі та колориметрували при довжині хвилі (590 – 650) нм на 

спектрофотометрі проти контролю в 1 см кюветі. Контроль: до 4 мл реагенту 

додавали 0,05 мл дистильованої води. Вміст кальцію розраховували за 

формулою: 

 

Кальцій  (ммоль/л)   = ,   де 

  

Е дослід. і Е стандарт. – поглинання, відповідно з дослідною пробою і 

стандартним взірцем із концентрацією 2,5 ммоль/л [199, 235].  

 -рівень магнію  в РР визначали за методом Кункеля – Пирсона – 

Шгейгерта [99] із використанням «Набору для визначення магнію» фірми 

«HUMAN» та виражали в ммоль/л;  



59 
 

-активність лужної фосфатази в РР проводили уніфікованим методом із 

використанням «НАБОРУ ЛУЖНА ФОСФАТАЗА-02-ВІТАЛ Кат. № В 09.02» 

фірми «Вітал Діагностікс Спб». До 2,1 мл субстратно-буферного  розчину 

додавали 0,07 мл РР (дослідна проба №1), у другу пробірку – (0,6 + 0,02) мл РР 

(дослідна проба №2), у третю пробірку – 2,1 мл субстратно-буферного  розчину 

(проба №1), у четверту пробірку – 0,6 мл субстратно-буферного  розчину 

(проба №2). Інкубували 10 хв при кімнатній температурі. У пробірки №1 і №3 

додавали по 2,1 мл окисного розчину, у пробірку №2 і №4 – по 0,6 мл. У 

пробірки №3 і №4 додавали відповідно 0,07 і 0,02 мл досліджуваної РР. 

Витримували 5 хв при кімнатній температурі. Потім вимірювали оптичну 

щільність дослідної проби проти проби №1 та №2 при довжині хвилі (490 – 

650) нм на спектрофотометрі, в 1 см кюветі. 

Розрахунок активності лужної фосфатази проводився за калібрувальним 

графіком (рис. 2.2): 

 

 

Рис. 2.2 Калібрувальний графік лужної фосфатази  

 

Активність ЛФ визначали за методикою Bessey [185] за формулою: 

А = Е  101, де  

А – активність ЛФ нмоль/хв в 1 мл РР, Е – оптична щільність, 101 – 

коефіцієнт перерахунку в мколь/мл. 

 -активність кислої фосфатази в РР проводили уніфікованим 

методом за «кінцевою точкою» з використанням «НАБОРУ КИСЛА 
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ФОСФАТАЗА-01-ВІТАЛ Кат. № В 10.01» фірми «Вітал Діагностікс Спб». У дві 

пробірки наливали 0,8 мл субстратно-буферного  розчину та інкубували 5 хв на 

водяній бані при 37°С. У першу пробірку додавали 0,1 мл досліджуваної РР, 

перемішували та інкубували 30 хв на водяній бані при температурі 37°С. В 

обидві пробірки додавали розчин окисника – по 0,2 мл, у контрольну пробірку – 

0,1 мл досліджуваної РР. Потім перемішували і за 5 хв визначали поглинання 

проби контролю при довжині хвилі 510 нм  на спектрофотометрі в 1 см кюветі. 

Розрахунок активності лужної фосфатази проведено за калібрувальним 

графіком (рис. 2.3). 

 

 

Рис. 2.3 Калібрувальний графік кислої фосфатази. 

 

Активність КФ визначали за формулою: 

                                        a
C

A 
30

, де   

А – активність КФ, нмоль/хв на 1 мл, С – концентрація паранітрофенола, 30 

– час інкубації в хвилинах, а – кількість білка в мг проби, що відповідає 0,4 мл ЯР 

[185]. 

 Для вивчення імунологічних властивостей РР нами було відібрано групу з 

83 дітей, а для оцінки ефективності профілактичних заходів – групу з 41 

дитини. 

 Досліджено рівень секреторного імуноглобуліну класу А (sIgA) та 

лізоциму в РР. Визначення концентрації секреторного імуноглобуліну класу А в 
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РР проводили методом радіальної імунодифузії в агаровому гелі за методом 

Манчіні [216], з використанням сухої моноспецифічної сироватки проти 

імуноглобуліну А людини виробництва «НДІ епідеміології та мікробіології ім. 

І.М. Мечнікова» (Росія). Концентрацію sIgA виражали в г/л. Вміст лізоциму в 

РР визначали з застосуванням набору реагентів фірми «Вектор-Бест» (Росія) із 

використанням  мікропроцесорного фотометра «BioChem SA» фірми «High 

Technology Inc.» (США) [47, 192, 197]. Вміст лізоциму виражали у мкг/мл.  

Усі біохімічні дослідження РР здійснювали в клініко-діагностичній 

лабораторії Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні №1 

(завідувач лабораторією Марків Г.Д.). 

 Концентрацію Lactobacillі fermentum (КУО/мл) у РР визначали методом 

занурених предметних скелець, покритих селективним середовищем Сабуро 

(«Sabouraud Dextrose Agar», «MICROMETER», Індія). Отримані результати 

оцінювались по фотографії-шаблону (рис. 2.4). 

 
 

 

 Рис. 2.4 Фотографія-шаблон. 

 

Дослідження щодо концентрації Lactobacillі fermentum у РР проводили у 

83 дітей. Мікробіологічні дослідження РР проводили в бактеріологічній 
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лабораторії Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні №1 

(завідувач лабораторією Ярич Л.Б.). 

Мінералізувальні властивості РР оцінювали за показниками 

мікрокристалізації (МКС) та мінералізувального потенціалу (МПС) за 

методикою П.А. Леуса [77]. Забір РР проводили стерильною піпеткою з дна 

ротової порожнини мінімум за 2 години після прийому їжі та її полоскання 

дистильованою водою. На оброблене етиловим спиртом та висушене при 

кімнатній температурі предметне скло  наносили три краплі РР. Далі після 

висихання краплі її досліджували під мікроскопом «Біолам Ломо Р14» при 

збільшені 2х6 у відбитому світлі. Мінералізувальний потенціал РР визначали 

середнім балом, у залежності від виявлених типів МКС (табл. 2.1), з 

урахуванням вивчення усієї площі крапель на предметному склі. 

 

Таблиця 2.1 

Оцінка мікрокристалізації ротової рідини 

Тип 

МКС 

Картина 

мікрокристалізації 

Картина 

у мікроскопі 

Оцінка 

МКС у 

балах 

Автори, що 

вперше описали 

1 2 3 4 5 

І 

Чіткий рисунок великих 

кристалопризматичних 

структур, що з’єднані 

між собою та мають 

папоротеподібну форму. 

Розміщені по краплі 

рівномірно 
 

5 
П.А. Леус 

 

ІІ 

Окремі деревоподібні 

кристали невеликих 

розмірів. По периферії 

краплі велика кількість 

кристалопризматичних 

структур неправильної 

форми 
 

3 

Л.А. Дубровина, 

 включає елементи 

І та ІІ типу 
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Продовження таблиці 2.1 

1 2 3 4 5 

ІІ 

Поодинокі кристали 

різної форми, розміщені 

у вигляді сітки 

рівномірно по усій 

площині або можливе 

їхнє групування по 

периферії краплі. Велика 

кількість органічної 

речовини 

 

2 
П.А. Леус 

 

ІІІ 

Велика кількість 

ізометрично розміщених 

структур неправильної 

форми 
 

1 
Л.А. Дубровина 

 

ІІІ 
Повна відсутність 

кристалів 

 

0 

Е.Н. Дичко, 

Е.В. Шпилевська 

 

 

 Мінералізувальний потенціал РР, що виражений у балах, визначали за 

формулою : 

 

 

МПС = ,  де 

 

 МПС – мінералізувальний потенціал РР 

 ΣМКС – сума типів мікрокристалізації ротової рідин 
 

 Рівень мінералізувального потенціалу РР оцінювали за наступної 

шкалою: 

- 0,1 – 1 (Дуже низький  рівень); 

- 1,1 – 2 (Низький рівень); 

- 2,1 – 3 (Задовільний рівень); 

- 3,1 – 4 (Високий рівень); 

- 4,1 – 5 (Дуже високий рівень). 
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 Визначення рівня мінералізувального потенціалу РР проводили у 120 

дітей. Дослідження морфологічних показників РР проводили в лабораторії 

університетської клініки ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет» (завідувач лабораторією Яцишин Н.М.). 

 

 2.4. Варіаційно-статистичні методи опрацювання результатів 

дослідження 

При обробці отриманих результатів клінічних, лабораторних та 

соціологічних досліджень застосовували пакети прикладних програм для 

статистичного аналізу даних «Microsoft Excel», «Statistica» та «Stat Soft 7.0»,  

класичні методи варіаційної статистики з використанням середніх величин та 

оцінкою їхньої вірогідності.  

Нами здійснено аналіз варіаційних рядів шляхом розрахунку середнього 

арифметичного та його середньої похибки (М±m) [92]. 

Оцінку вірогідності отриманих результатів здійснювали, ґрунтуючись на 

розрахунках критерію Стьюдента, оскільки у варіаційних рядах був присутній  

гаусівський розподіл. Рівень значущості критерію Стьюдента вказує критерій p 

– рівень значущості відмінності з імовірністю відмінності. При p<0,05 між 

показниками порівняння є вірогідні відмінності.  

Рівень значущості відмінності обчислювався за формулою: 

 

р  ,  де 

 

      М1 – середнє арифметичне першої вибірки 

      М2 – середнє арифметичне другої вибірки 

      m1 – помилка середньої величини першої вибірки 

      m2 – помилка середньої величини другої вибірки. 
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 Для підтвердження взаємозв’язку карієсу зубів із харчуванням дітей був 

проведений парний кореляційний аналіз [180]. Коефіцієнт лінійної парної 

кореляції (rху) розраховували за  формулою: 

де, 

                             x·y, x, y – середнє значення вибірки; 

σ(x), σ(y) – середньоквадратичне відхилення. 

 

 При значенні (rху) від 0 до +1 визначається пряма кореляційна залежність, 

коли це значення від 0 до −1 − залежність зворотня. Чим ближче значення 

коефіцієнта кореляції наближається до 1, тим тісніший (більш щільний) зв’язок 

між ознаками, що досліджуються (шкала Чедока). Коли (rху) наближається до 0, 

то вірогідність наявності прямолінійного зв’язку між ознаками дуже мала 

(р>0,05). 
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РОЗДІЛ 3 

ПОШИРЕНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ КАРІЄСУ 

ТИМЧАСОВИХ ЗУБІВ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

 3.1. Ураженість карієсом тимчасових зубів у дітей 

Для оцінки ураженості карієсом тимчасових зубів було обстежено 505 

дітей із дошкільних закладів м. Івано-Франківська віком від 2 до 6 років. До 

групи обстеження включалися діти з відсутністю хронічних соматичних 

захворювань (основна група здоров’я) та діти, батьки яких  дали свою згоду на 

обстеження. Обстеження дітей відповідали етичним стандартам біоетичного 

комітету, які розроблені відповідно до Гельсінської декларації Всесвітньої 

асоціації «Етичні принципи проведення наукових медичних досліджень за 

участю людини і поправками 2000 року і «Правилами належної клінічної 

практики», затверджених Наказом МОЗ України від 16.09.2009 року, № 95. Усі 

батьки дали інформовану згоду на стоматологічне обстеження дітей. 

У процесі аналізу отриманих результатів, зокрема оцінки міри 

розходження емпіричних даних та теоретичних розподіл, критерії співпадали з 

теоретичними значеннями при заданому рівні значимості, що підтвердило 

нульову гіпотезу, а це свідчить про те, що дані проведеного аналізу підлягали 

нормальному розподілу, що, у свою чергу, дозволило використати нам 

параметричні методи обробки. Тому для аналізу отриманих результатів 

досліджень нами застосовувалися класичні методи варіаційної статистики з 

використанням середніх величин і оцінкою їхньої вірогідності t (критерій 

Стьюдента). Таким чином, нами була проведена оцінка поширеності, 

інтенсивності, структури інтенсивності, рівня інтенсивності, найвищої 

інтенсивності карієсу, структури каріозного ураження за локалізацією і групами 

зубів, частоти ускладненого карієсу та визначено рівень стоматологічної 

допомоги дітям.    

Отже, аналізуючи отримані результати виявлено, що поширеність карієсу 

тимчасових зубів в обстежених дітей становить, у середньому, (90,95±2,66) %. 
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Варто відмітити, що поширеність карієсу серед дітей групи обстеження 

неоднорідна. Так, серед дітей 2 років поширеність карієсу склала  (88,65±1,21) 

%, 3 років – (91,66±1,37) %, 4 років – (94,84±1,42) %, 5 років – (82,11±1,49) % та 

6 років – (97,50±1,43) %. Характерним є зростання поширеності карієсу 

тимчасових зубів у дітей із 2 до 4 років із 88,65% до 94,84% (р<0,05). Натомість 

у дітей 5-річного віку спостерігається зниження поширеності карієсу 

тимчасових зубів, порівняно з попередніми віковими групами, до 82,11%. 

Найбільш помітно виражена ця закономірність порвіяно з дітьми віком 4 роки 

(р<0,05). Проте, серед дітей 6 років, порівняно з попередніми віковими групами, 

даний показник знову вірогідно зростає (р<0,05), складаючи при цьому 97,50%  

(рис. 3.1). 

 

 

Рис. 3.1. Поширеність карієсу тимчасових зубів в обстежених дітей  (%). 

 

При аналізі ураженості карієсом тимчасових зубів в обстежених дітей 

виявлено, що інтенсивність карієсу (кп) становить у середньому (3,52±0,43) 

зуба (табл. 3.1). 

                                                                                                   



68 
 

  Таблиця 3.1 

Інтенсивність карієсу тимчасових зубів і кількість каріозних зубів, 

які потребують лікування в обстежених дітей 

Вік 

дітей 

(у 

роках) 

Кількість 

обстежених 

(n) 

кп 

(M±m) 

 

Аналіз структури кп 

к П 

(M±m) % (M±m) % 

2 96 2,68±0,23 1,58±0,23 7,91±0,61 1,28±0,15 9,17±0,65 

3 97 
3,08±0,52 

*>0,05 

1,98±0,18 

*>0,05 
10±0,68 

1,10±0,27 

*>0,05 
5,51±0,51 

4 97 
3,71±0,11 

**<0,05 

1,88±0,34 

**>0,05 
9,48±0,66 

1,83±0,24 

**>0,05 
6,40±0,55 

5 95 
3,01±0,27 

***>0,05 

1,86±0,12 

***>0,05 
9,36±0,67 

1,13±0,21 

***>0,05 
5,68±0,53 

6 120 
5,12±0,22 

****<0,001 

4,01±0,19 

****<0,001 
20,08±0,81 

1,11±0,23 

****>0,05 
5,83±0,46 

Всього 505 3,52±0,43 2,09±0,29 11,36±2,20 1,46±0,12 6,51±0,67 

Примітки: 

1. * - ступінь вірогідності між інтенсивністю зубів (кп) у дітей 2 і 3 років; 

2. ** - ступінь вірогідності між інтенсивністю зубів (кп) у дітей 2 і 4 років; 

3.*** - ступінь вірогідності між інтенсивністю зубів (кп) у дітей 2 і 5 років; 

4.****- ступінь вірогідності між інтенсивністю зубів (кп) у дітей 2 і 6 років. 

 

Привертає увагу  тенденція зростання кп тимчасових зубів у дітей від 2 до 

6 років, яка носить досить нерівномірний характер. Загалом серед дітей віком 2 

років інтенсивність карієсу  склала (2,68±0,23) зуба та вірогідно не відрізнялася 

(р>0,05) від показників, отриманих у дітей 3, 4 та 5 років, що складали 

(3,08±0,52), (3,71±0,11) та (3,01±0,27) зуба. У той час, як у дітей 6 років кп, 

порівняно з дітьми 2 років, вірогідно  зросла (р<0,001) та склала (5,12±0,22) 

зуба. 

Аналіз окремих компонентів структури кп показав (табл. 3.1), що 

кількість каріозних зубів (к), що припадає на одну дитину, становить у 

середньому (2,09±0,29) зуба. Найбільш високим цей показник виявлений у дітей 

3 та 6 років і складає у середньому (1,98±0,18) та (4,01±0,19) зуба. Тобто 

(10±0,68) % та (20,08±0,81) % тимчасових зубів уражених карієсом неліковані, 

що  вірогідно  більше в 1,3 та 2 раза (р<0,05, р<0,001), ніж у дітей віком 2 роки, 

в яких даний показник склав (1,58±0,23) зуба (7,91±0,61) %. Тоді, як серед дітей 
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4 та 5 років кількість каріозних зубів на одну дитину у середньому складає 

(1,88±0,34) та (1,86±0,12) зуба, тобто  (9,48±0,66) % та (9,36±0,67) % зубів 

уражених карієсом неліковані. Отримані дані у групах дітей 3 та 5 років 

вірогідно не відрізняються (р>0,05) від даних, отриманих у дітей 2 років.  

Кількість запломбованих зубів (п) на одну дитину становить у середньому 

(1,46±0,12) зуба, при цьому найнижчий показник виявлено в дітей віком 3, 5 та 

6 років, а саме (1,10±0,27), (1,13±0,21)  та (1,11±0,23) зуба, тобто це становить 

(5,51±0,51) %, (5,68±0,53) % і, відповідно, (5,83±0,46) % пломбованих зубів у 

дітей даних вікових груп, що вірогідно (р<0,05) відрізняється від показника 

дітей 2 років, в яких частка пломбованих зубів складає (1,28±0,15) зуба, що 

становить (9,17±0,65) % запломбованих зубів цієї вікової групи. При цьому 

серед дітей 4 років даний показник вірогідно не відрізнявся (р>0,05) від 

показників дітей 2 років та склав (6,40±0,55) %. Таким чином, частка 

запломбованих зубів серед обстежених дітей, уражених карієсом, складає 

всього (6,51±0,67) %, тоді, як частка каріозних зубів становить (11,36±2,20) %. 

Із метою оцінки ураженості карієсом тимчасових зубів було також 

проведено аналіз рівнів інтенсивності в обстежених дітей (рис. 3.2). 

 

 

 Рис. 3.2. Середні значення рівня інтенсивності карієсу тимчасових зубів в 

обстежених дітей (%). 

 

 Так, усереднений показник високої та дуже високої інтенсивності карієсу 

в групі обстеження було виявлено в (17,16±3,97) % дітей, середньої – у 

(69,18±2,63) % та низької інтенсивності карієсу в (13,65±1,97) % дітей. 
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 Аналізуючи отримані результати у вікових групах обстеження (табл. 3.2) 

зазначимо, що серед дітей 4 та 6 років високу та дуже високу інтенсивність 

каріозного процесу виявлено в (20,62±4,12) % та (30,85±4,43) % дітей, що 

вірогідно більше (р<0,05, р<0,001) порівняно з дітьми 2 років, в яких за даним 

показником виявлено лише (8,33±2,83) % дітей. 

 

Таблиця 3.2 

Рівні інтенсивності карієсу тимчасових зубів в обстежених дітей з 

урахуванням віку 

Вік  

(у роках) 

Рівні інтенсивності 

Кількість дітей 

Σ 505 
Високий та дуже 

високий 

(M±m) % 

/ абс. (дітей) 

Середній  

(M±m) % 

/ абс. (дітей) 

Низький  

(M±m) % 

/ абс. (дітей) 

 

2 

 

8,33±2,83 

(8) 
71,88±4,61 

(69) 
19,79±4,08 

(19) 
96 

 

3 

 

14,43±3,58 

(14) 

*>0,05 

74,23±4,46 

(72) 

ª>0,05 

11,34±3,23 

(11) 

°>0,05 
97 

 

4 

 

20,62±4,12 

(20) 

**<0,05 

69,07±4,71 

(67) 

ªª>0,05 

10,31±3,10 

(10) 

°°>0,05 
97 

 

5 

 

11,58±3,30 

(11) 

***>0,05 

71,58±4,65 

(68) 

ªªª>0,05 

16,84±3,86 

(16) 

°°° >0,05 
95 

 

6 

 

30,85±4,43 

(37) 

****<0,001 

59,17±4,50 

(71) 

ªªªª>0,05 

10±2,75 

(12) 

°°°°<0,05 
120 

        Примітки: 

       1. * – ступінь вірогідності між високим та дуже високим рівнем інтенсивності карієсу 

 зубів    у дітей 2 і 3 років, ** – 2 і 4, *** – 2 і 5 та **** – 2 і 6 років; 

 2. ª – ступінь вірогідності між середнім рівнем інтенсивності карієсу зубів у дітей 2 і 3 

 років, ªª – 2 і 4, ªªª – 2 і 5 та ªªªª – 2 і 6 років; 

    3. ° – ступінь вірогідності між низьким рівнем інтенсивності карієсу зубів у дітей 2 і 3 

 років, °° – 2 і 4, °°° – 2 і 5 та °°°° – 2 і 6 років. 
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 Натомість серед дітей 3 і 5 років високий та дуже високий рівень 

інтенсивності карієсу виявлено в (14,43±3,58) % та (11,58±3,30) % дітей. 

Вірогідної відмінності між показниками цих вікових груп та дітьми 2 років 

не виявлено (р>0,05). 

 Щодо середньої  інтенсивності каріозного процесу варто зазначити, 

що між  усіма віковими групами вірогідної відмінності не було виявлено 

(р>0,05), тобто відмічається однорідний розподіл за даним показником, а 

саме серед вікової групи 2 років нами виявлено (71,88±4,61) %, 3 років – 

(74,23±4,46) %, 4 років – (69,07±4,71) %, 5 років – (71,58±4,65) % та 6 

років – (59,17±4,50) % дітей. 

 Зауважимо, що серед групи 2 років виявлено (19,79±4,08) %, 3 років 

(11,34±3,23) %, 4 років (10,31±3,10) % та 5 років (16,84±3,86) % дітей із 

низьким рівнем інтенсивності карієсу. Вірогідної відмінності між цими 

віковими групами не виявлено (р>0,05), тобто вікові групи за даним 

показником між собою умовно рівноцінні. Виключення склала група дітей 

6 років, в яких виявлено вірогідно нижчий (р>0,05), порівняно з дітьми 2 

років, відсоток дітей із низьким рівнем інтенсивності карієсу, а саме 

(10±2,75) %. 

Із метою виділення груп дітей, які мають найбільші показники к, у 

порівнянні з його середнім значенням, нами було проведено визначення 

найвищої інтенсивності карієсу (НІК) (рис. 3.3, 3.4, 3.5).  У процесі аналізу 

НІК нами був отриманий його усереднений показник, що склав для групи 

обстеження (5,58±0,79) зуба, що значно вище індексу кп ((3,52±0,43) зуба, 

р<0,05). Зокрема серед дітей 3 та 5 років НІК склав (4,74±0,21) і, 

відповідно, (4,85±0,22) зуба та вірогідно (р<0,05) був вищим в 1,2 раза від 

даного показника в дітей 2 років, що склав (3,78±0,07) зуба.  
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Рис. 3.3. Дитина 3 роки, діагноз множинний карієс, кп = 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Дитина 4 роки, діагноз множинній карієс, кп = 11. 

 

                 

Рис. 3.5. Дитина 5 років, діагноз множинний карієс, кп = 12. 
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Серед дітей 4 та 6 років даний показник порівняно з дітьми 2 років був 

вірогідно (р<0,001) вищим в 1,6 та 2,2 раза та склав (6,18±0,21) зуба та 

відповідно (8,37±0,24) зуба. За відношенням до індексу кп найбільш виражена 

різниця виявлена в дітей 6-річного віку (кп = (5,12±0,22) зуба, НІК= (8,37±0,24) 

зуба) (табл. 3.3). 

 

Таблиця 3.3 

Найвища інтенсивність карієсу тимчасових зубів у групі обстежених дітей 

Вік  

(у роках) 

Значення кп 

(M±m) / кількість дітей 

Значення НІК 

(M±m) / кількість дітей 

2 2,68±0,23 / 96 3,78±0,07 / 31 

3 3,08±0,52 / 97 
4,74±0,21 / 33 

*<0,05 

4 3,71±0,4 / 97 
6,18±0,21 / 33 

**<0,001 

5 3,01±0,27 / 95 
4,85±0,22 / 32 

***<0,05 

6 5,12±0,22 / 120 
8,37±0,24 / 41 

****<0,001 

Всього 3,52±0,43 / 505 5,58±0,79 / 170 

 Примітки: 

 1. * - ступінь вірогідності між значеннями НІК у дітей 2 і 3 років; 

 2. ** - ступінь вірогідності між значеннями НІК у дітей 2 і 4 років; 

 3.*** - ступінь вірогідності між значеннями НІК у дітей 2 і 5 років; 

 4.****- ступінь вірогідності між значеннями НІК у дітей 2 і 6 років. 

 

Наступний крок нашого дослідження був присвячений аналізу каріозного 

ураження за локалізацією каріозного процесу. Виявлено, що кількість зубів, в 

яких було виявлено І та ІІ класи каріозних порожнин згідно класифікації Блека, 

у групі обстежених дітей в середньому складає (31,67±1,28) % та (7,57±1,44) %, 

ІІІ і IV –(21,15±2,13) % і, відповідно, (5,89±1,16) %, V класу (6,65±0,83) % та 

поєднане ураження твердих тканин зубів (27,07±2,23) % зубів (рис. 3.6). 



74 
 

 

 Рис. 3.6. Середнє значення показників розподілу каріозних порожнин за 

локалізацією згідно класифікації Блека в обстежених дітей (%). 

 

      Окрім того, загальна кількість зубів уражених карієсом у групі обстежених 

дітей у середньому складає (11,36±2,20) %. Серед них кількість молярів 

уражених карієсом у середньому складає (51,29±2,47) %, різців – (47,19±2,44) % 

та ікол (1,52±0,12) % (рис. 3.7). 

 

 

 Рис. 3.7. Середнє значення показників розподілу каріозного ураження за 

групами зубів в обстежених дітей (%). 

 

         Також нами був проведений окремий аналіз локалізації каріозного 

ураження зубів у різних вікових групах, результати якого відображені в табл. 

3.4. 
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Таблиця 3.4 

Аналіз локалізації каріозного ураження тимчасових зубів в обстежених 

дітей 

Вік 

(у 

роках) / 

Кільк 

ість 

дітей 

Кількість 

зубів 

уражених 

карієсом 

(M±m) 

% 

 (абс.) 

Розподіл каріозних порожнин 

За локалізацією За групами зубів 

І 

клас 

(M±m) 

% 

 (абс.) 

ІІ 

клас 

(M±m) 

%  

(абс.) 

ІІІ 

клас 

(M±m) 

% 

 (абс.) 

ІV  

клас 

(M±m) 

%  

(абс.) 

V 

клас 

(M±m) 

% 

(абс.) 

Моляри 

(M±m) 
% 

(абс.) 

Різці 
(M±m) 

%  

(абс.) 

Ікла 

(M±m) 
%  

(абс.) 

2 

 / 

96 

7,91 

±0,61 

(152) 

15,79 

±2,96 

(24) 

19,08 

±3,19 

(29) 

36,84 

±3,92 

(56) 

18,42 

±3,15 

(28) 

9,86 

±2,42 

(15) 

29,61 

±3,71 

(45) 

67,76 

±3,80 

(103) 

2,63 

±1,31 

(4) 

3  

/ 

97 

10 

±0,68 

(194) 

22,16 

±2,99 

(43) 

21,13 

±2,93 

(41) 

31,44 

±3,34 

(61) 

13,92 

±2,49 

(27) 

11,34 

±2,28 

(22) 

29,90 

±3,29 

(58) 

65,46 

±3,42 

(127) 

4,63 

±1,51 

(9) 

4  

/ 

97 

9,48 

±0,66 

(184) 

27,72 

±3,30 

(51) 

25,54 

±3,22 

(47) 

26,09 

±3,24 

(48) 

10,87 

±2,30 

(20) 

9,78 

±2,19 

(18) 

50,54 

±3,69 

(93) 

47,28 

±3,69 

(87) 

2,17 

±1,07 

(4) 

5 

/ 

95 

9,36 

±0,67 

(178) 

34,83 

±3,58 

(62) 

30,34 

±3,45 

(54) 

16,29 

±2,77 

(29) 

9,55 

±2,21 

(17) 

8,98 

±2,15 

(16) 

59,55 

±3,68 

(106) 

37,06 

±3,63 

(66) 

3,37 

±1,35 

(6) 

6 

/  

120 

20,08 

±0,81 

(482) 

41,70 

±2,24 

(201) 

29,67 

±2,08 

(143) 

12,03 

±1,48 

(58) 

10,37 

±1,39 

(50) 

6,22 

±1,10 

(30) 

73,44 

±2,01 

(354) 

24,48 

±1,96 

(118) 

2,07 

±0,65 

(10) 

р 

р1 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

р2 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

р3 <0,05 <0,05 <0,05 >0,05 >0,05 <0,05 <0,05 >0,05 

р4 <0,05 <0,05 <0,05 >0,05 >0,05 <0,05 <0,05 >0,05 

Примітки: 

р – рівень значущості відмінності між показниками за локалізацією та групами зубів; 

р1 – ступінь вірогідності між показниками у дітей 2 і 3 років; 

р2 – ступінь вірогідності між показниками у дітей 2 і 4 років; 

р3 – ступінь вірогідності між показниками у дітей 2 і 5 років; 

р4 – ступінь вірогідності між показниками у дітей 2 і 6 років. 
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 Отже, кількість зубів, в яких було виявлено каріозні порожнини І класу (за 

Блеком), серед дітей віком 5 та 6 років була вірогідно вищою (р<0,05),  

складаючи (34,83±3,58) % та (41,70±2,24) %, порівняно зі значеннями, 

отриманими в групі дітей 2 років, в яких за даним показником було виявлено 

(15,79±2,96) % зубів. Серед дітей 3 та 4 років кількість зубів, в яких було 

виявлено каріозні порожнини І класу, становить (22,16±2,99) % та (27,72±3,30) 

% і вірогідно не відрізнялися від показника групи дітей 2 років. 

 Відносно ІІ класу (за Блеком), зауважемо, що серед дітей 5 та 6 років 

кількість зубів, в яких було виявлено даний тип локалізації становить 

(30,34±3,45) % та (29,67±2,08) %. Отримані показники даних вікових груп були 

вірогідно вищими (р<0,05), порівняно з дітьми 2 років, де кількість каріозних 

зубів з ІІ класом локалізації виявлено у  (19,08±3,19) %.  Поміж дітьми 3 та 4 

років кількість каріозних зубів з даним типом локалізації, суттєво не 

відрізнялася від показника, отриманого в дітей 2 років ((21,13±2,93) % та 

(25,54±3,22) % відповідно, проти (19,08±3,1) %, р>0,05). 

 Натомість кількість каріозних зубів із ІІІ класом локалізації (за Блеком 

серед) дітей 5 та 6 років становить (16,29±2,77) % та (12,03±1,48) % і є 

вірогідно меншою (р<0,05), порівняно з дітьми 2 років, в яких ІІІ клас було 

виявлено у (36,84±3,92) %. Серед дітей 3 та 4 років, порівняно з дітьми 2 років,  

кількість каріозних зубів із ІІІ класом локалізації суттєво не відрізнялася від 

кількості отриманої у дітей 2 років ((31,44±3,34) % та (26,09±3,24) %, проти 

(36,84±3,92) %, р>0,05).  

 Кількість зубів, в яких було виявлено каріозні порожнини ІV класу (за 

Блеком), серед дітей віком 3, 4, 5 та 6 років суттєво не відрізнялася від 

показника групи дітей 2 років ((13,92±2,49) %, (10,87±2,30) %, (9,55±2,21) % та 

(10,37±1,39) % відповідно, проти (18,42±3,15) %, р>0,05). 

 Аналогічну тенденцію виявлено відносно каріозних порожнини V класу 

за Блеком, а саме: серед дітей віком 3, 4, 5 та 6 років показники складають            

(11,34±2,28) %, (9,78±2,19) %, (8,98±2,15) % та (6,22±1,10) % і суттєво не 

відрізняються від показника дітей 2 років, який склав (9,86±2,42) % (р>0,05). 
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Проведений нами аналіз каріозного ураження за групами зубів свідчить, 

що кількість уражених каріозним процесом молярів серед дітей 5 та 6 років, 

була значно вищою (р<0,05), складаючи при цьому (59,55±3,68) % та 

(73,44±2,01) %, порівняно з дітьми 2 років, в яких виявлено (29,61±3,71) % 

уражених молярів. 

          Проте, серед дітей 3 та 4 років, кількість молярів, уражених карієсом, 

склала (29,90±3,29) % та (50,54±3,69) % відповідно, та, вірогідно, не 

відрізнялася по відношенню щодо дітей 2-річного віку (р>0,05).  

 Окрім того, виявлено, що частота ураження каріозним процесом верхніх 

та нижніх перших і других тимчасових молярів у різних вікових групах не 

однорідна. Так, частота ураження перших тимчасових молярів серед дітей 

віком 2-х та 3-х років склала (56,67±1,68) % та (58,37±1,57) %. Частота 

ураження верхніх та нижніх перших молярів становила (52,54±2,25) % і 

(47,46±2,25) %. Отримані нами дані у кількісному співвідношенні обумовлені 

впливом факторів, пов’язаних із термінами та послідовністю прорізування зубів 

і формуванням  зачатків у період розвитку.  Відносно каріозного ураження 

других тимчасових молярів очевидним є те, що їхня частка становила серед 

дітей даних вікових категорій (43,33±1,68) % та (41,63±1,57) %.  

 Однак, частота ураження других молярів на верхній та нижній щелепі не 

однакова. Серед дітей 2 та 3 років частота ураження верхніх других молярів 

складає (36,34±2,48) %, у той час, як нижніх – (63,66±2,48) %. Даний результат 

свідчить про незрілість структури твердих тканин даної групи зубів на етапах 

їхнього прорізування та агресивний вплив карієсогенних  факторів. Натомість 

серед дітей 4 – 6 років частота каріозного ураження перших та других 

тимчасових молярів також однакова і складає (51,04±0,89) % та (48,86±0,89) %. 

Проте частка ураження верхніх та нижніх других молярів складає (38,61±1,21) 

% та (61,39±1,21) %, а перших – (40,04±1,25) % і (59,96±1,25) % відповідно  

(рис. 3.8). 
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Рис. 3.8. Частота ураження карієсом перших та других тимчасових 

молярів верхньої та нижньої щелепи в дітей групи обстеження (%). 

 

У процесі аналізу ураження каріозним процесом різців, варто звернути 

увагу на те, що серед дітей 5 та 6 років кількість уражених різців склала 

(37,06±3,63) % і, відповідно, (24,48±1,96) % зубів та значно була нижчою від 

аналогічного показника в дітей 2 років, що складає (67,76±3,80) % (р<0,05). 

Тоді, як серед дітей 3 та 4 років за даним показником порівняно з дітьми 2 років, 

суттєвої різниці не виявлено ((29,90±3,29) % і, відповідно, (50,54±3,69) %, 

проти (67,76±3,80) %, р>0,05).  

Проте частота ураження верхніх та нижніх латеральних і центральних 

різців у різних вікових групах не однорідна. До прикладу, серед дітей 2 та 3 

років частота ураження центральних та латеральних різців становить 

(47,24±2,76) і, відповідно, (52,76±2,76) %. Серед них частота ураження верхніх 

центральних і латеральних різців складає (90,26±2,39) % та (93,60±1,87) %. 

Натомість частота ураження нижніх латеральних та центральних різців 

знаходилась у межах (6,39±1,87) % і (9,74±2,39) % відповідно. Відносно дітей 4 

– 6 років, відмітимо, що частота ураження центральних та латеральних різців 

склала (53,05±1,89) % та (46,97±1,89) %. Поміж тим частота ураження верхніх 

центральних та латеральних різців становить (96,19±1,01) % та (95,69±1,12) %. 

Відтак, як і в попередній віковій групі, стабільно низькою залишається частота 
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ураження нижніх центральних та латеральних різців, що складає (3,81±1,01) % і 

(4,30±1,12) % (рис. 3.9). 

 

 

Рис. 3.9. Частота ураження карієсом перших (центральних) та других 

(латеральних) тимчасових різців верхньої та нижньої щелепи в обстежених 

дітей (%). 

 

Зауважимо, що серед групи дітей 2, 3, 4, 5 та 6 років виявлено           

(2,63±1,31) % – (2,07±0,65) % уражених ікол. Значної різниці ураження ікол між 

цими віковими групами не виявлено (р>0,05), тобто усі вікові групи за даним 

показником між собою умовно рівноцінні. Проте, очевидним є те, що частота 

ураження верхніх та нижніх ікол різна. Так, частота ураження верхніх ікол у 

дітей 2 – 3 років скала (88,86±6,13) %, а серед дітей 4 – 6 років – (92,42±3,28) %. 

Відносно нижніх ікол виявлено протилежну тенденцію, особливо серед дітей 2 

– 3 років частота їхнього ураження становить (11,11±6,13) %, у той час, як серед 

дітей 4 – 6 років – (7,57±3,28) % (рис. 3.10). 

 

 

Рис. 3.10.  Частота ураження карієсом тимчасових ікол верхньої та 

нижньої щелепи в обстежених дітей (%).  



80 
 

Аналіз частоти ускладненого карієсу в структурі його інтенсивності 

показав, що серед 505 обстежених дітей, частка ускладненого карієсу становила        

(10,88±1,49) %. 

 У подальшому нами був проведений детальний аналіз частоти 

ускладненого карієсу в різних вікових групах дітей (табл. 3.5). 

 

Таблиця 3.5 

Частота ускладненого карієсу в обстежених дітей 

Вік дітей 

(у роках) 

/ кількість дітей 

Кількість зубів уражених 

карієсом  

Частота ускладненого 

карієсу  

(M±m) %  абс.  (M±m) %  абс.  

2 

(96) 

7,91 

±0,61 
152 8,55 

±2,27 

13 

3 

(97) 

10 

±0,68 

*<0,05 

194 
9,27 

±2,08 

°>0,05 

18 

4 

(97) 

9,48 

±0,66 

**>0,05 

184 
13,04 

±2,49 

°°>0,05 

24 

5 

(95) 

9,36 

±0,67 

***>0,05 

178 
8,42 

±2,08 

°°°>0,05 

18 

6 

(120) 

20,08 

±0,81 

****<0,001 

482 

15,15 

±1,63 

°°°°<0,05 

73 

Середнє 11,36±2,20 - 10,88±1,49 - 

 Примітки: 

       1. * – ступінь вірогідності між кількістю уражених карієсом зубів у дітей 2 і 3 років, 

 ** – 2 і 4, *** – 2 і 5 та **** – 2 і 6 років; 

 2. ° – ступінь вірогідності між частотою ускладненого карієсу зубів у дітей 2 і 3 

 років, °° – 2 і 4, °°° – 2 і 5 та °°°° – 2 і 6 років. 

 

Отримані в процесі даного аналізу результати вказують на те, що серед 

дітей 3, 4 і 5 років частота ускладненого карієсу становить (9,27±2,08)%, 

(13,04±2,49) % і (8,42±2,08) %, що не відрізняється (р>0,05) від показників у 
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дітей 2 років. Однак, серед дітей 6 років частота ускладненого карієсу була 

значно вища порівняно з дітьми 2 років ((15,15±1,63) %, проти (8,55±2,27), 

р<0,05).  

 

 

Рис. 3.11. Ускладнений карієс за нозологіями в обстежених дітей  (%). 

 

Аналіз ускладненого карієсу за нозологіями показав, що серед дітей 2 – 3 

років частота пульпітів склала (66,42±3,53) %, та  була значно вищою (р<0,001), 

в 1,7 раза, порівняно з аналогічним показником дітей 4 – 6 років, частка якого 

становила (37,13±1,95) % (рис 3.11). Натомість серед дітей 2 – 3 років частота 

періодонтитів склала (33,58±2,23) %, що в 1,8 раза нижче, порівняно з 

показником дітей 4 – 6 років, в яких частка періодонтитів становить     

(62,87±1,99) % (р<0,001). Результати епідеміологічних обстежень дітей виявили 

високий рівень ураженості тимчасових зубів карієсом. Тому, у плані розробки 

комплексу профілактичних заходів та організації стоматологічної допомоги 

дітям, важливою є оцінка рівня стоматологічної допомоги дітям (РСД). В 

основу критерію оцінки покладено значення індексу «кп». 

Таким чином, з'ясовано, що РСД в обстежених дітей становить у 

середньому 37,18% (рис. 3.12). 
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      Рис. 3.12. Рівень стоматологічної допомоги в різних вікових групах 

обстежених дітей (%). 

 

  Також нами було визначено потребу у стоматологічні допомозі (рис. 

3.13). 

 

 

 Рис. 3.13. Потреба у стоматологічній допомозі дітям (%). 
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 Результати дослідження засвідчують, що найбільшу потребу в 

стоматологічній допомозі виявлено серед дітей віком 3, 4 та 6 років (91,75%, 

94,84% та, відповідно, 97,50%). 

 Отже, поширеність карієсу тимчасових зубів серед групи обстежених 

дітей у середньому становить (90,95±2,66) % за інтенсивності кп=(3,52±0,43)   

зуба. Варто зазначити, що поширеність карієсу в різних вікових групах не 

однорідна, та з віком її показники збільшуються (із 2 до 6 років із 88,65% до 

94,84% відповідно, р<0,05). Аналогічну тенденцію нами встановлено і за 

показниками інтенсивності (із 2 до 6 років із (2,68±0,23) до (5,12±0,22) зуба, 

р<0,001). Проведений аналіз окремих компонентів структури інтенсивності 

карієсу (кп) показав, що частка запломбованих зубів серед групи обстежених 

дітей складає всього (6,51±0,67) % (п=(1,46±0,12) зуба), тоді як частка 

каріозних зубів становить (11,36±2,20) % (к=(2,09±0,29)). Простежується чітка 

тенденція до збільшення числа дітей із високим та дуже високим рівнем 

інтенсивності карієсу з віком (із 2 до 6 із (8,33±2,83) % до (30,85±4,43) % дітей 

відповідно, р<0,001) і навпаки, зменшенням числа дітей із низьким рівнем 

інтенсивності карієсу (із 2 до 6 із (19,79±4,08) % до (10±2,75) % дітей, р<0,05). 

Окрім того, варто звернути увагу на аналіз груп дітей за показником НІК, що 

вказує на його збільшення з віком (із 2 до 6 із (3,78±0,07) до (8,37±0,24) зуба 

відповідно, р<0,001). Також у дітей групи обстеження з віком збільшується 

кількість уражених карієсом зубів. До прикладу, у дітей 2 років число уражених 

зубів складає (7,91±0,61) %, тоді, як серед дітей 6 років – (20,08±0,81) %. 

Найчастіше уражаються карієсом моляри ((51,29±2,47) %) та різці ((47,19±2,44)  

%), рідше ікла ((1,52±0,12) %), причому за локалізацією каріозного процесу, 

найчастіше діагностуються каріозні порожнини І, ІІІ класу за Блеком та 

поєднані ураження ((31,67±1,28) %, (27,07±2,23) % і, відповідно, (21,15±2,13) 

%), рідше ІV класу ((5,89±1,16) %). Очевидним стає і те, що серед дітей 2 – 3 

років  найчастіше уражаються карієсом верхні різці та рідше моляри, натомість 

у дітей 4 – 6 років – перші та другі моляри, рідше різці. Також зазначаємо, що 

частота ускладненого карієсу збільшується з віком (із 2 до 6 із (8,55±2,27) % до 
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(15,15±1,63) % випадків, р<0,05). Проведений аналіз ускладнених форм карієсу 

за нозологіями в дітей 2 – 3 років свідчить про те, що пульпіт спостерігається 

частіше, ніж періодонтит – (66,42±3,53) %, проти (33,58±2,23) %, а серед дітей 4 

– 6 років, навпаки, – (37,13±1,95) % пульпіт, (62,87±1,99) % періодонтит 

(р<0,05).  Аналіз рівня стоматологічної допомоги свідчить про її зниження з 

віком (із 2 до 6 із 41,04% до 21,67%), паралельно з тим, указуючи на 

недостатній її рівень у всіх групах дітей. 

 Тому висока поширеність, інтенсивність та рівень інтенсивності карієсу, 

його ускладнені форми, виявлені особливості ураження окремих анатомічних 

груп зубів, що свідчить про вплив ряду факторів, зокрема  пов’язаних із 

термінами і послідовністю прорізування зубів, незрілістю структури твердих 

тканин під час прорізування та агресивним впливом карієсогенних  факторів. 

Безперечно, є чітка необхідність розробки нових алгоритмів профілактики 

карієсу в дітей різних вікових груп та подальшому опрацюванні цієї проблеми. 

 

 3.2. Взаємозв'язок карієсу зубів із харчуванням дітей дошкільного 

віку 

 Харчуванню належить важливе місце в профілактиці карієсу зубів, 

особливо в дітей як важливому фактору у формуванні резистентності дитячого 

організму. Значна роль у розвитку карієсу зубів належить вуглеводам. 

Надлишкове вживання дітьми солодощів сприяє збагаченню РР органічними 

кислотами, що обумовлює розвиток процесів демінералізації емалі. У зв'язку з 

високою поширеністю карієсу тимчасових зубів у дітей дошкільного віку 

важливо оцінити характер харчування дітей, що буде слугувати основою для 

оцінки чинників ризику виникнення карієсу зубів та розробки профілактичних 

заходів.  

 Оцінка харчування дітей була проведена за спеціально розробленою 

анкетою для батьків. Анкета містила наступні питання: термін грудного 

вигодовування дитини, вживання солодощів, які продукти частіше 

використовувалися для харчування дітей та інші. Здійснено анкетування 198 
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батьків групи дітей віком від 2 до 6 років. Перед анкетуванням нами було 

проведено оцінку каріозного ураження дітей анкетованих батьків та 

сформовано дві групи. У І групу дослідження ввійшло (77,27±2,98) % (153) 

дітей віком від 2 до 6 років із інтенсивністю каріозного процесу  (3,32±0,42) 

зуба, а в ІІ групу входили (22,73±2,98) % (45) дітей віком від 2 до 6 років з 

інтенсивністю каріозного процесу  (0,95±0,27) зуба. 

 Отже, найбільш корисним та повноцінним для формування здорового 

організму дитини вважається грудне вигодовування. Проте, як довготривале, так 

і короткочасне годування може сприяти розвитку карієсу тимчасових зубів. 

Таким чином, аналіз відповіді батьків на питання «Скільки тривало грудне 

вигодовування?», засвідчив, що (65,05±7,81) % дітей І групи знаходилися на 

грудному вигодовуванні більше року, тоді як до 1 року знаходилося (34,95±6,83) 

% дітей. Відтак, серед дітей ІІ групи на грудному вигодовуванні, що тривало 

більше року було (24,95±3,42) %, а до 1 року (75,05±8,11) %  дітей.  

 На запитання «До якого віку тривало нічне вигодовування?» відповіді 

респондентів виглядали наступним чином: у І групі нічне вигодовування до 20 

місяців підтвердило значно більшу кількість респондентів порівняно з ІІ 

групою ((31,88±6,74) %, проти (3,78±2,71) %, р<0,001); аналогічна тенденція 

виявлена відносно нічного вигодовування тривалістю до 18 місяців 

((52,31±6,73) % І групи, проти (16,19±5,32) %  ІІ групи, р<0,001); нічне 

вигодовування тривалістю 12 місяців у І групі підтвердило (8,34±2,51) %  

батьків, тоді, як серед дітей ІІ групи, цю інформацію підтвердила значно більша 

кількість респондентів, зокрема (25,31±4,72) % (р<0,05);  таку ж тенденцію 

констатовано відносно нічного вигодовування тривалістю до 7 місяців 

((7,47±1,73) %  І групи,  проти (54,72±6,34) %  ІІ групи, р<0,001). Понад 

(64,74±3,02) % батьків дітей І групи відповіли, що діти «Засинали з пляшечкою 

суміші» і лише (21,99±1,42) % батьків дітей ІІ підтвердили цю інформацію 

(р<0,001) (рис. 3.14). 
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 Рис. 3.14. Відповідь батьків на запитання «Чи засинала дитина з 

пляшечкою суміші (каші)?» (%). 

  

 Одним із чинників ризику виникнення карієсу зубів у дітей є 

використання пустушки. Опитування батьків дало такі результати:  (67,62±2,96) 

% батьків дітей І групи використовували пустушку, а це значно більше стосовно 

кількості дітей ІІ групи (22,68±4,65) %) (р<0,05). Відмітимо, що (32,38±3,68) % 

батьків дітей І групи не використовували пустушки, тоді, як серед дітей ІІ групи 

дану інформацію підтвердило (77,32±2,66) % респондентів (р<0,05). 

 Доведено шкідливий вплив на зуби вуглеводневої їжі, особливо 

солодощів, напоїв, тортів, печива тощо, які створюють сприятливе середовище 

для ацидофільних мікроорганізмів у РП. Тому важливим було визначити цей 

чинник ризику в дітей раннього віку. Згідно з отриманими даними анкетування 

батьків, на запитання «З якого віку дитина вживає солодощі?» респонденти І 

групи відповіли, що (43,65±3,16) %  дітей розпочали вживати солодощі з 1 року, 

ще (20,77±2,54) % дітей спробували їх до 1 року життя, дещо менша кількість в 

1,5 роки  та 2 років, і лише (1,45±0,53) % дітей із трьох років. Натомість, діти в 

ІІ групі солодощі спробували значно пізніше. Загалом найбільша кількість 

дітей, а саме (51,61±3,16) % спробували солодощі лише в дворічному віці, 

(22,58±2,64) % та (19,35±2,49) % розпочали вживати солодощі відповідно з 1,5 

та 1 року життя (рис. 3.15). 
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 Рис. 3.15. Співвідношення обстежених дітей, що почали вживати 

солодощі в різні вікові періоди (%). 

 

 Установлено, що (3,22±1,95) % дітей І групи вживали солодощі після 

прийому основної їжі, у той час як у ІІ групі – (22,24±3,12) % дітей  (р<0,001). 

Один раз на день споживали (25,67±2,76) % дітей І групи,  та дещо більше – 

(31,77±3,03) % дітей ІІ групи. У проміжках між основною їжею солодощі 

вживали (22,97±2,66) % дітей І групи, і дещо більше, а саме (32,26±2,96) % 

дітей ІІ групи. У І групі дітей (48,14±3,54) % вживали солодощі тоді, коли їм 

хотілося. Натомість (13,73±2,87) % дітей з інтактними зубами вживали 

солодощі декілька разів на тиждень або дуже рідко. 

 Проаналізувавши відповіді на запитання «Які солодощі дитина вживає 

найчастіше?» виявлено, що дещо менша кількість дітей ((30,85±3,14) %) І групи 

вживали шоколад по відношенню до дітей ІІ групи ((70,91±2,84) %, р<0,001). 

Проте, відсоток дітей із І групи, які споживали льодяники та іриски є значно 

більшим, а саме (11,32±3,16) % та (24,52±2,25) %, ніж дітей ІІ групи – 

(7,89±3,87) % і (2,59±4,55) % відповідно (р<0,05). Подібний розподіл 

спостерігається і серед дітей, які вживали вафлі (рис. 3.16). 
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 Рис. 3.16 Співвідношення обстежених дітей, які вживають різні солодощі 

(%). 

 

 Велике значення у формуванні зубощелепної системи та самоочищенні 

ротової порожнини відіграє характер їжі. При опрацюванні відповідей батьків 

на запитання «Яка їжа переважає в раціоні дитини?» встановлено, що діти І 

групи здебільшого вживають м’яку їжу, а саме (77,03±2,66) %, і лише 

(22,97±2,66) % – тверду. У ІІ групі дітей – домінує тверда їжа, зокрема 

(58,06±3,12) %, проти (41,94±3,12) %. Установлено, що більшість дітей І групи 

вживають картоплю, мучні вироби, а в меншій мірі молочні продукти, крупи. 

Натомість у дітей ІІ групи переважають у раціоні харчування молочні продукти 

– (44,13±3,01) % та крупи – (25,46±3,09) % (рис. 3.17). 

 

 

 Рис. 3.17. Відповіді батьків на питання «Які продукти харчування 

переважають у раціоні дитини?» (%). 
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 Надалі нами була проведена математична обробка, зокрема парний 

кореляційний аналіз, для підтвердження взаємозв’язку карієсу зубів із 

харчуванням дітей. Таким чином, проведений парний кореляційний аналіз між 

факторами ризику виникнення карієсу в І та ІІ групі дітей різних вікових 

градацій та інтенсивністю карієсу в цих групах, дозволив виявити  вірогідний 

кореляційний зв’язок різної сили між ними. Так, показник інтенсивності карієсу 

в І групі був пов’язаний із грудним вигодовуванням, що тривало більше 1 року 

(r=0,96, зв’язок прямий, досить високий, р<0,05), вживанням солодощів із 2 

років (r=0,97, зв’язок прямий, досить високий, р<0,05), частим вживанням у 

раціоні льодяників (r=0,61, зв’язок прямий, видимий р<0,05) та мучних виробів 

(r= 0,76, зв’язок прямий, високий, р<0,05). Натомість між такими факторами, як 

сон із пляшечкою суміші (r=–0,55, зв’язок зворотний, видимий), уживанням 

солодощів з 1 року (r=0,57, зв’язок прямий, видимий), часте вживання в раціоні 

шоколаду (r=0,56, зв’язок прямий, видимий) та молочних продуктів (r=0,38, 

зв’язок прямий, помірний) і інтенсивністю карієсу кореляційний зв’язок не 

вірогідний (р>0,05) (табл. 3.6).  

 

Таблиця 3.6 

        Кореляційний зв’язок між факторами розвитку карієсу та його 

інтенсивності у І групі дітей 

Фактори 

Коефіцієнт лінійної 

парної кореляції 

(rx,y) 

Критерії 

оцінювання сили 

зв’язку за 

шкалою Чедока 

Вірогідність 

кореляційного 

зв’язку 

1 2 3 4 

Грудне 

вигодовування, що 

тривало більше 1 

року 

0,96 
Зв'язок прямий, 

досить високий 
р<0,05 

Засинали з 

пляшечкою суміші 
– 0,55 

Зв'язок 

зворотний, 

видимий 

р>0,05 

Вживали солодощі 

з 1 років 
0,57 

Зв'язок прямий, 

видимий 
р>0,05 

Вживали солодощі 

з 2 років 
0,97 

Зв'язок прямий, 

досить високий 
р<0,05 
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Продовження таблиці 3.6 

1 2 3 4 

Часто в раціоні 

вживали льодяники 
0,61 

Зв'язок прямий, 

видимий 
р<0,05 

Часто в раціоні 

вживали шоколад 
0,56 

Зв'язок прямий, 

видимий 
р>0,05 

Часто в раціоні 

вживали мучні 

вироби 

0,76 
Зв'язок прямий, 

високий 
р<0,05 

Вживали в раціоні 

молочні продукти 
0,38 

Зв'язок прямий,  

помірний 
р>0,05 

 

 Відтак у ІІ групі дітей показник інтенсивності карієсу пов'язаний із 

частим вживанням у раціоні льодяників (r=0,87, зв'язок прямий, сильний,               

р<0,05) та шоколаду (r=0,89, зв'язок прямий, сильний, р<0,05). Проте, між 

такими факторами як грудне вигодовування, що тривало більше 1 року (r=0,14, 

зв'язок прямий, слабкий), сном із пляшечкою суміші (r=–0,17, зв'язок 

зворотний, слабкий), вживанням солодощів з 1 та 2 років (r=0,32 та r=0,31, 

зв'язок прямий, помірний), частим вживанням у раціоні мучних виробів (r=0,42, 

зв'язок прямий, помірний), вживанням у раціоні молочних продуктів (r=0,18, 

зв'язок прямий, слабкий) і інтенсивністю карієсу кореляційний зв'язок не 

вірогідний (р>0,05) (табл. 3.7). 

 

Таблиця 3.7 

       Кореляційний зв'язок між факторами розвитку карієсу та його 

інтенсивності в ІІ групі дітей 

Фактори 

Коефіцієнт лінійної 

парної кореляції 

(rx,y) 

Критерії 

оцінювання сили 

зв’язку за 

шкалою Чедока 

Вірогідність 

кореляційного 

зв’язку 

1 2 3 4 

Грудне 

вигодовування, що 

тривало більше 1 

року 

0,14 
Зв'язок прямий,  

слабкий 
р>0,05 

Засинали з 

пляшечкою суміші 
– 0,17 

Зв'язок 

зворотний, 

слабкий 

р>0,05 
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Продовження таблиці3.7 

1 2 3 4 

Вживали солодощі 

з 1 років 
0,32 

Зв'язок прямий, 

помірний 
р>0,05 

Вживали солодощі 

з 2 років 
0,31 

Зв'язок прямий,  

помірний 
р>0,05 

Часто в раціоні 

вживали льодяники 
0,87 

Зв'язок прямий, 

сильний 
р<0,05 

Часто в раціоні 

вживали шоколад 
0,89 

Зв'язок прямий, 

сильний 
р<0,05 

Часто в раціоні 

вживали мучні 

вироби 

0,42 
Зв'язок прямий, 

помірний 
р>0,05 

Вживали в раціоні 

молочні продукти 
0,18 

Зв'язок прямий,  

слабкий 
р>0,05 

 

        Отже, проведений нами аналіз свідчить про кореляційний зв'язок між 

характером харчування дітей та ураженістю зубів карієсом. 

      

          3.3. Рівень санітарно-гігієнічних знань батьків та гігієни ротової 

порожнини дітей 

 Для оцінки рівня санітарно-гігієнічних знань і навичок ми провели 

анкетування 198 батьків обстежених дітей за розробленою анкетою. Анкета для 

батьків обстежених дітей включала ряд питань, які стосувалися правил догляду 

за зубами, частоти чищення зубів, використання зубних паст, уживання 

солодких продуктів, відвідування стоматолога тощо. Залежно від інтенсивності 

каріозного процесу, було сформовано дві групи (153 та 45): І група, яка 

включала (77,27±2,98) % дітей віком від 2 до 6 років з інтенсивністю каріозного 

процесу  (3,32±0,42) зуба та ІІ група з загальною кількістю (22,73±2,98) % дітей 

віком від 2 до 6 років з інтенсивністю каріозного процесу (0,95±0,27) зуба. 

Аналіз отриманих даних свідчить, що на запитання «Які основні причини 

виникнення карієсу?» більшість, а саме (55,25±2,3) % респондентів вважає, що 

причиною карієсу є зубний наліт, (31,31±2,4) % опитаних батьків вважає, що 

причиною карієсу є збільшення в раціоні харчування продуктів, багатих 
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вуглеводами і часте вживання солодощів, на думку ще (13,12±0,91) % причиною 

карієсу є погіршення екологічних умов довкілля. 

Важливе значення в профілактиці карієсу тимчасових зубів має догляд за 

РП, особливо початок чищення зубів. Згідно з даними анкетування батьків, 

нами виявлено, що у середньому із двох років чистять зуби  (42,19± 3,57) % 

дітей та дещо менший відсоток із трьох років, а саме (36,69±6,16) %. Із 

чотирьохрічного віку починають доглядати за зубами (11,03±2,78) % дітей і в 

два раза менша кількість дітей у – п’ять та шість років ((7,35±1,25) % і 

(3,22±1,13) % відповідно). Нами проведено також аналіз отриманих результатів 

з урахуванням стану твердих тканин зубів. Результат даних анкетування батьків 

засвідчив, що (25,14±5,63) % дітей І групи доглядали за РП з дворічного віку, а 

це значно менше, якщо порівняти з дітьми ІІ групи цієї ж вікової градації 

((59,25±5,21) %, р<0,05). Основна частка дітей І групи зубами чистить зуби з 

трирічного віку ((40,12±5,36) %) і дещо менший відсоток дітей ІІ групи 

((32,27±5,39) %, р>0,05). Зрештою різниця виявлена і між дітьми І та ІІ групи у 

вікових градаціях 4, 5 і 6 років (рис. 3.18).  

 

 

           Рис. 3.18.  Відсоток дітей, з якого віку починають доглядати за ротовою 

порожниною (%). 

 

Аналіз відповіді батьків на запитання «Скільки разів на день дитина 

чистить зуби?» свідчить, що у середньому доглядають за РП «один раз на день» 
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(48,86±3,65) % дітей, «двічі на день» роблять цю процедуру лише (13,76±3,41) 

%, «деколи» – (32,32±2,31) % і «ніколи не чистять зуби» – (3,56±2,49) % дітей. 

Порівнюючи кратність чищення зубів у дітей І та ІІ групи нами встановлено, що 

діти І групи значно гірше доглядають за зубами. Натомість чистять зуби 

«деколи» (52,38±6,70) %, що значно більше, порівняно з дітьми з ІІ групи 

((12,27±2,31) % відповідно, р<0,05) (рис. 3.19).  

 

 

           Рис. 3.19. Кратність чищення зубів обстеженими дітьми (%). 

 

«Один раз на день» чистять зуби (56,12±7,80) % дітей ІІ групи, що значно 

більше, порівняно з дітьми І групи ((41,61±3,80) %). Досить високий відсоток 

дітей як І, так і ІІ не чистять зуби ((4,78±0,44) % і (2,35±0,61) % відповідно). 

У забезпеченні якості гігієни ротової порожнини, а також ефективності 

профілактичних заходів важливим є те, яку зубну пасту використовують діти. 

Опитування батьків свідчить, що дитячу зубну пасту «Blend-a-med» 

використовували (65,18±3,40) % дітей, (25,10±2,33) % – дитячі зубні пасти 

«Colgate», (4,31±1,49) % – «Lakalut», а також (5,41±1,66) % дітей 

використовують  інші зубні пасти (рис. 3.20). 

 

 

          Рис. 3.20. Відсоток дітей, що використовують зубні пасти (%). 



94 
 

Виявлено, що батьки, переважно, не звертають увагу на вміст фтору в 

зубній пасті. Лише (7,2±0,9) % батьків відповіли, що діти використовують  

фторвмісні зубні пасти. Стверджувально на це питання відповіли тільки батьки 

дітей з інтактними зубами, що свідчить про недостатню інформованість батьків 

і дітей про користь фторвмісних зубних паст. На нашу думку, це можна віднести 

до комплексу чинників, що негативно впливають на ураженість зубів карієсом у 

дітей. 

Наступним питанням було «Як Ви оцінюєте загальний стан гігієни 

ротової порожнини у Вашої дитини?» (рис. 3.21).  

  

 

         Рис. 3.21. Відсоток відповідей батьків на запитання «Як ви оцінюєте 

загальний стан гігієни ротової порожнини у Вашої дитини?» (%). 

 

          Проведене дослідження дозволило визначити, що на дане запитання 

(12,27±1,25) % респондентів відповіли «відмінно», більше половини, а саме 

(55,23±3,87) %  – «добре», (29,24±2,31) %  – «задовільно», «незадовільно» – 

(2,35±1,25) % і лише (0,91±0,25) % – «погано».      

Оцінивши відповіді батьків на запитання про різний стан зубів у їхніх 

дітей, можно дійти висновку, що не виявлено суттєвої різниці у відповідях 

анкетованих з урахуванням інтенсивності каріозного ураження в групах. Отже, 
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(50,46±6,3) %  батьків дітей І групи оцінили стан гігієни РП в дітей на «добре» 

та (60,01±7,8) % у дітей ІІ групи, натомість на «незадовільно»   (3,41±0,6) % і 

(1,30±0,7) % відповідно. 

Важливе значення для ефективності профілактичних заходів має 

мотивація батьків до відвідування лікаря-стоматолога та розуміння необхідності 

лікувати тимчасові зуби. У зв’язку з цим анкетовані батьки відповідали на 

запитання про кратність звертань до стоматолога. Встановлено, що              

(47,37±4,29) % батьків вважають, що стоматолога з метою профілактичного 

огляду необхідно відвідувати два раза на рік, (26,64±2,12) % відповіли, що один 

раз на рік. Водночас (24,47±2,65) % опитуваних вважають необхідним 

звертатися  до лікаря-стоматолога лише тоді, коли болить зуб, а (1,52±0,31) % 

батьків взагалі вважають, що не потрібно відвідувати лікаря дітям дошкільного 

віку, поки не прорізуються постійні зуби (рис. 3.22).    

 

 

         Рис. 3.22. Відсоток відповідей батьків на запитання «Скільки разів 

необхідно відвідувати лікаря-стоматолога?» (%). 

 

Аналізуючи відповіді батьків на запитання «Коли Ваша дитина вперше 

відвідала стоматолога?» виявлено, що в дворічному віці з метою консультації 

звернулися до лікаря-стоматолога (6,58±1,94) % батьків. У віковий період 3 та 4 

роки звернулася до стоматолога значно більша кількість батьків із дітьми 

(30,62±2,85) % та (35,16±3,14) %) з метою профілактичного огляду та лікування 

(покриття зубів фторвмістними засобами, пломбування). До того ж значна 
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частина батьків ((5,18±2,64) %) відповіли, що не зверталися до стоматолога 

тому, що, на їхню думку,  дитині це не було потрібно (рис. 3.23). 

 

 

          Рис. 3.23. Відсоток дітей, коли вперше звернулися до стоматолога (%).  

         

         

38,42

12,42

45,05

4,11

У стоматолога
Не знайомі з основними правилами догляду
Засоби масової інформації
Інші джерела

 

         Рис. 3.24. Відсоток джерел інформації батьків стосовно правил гігієни 

ротової порожнини (%). 
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           Опрацьовуючи відповіді батьків на запитання «Де Ви навчалися  

правилам гігієни рота?» з'ясовано, що в (45,05±4,51) % респондентів знання по 

догляду за РП отримані  з засобів масової інформації, (38,42±3,45) % відповіли, 

що в лікаря-стоматолога, а (12,42±3,04) % взагалі не знайомі з основними 

правилами догляду за ротовою порожниною (рис. 3.24). 

Отже, результати анкетування батьків свідчать про недостатній рівень 

знань по догляду за РП дітей, чинники ризику виникнення карієсу зубів, засоби 

гігієни РП та їхню роль у профілактиці карієсу зубів. Звертає увагу той факт, що 

лише незначна кількість батьків отримують інформацію по догляду за РП у 

стоматолога.Важливим у профілактиці карієсу є гігієна ротової порожнини. Із 

метою  визначення якості догляду за РП нами було проведено оцінку стану 

гігієни ротової порожнини за індексом Ю.А. Федорова-В.В. Володкіної у 200 

дітей віком від 3 до 6 років.Результати досліджень показали, що серед усіх 

обстежених дітей у середньому спостерігається незадовільний стан гігієни 

ротової порожнини  – (59,46±3,4) %, а кількість дітей, в яких виявлено 

задовільний рівень РП, майже у чотири раза нижча і становить (15,50±2,3) % 

випадків (р<0,05). Поганий та дуже поганий гігієнічний стан РП мали 

відповідно (14,95±2,3) % та (7,56±2,1) % обстежених дітей (р<0,05). Відтак 

гігієна РП, яка оцінювалась, як «добра» виявлена у (2,50±1,21) % дітей.  

Найбільша кількість дітей із незадовільним станом гігієни РП виявлено в 5- та 

6-річних ((61,42±3,40) % і (60,47 ±5,3) % відповідно) (рис. 3.25). 

 

 

          Рис. 3.25. Рівень гігієни ротової порожнини в обстежених дітей, у 

залежності від віку (%).  
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Аналіз гігієнічного стану РП за якісними показниками у віковому аспекті 

показав, що з віком зменшується кількість дітей із дуже поганим станом гігієни 

РП та збільшується кількість із задовільним. Отже, з дуже поганою гігієною РП 

кількість дітей знижується з (10,77±3,13) % у трирічних дітей до (5,10±3,67) % 

у шестирічних дітей (р<0,05). Натомість із віком несуттєво збільшується 

кількість дітей, в яких стан гігієни РП характеризується як поганий. У групі 

дітей трирічного віку їхня  частота становить (13,38±2,72) % і до 6 років зростає 

до (15,5±2,89) %. Кількість дітей із незадовільним станом гігієни РП помірно 

зростає порівняно з трирічними дітьми – (56,92±2,90) % і становить 

(59,06±2,45) % у дітей чотирирічного віку, а серед дітей 6 років їхня частота 

складає (60,47±2,44) %. Із віком також помірно збільшується кількість дітей із 

задовільним станом гігієни РП з (15,48±2,34) % у групі дітей віком 3 роки до 

(16,48±2,97) % у дітей 6 років. Оцінюючи гігієнічний стан РП порожнини дітей 

за індексом гігієни Ю.А.Федорова – В.В.Володкіної (ІГ), нами встановлено, що 

середнє значення індексу становить (2,13±0,03) бала, що відповідає 

незадовільному рівню. Виявлено, що діти І групи краще чистять зуби та 

підтримують гігієнічний стан (ІГ = (1,78±0,09) бала, задовільний), щодо дітей ІІ 

групи (ІГ = (2,51±0,04) бала, незадовільний, р<0,05). Проведено аналіз ІГ з 

урахуванням віку дітей та стану зубів. Найсуттєвіша різниця ІГ виявлена в групі 

дітей 5 та 6 років (рис. 3.26). 

 

 

        Рис. 3.26. Значення гігієнічного індексу в обстежених дітей ( бали). 
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Зрештою, у дітей І групи п’ятирічного та шестирічного віку гігієна РП 

задовільна, ІГ становить (1,53±0,07) бала та (1,63±0,11) бала  відповідно, а в 

дітей ІІ групи – погана і дорівнює (2,45±0,12) бала (р<0,05) та (2,44±0,09) бала 

(р<0,05) відповідно. Із віком стан гігієни РП в дітей І групи значно 

покращується і ІГ з (2,10±0,07) бала в 3 роки знижується до (1,63±0,11) бала у 6 

років, що відповідає задовільному стану (р>0,05). У дітей ІІ групи також 

відмічається незначне покращення догляду за зубами, ІГ з трьох років – 

(2,63±0,11) бала  зменшується до (2,44±0,09) бала в дітей 6 років, але відповідає 

незадовільному рівню. 

Нами встановлено певну відмінність в якості догляду за РП в І та ІІ 

групах дітей (рис. 3.27). 

 

 

 Рис. 3.27. Якісні показники гігієни ротової порожнини в обстежених дітей 

(%). 

 

Таким чином, серед дітей ІІ групи виявлено добрий стан гігієни РП у 

(37,31±2,44) % дітей, проти (22,31±2,21) % дітей І групи (р<0,05), задовільний 

стан гігієни у (44,28±3,24) % дітей ІІ групи та (30,42±2,81) % у дітей І групи 

(р<0,05). Натомість, у дітей І групи значно частіше виявлено незадовільну 

((19,40±2,12) %), погану ((20,50±1,27) %) та дуже погану ((7,37±1,57) %) гігієну 

РП, порівняно з дітьми з інтактними зубами (р<0,05). 
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Отже, згідно з отриманими результатами дослідження нами встановлено 

незадовільний гігієнічний стан РП в дітей дошкільного віку. У дітей із карієсом 

зубів виявлено значно гірший стан гігієни РП, порівняно з дітьми з інтактними 

зубами. Із віком покращується гігієнічний стан РП як у дітей з інтактними 

зубами, так і з карієсом зубів. Це свідчить про те, що з віком як батьки, так і 

діти починають більше приділяти уваги догляду за РП. Незважаючи на це, 

залишається актуальним необхідність проведення активної санітарно-

просвітньої роботи серед батьків, вихователів, вчителів по навчанню 

правильному догляду за ротовою порожниною у дітей.  

 

Матеріали цього розділу опубліковані в таких наукових працях: 

1. Безвушко ЭВ, Мусий-Семенцив ХГ, Черепюк ЕН (2015) Кариес зубов и 

особенности питания детей раннего возраста. Сборник научных статей V 

региональной научно-практической конференции с международным участием 

по детской стоматологии Хабаровск 1:17–19 [17]. 

2. Череп'юк ОМ, Стадник УО (2015) Гігієна ротової порожнини та рівень 

санітарно-гігієнічних знань і умінь у дітей дошкільного віку та їх батьків м. 

Івано-Франківська. Вісник проблем біології і медицини 1(122):385–388 [160]. 

3. Череп'юк ОМ, Мусій-Семенців ХГ (2016) Оцінка чинників ризику 

виникнення карієсу тимчасових зубів у дітей. Вісник проблем біології і 

медицини 1(126):380–383 [159]. 

4. Череп'юк ОМ, Стадник УО (2016) Рівень стоматологічної допомоги 

дітям у дошкільних закладах м. Івано-Франківська. Український 

стоматологічний альманах 1(1):87–89 [161]. 
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РОЗДІЛ 4 

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 4.1. Фізичні та біохімічні показники ротової рідини в дітей 

 У патогенезі карієсу провідну роль відіграє якісний та кількісний 

склад РР, яка завдяки ряду механізмів та важливих функцій впливає на 

гомеостаз різних компонентів у РП. Ураховуючи це, нами  було проведено 

визначення ряду біохімічних параметрів РР, а саме визначення активності 

лужної фосфатази (ЛФ), кислої фосфатази (КФ), вмісту неорганічного 

фосфору (Р) та загального кальцію (Са) і проведено вивчення ряду  фізичних 

параметрів, зокрема відносної в’язкості та водневого показника (рН) РР. 

 Зазначимо, що фізичні та біохімічні параметри РР було вивчено у 120 

дітей дослідної групи, яка, у свою чергу, була поділена на групу 3 – 4 років, 

яка нараховувала 59 дітей, та групу 5 – 6 років із загальною кількістю 61 

дитина. 

 Отже, вкрай важливим показником РР є ЛФ (фізіологічна норма (0,065 

– 0,070) нмоль хв/в 1 мл, Е.В. Боровський, В.К. Леонтьєв, [27]), що активує 

процеси мінералізації твердих тканин зубів завдяки гідролізації ефірів 

фосфорної кислоти, та зворотньо корелює з КФ (фізіологічна норма (0,254 – 

0,275) нмоль хв/в 1 мл, Е.В. Боровський, В.К. Леонтьєв, [27]), активність 

якої залежить від органічних кислот, що продукуються ацидофільними 

мікроорганізмами. Саме від активності цих ферментів у РР залежать 

обмінні процеси в твердих тканинах зубів та регенеративні процеси в РП 

зокрема. Тому, метою нашого дослідження стало визначення активності цих 

двох ферментів.   

 Варто відмітити, що активність КФ та ЛФ в різних вікових групах 

дослідження була неоднаковою (рис. 4.1)  
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       Рис. 4.1. Середнє значення активності в ротовій рідині кислої та лужної 

фосфатази в дітей різних вікових груп (нмоль/хв в 1 мл). 

 

 Очевидно, що середнє значення активності КФ в групі дослідження з 120 

дітей склало (0,274±0,009) нмоль хв/в 1 мл, а активність ЛФ (0,065±0,001) 

нмоль хв/в 1 мл. Проте, в групі дітей 3 – 4 років  активність КФ склала 

(0,272±0,01) нмоль хв/в 1 мл та була вірогідно нижчою, у порівнянні з групою 

дітей 5 – 6 років, у яких активність цього ферменту становила (0,277±0,01) 

нмоль хв/в 1 мл (р<0,05). Відносно активності ЛФ нами відмічена зворотня 

тенденція, а саме: серед групи дітей 3 – 4 років активність цього ферменту 

склала (0,066±0,002)  нмоль хв/в 1 мл та була вищою, порівняно з показником 

отриманим у групі дітей 5 – 6 років ((0,063±0,003) нмоль хв/в 1 мл, р<0,05). 

  Відтак проведено аналіз активності КФ та ЛФ в дітей із різним рівнем 

інтенсивності карієсу. Отримані нами показники в різних вікових групах були 

неоднорідні (табл. 4.1). 
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Таблиця 4.1 

Активність кислої та лужної фосфатази в ротовій рідині дітей груп 

обстеження 

Вік  

(у роках) 

 

Рівень інтенсивності карієсу 

 

Кількість 

дітей  

Σ 120 

КФ 

(M±m) 

нмоль/хв 

в 1мл 

ЛФ 

 (M±m) 

нмоль/хв 

в 1мл 

3 – 4 

Високий та дуже високий  17 
0,301 

±0,002 

0,063 

±0,0009 

Середній  24 

0,261* 

±0,001 

<0,001 

0,066* 

±0,0006 

<0,01 

Низький  18 

0,255** 

±0,0008 

<0,001 

0,070** 

±0,0002 

<0,001 

5 – 6 

Високий та дуже високий  17 
0,309 

±0,0007 

0,060 

±0,0009 

Середній  25 

0,263* 

±0,001 

<0,001 

0,070* 

±0,0002 

<0,001 

Низький  19 

0,259** 

±0,0004 

<0,001 

0,071** 

±0,0003 

<0,001 

р 

р1 <0,001 <0,05 

р2 

 

р>0,05 

 

<0,001 

р3 

 

<0,001 

 

р>0,05 

Примітки: 

1. *, ** – ступінь вірогідності між біохімічними показниками ротової рідині у дітей із 

середнім та низьким рівнем інтенсивності карієсу по відношенню до високого в межах однієї 

вікової групи; 

2. р1, р2, р3 – ступінь вірогідності між віковими групами дітей із високим, середнім та 

низьким рівнем інтенсивності карієсу.  
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 Річ у тому, що у групі 3 – 4 років активність КФ в дітей із високим та 

дуже високим рівнем інтенсивності карієсу була вищою, порівняно з дітьми з 

середнім та низьким рівнем інтенсивності ((0,301±0,002) нмоль хв/в 1 мл, проти 

(0,261±0,001) та (0,255±0,0008) нмоль хв/в 1 мл, р<0,001). Відтак, у групі 5 – 6 

років нами виявлена тенденція попередньої вікової групи, а саме активність КФ 

в дітей із високим та дуже високим рівнем інтенсивності карієсу склала 

(0,309±0,0007) нмоль хв/в 1 мл та була значно вищою, порівняно з дітьми у 

яких середній та низький рівень інтенсивності карієсу, та активність даного 

ферменту склала (0,263±0,001), і відповідно, (0,259±0,0004) нмоль хв/в 1 мл 

(р<0,001). 

 Натомість, у групі 5 – 6 років активність КФ в дітей із високою та дуже 

високою активністю карієсу була вищою  в 1,02 раза, порівняно з групою дітей 

3 – 4 років (р<0,001). Відтак у дітей 3 – 4 років, із низьким рівнем інтенсивності 

карієсу, активність КФ була нижчою в 1,01 раза, порівняно з групою дітей 5 – 6 

років (р<0,001). Таким чином, у дітей обох вікових груп із середнім рівнем 

інтенсивності карієсу, активність КФ не відрізнялась (р>0,05). 

 З приводу ЛФ, можна зазначити, що її активність у групі дітей 3 – 4 років 

із високим та дуже високим рівнем інтенсивності карієсу склала (0,063±0,0009) 

нмоль хв/в 1 мл та була значно вищою, у порівнянні з дітьми із середнім та 

низьким рівнем інтенсивності карієсу ((0,066±0,0006) і, відповідно, 

(0,070±0,0002) нмоль хв/в 1 мл, р<0,01, р<0,001). Серед дітей 5 – 6 років із 

високим та дуже високим рівнем інтенсивності карієсу, як і в попередній 

віковій групі, активність ЛФ залишалась нижчою, порівняно з середнім та 

низьким його рівнем ((0,060±0,0009), проти (0,070±0,0002) та (0,071±0,0003) 

нмоль хв/в 1 мл відповідно, р<0,001).  

 З'ясовано, що активність ЛФ в дітей різних вікових групах була 

неоднакова. Наприклад, у групі дітей 3 – 4 років із високим та дуже високим 

рівнем інтенсивності карієсу її активність була, вірогідно, вищою в 1,05 раза, 

проти дітей 5 – 6 років (р<0,05). Проте, серед дітей 3 – 4 років із середнім рівнем 
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інтенсивності карієсу активність ЛФ була нижчою в 1,06 раза, порівняно з дітьми 5 – 6 

років (р<0,001). За показником активності ЛФ в дітей із низьким рівнем інтенсивності 

карієсу обидві вікові групи були умовно рівноцінні (р>0,05). 

 Визначення рівня загального Са, Мg та Р в РР дітей групи обстеження є одним із 

ключових пунктів, оскільки вміст цих елементів впливає на процеси мінералізації та 

ремінералізації і, як наслідок, визначає індивідуальну резистентність дітей до карієсу. 

Зазначимо, що, у середньому, рівень загального Са серед дітей групи обстеження склав 

(1,95±0,22) ммоль/л (фізіологічна норма (1,41 – 1,68 ммоль/л), Е.В. Боровський, В.К. 

Леонтьєв, [27]). Натомість, серед дітей 3 – 4 років його рівень у РР знаходився в межах 

(1,85±0,24) ммоль/л, а серед дітей 5 – 6 років  даний показник становив (2,06±0,41) 

ммоль/л.   

Рівень Р, у середньому, у РР дітей групи обстеження склав  (3,30±0,18) ммоль/л 

(фізіологічна норма 3,02 – 4,01 ммоль/л, Е.В. Боровський, В.К. Леонтьєв, [27]), тоді як 

серед дітей 3 – 4 років він склав (3,40±0,29), а серед дітей 5 – 6 років (3,20±0,28) ммоль/л. 

Відмінності між середніми показниками їхнього вмісту в РР в різних вікових групах не 

виявлено (р>0,05), тобто ці групи за рівнем загального кальцію та неорганічного 

фосфору умовно рівноцінні(рис. 4.2). 

 

  

 Рис. 4.2. Середнє значення концентрації в ротовій рідині кальцію та 

неорганічного фосфору в дітей різних вікових груп (ммоль/л). 

 Детальне вивчення показників загального Са та Р вказує на 

нерівномірний їхній розподіл між дітьми з різним рівнем інтенсивності 

каріозного процесу (табл. 4.2). 
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Таблиця 4.2 

Концентрація загального кальцію та неорганічного фосфору в ротовій 

рідині дітей груп обстеження 

Вік  

(у роках) 

 

Рівень інтенсивності карієсу 

 

Кількість 

дітей  

Σ 120 

Са 

 (M±m) 

ммоль/ 

л 

Р  

(M±m) 

ммоль/ 

л 

3 – 4 

Високий та дуже високий  17 
2,27 

±0,06 

2,97 

±0,04 

Середній  24 

1,87* 

±0,11 

р<0,01 

3,27* 

±0,009 

р<0,001 

Низький  18 

1,41** 

±0,007 

р<0,001 

3,98** 

±0,07 

р<0,001 

5 – 6 

Високий та дуже високий  17 
2,64 

±0,15 

2,72 

±0,08 

Середній  25 

1,91* 

±0,04 

р<0,001 

3,20* 

±0,04 

р<0,001 

Низький  19 

1,44** 

±0,008 

р<0,001 

3,69** 

±0,06 

р<0,001 

Р 

р1 <0,01 <0,01 

р2 р>0,05 р>0,05 

р3 <0,01 <0,05 
Примітки: 

1. *, ** – ступінь вірогідності між біохімічними показниками ротової рідині у дітей із 

середнім та низьким рівнем інтенсивності карієсу по відношенню до високого в межах однієї 

вікової групи; 

2. р1, р2, р3 – ступінь вірогідності між віковими групами дітей із високим, середнім та 

низьким рівнем інтенсивності карієсу.  

 

 Річ у тім, що серед дітей 3 – 4 років із високим та дуже високим рівнем 

інтенсивності карієсу, показник загального Са склав (2,27±0,06) ммоль/л і був 
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значно вищим, порівняно з показниками дітей із середнім та низьким рівнем 

інтенсивності ((1,87±0,11) і, відповідно, (1,41±0,007) ммоль/л, р<0,01, р<0,001). У групі 5 

– 6 років зберігається тенденція попередньої вікової групи, тобто в дітей із високим та 

дуже високим рівнем інтенсивності карієсу, показник загального Са вищий проти 

показників дітей із середнім та низьким його рівнем ((2,64±0,15) ммоль/л, проти 

(1,91±0,04) та (1,44±0,008) ммоль/л відповідно, р<0,001).   

 Однак, серед дітей 3 – 4 років із високим та дуже високим рівнем інтенсивності 

карієсу концентрація загального Са була нижчою в 1,16 раза, у порівнянні з групою 

дітей 5 – 6 років (р<0,01). У дітей  із низьким рівнем інтенсивності карієсу, зокрема 

серед групи 5 – 6 років, вміст загального Са був вищим в 1,02 раза проти групи 3 – 4 

років. Поміж дітьми 3 – 4 та 5 – 6 років із середнім рівнем інтенсивності карієсу, вміст 

загального Са не відрізнявся (р>0,05). 

 З приводу Р, виявлено, що його вміст у РР в групі дітей 3 – 4 років із високим та 

дуже високим рівнем карієсу склав (2,97±0,04) ммоль/л і був нижчим порівняно з дітьми 

з середнім ((3,27±0,009) ммоль/л) та низьким ((3,98±0,07) ммоль/л) рівнем інтенсивності 

карієсу (р<0,001). У групі дітей 5 – 6 років рівень Р залишався, як і в попередній віковій 

групі, нижчим, склавши (2,72±0,08)  ммоль/л, порівнюючи з дітьми з середнім та 

низьким рівнем інтенсивності карієсу, де показники становили (3,20±0,04) і (3,69±0,06) 

ммоль/л відповідно (р<0,001). Загалом, у групі дітей 3 – 4 років із високим та дуже 

високим рівнем інтенсивності карієсу рівень Р в РР був вищим в 1,01 раза, у порівнянні 

з групою дітей 5 – 6 років (р<0,01). У дітей 3 – 4 років із середнім рівнем інтенсивності 

карієсу, показник Р був наближений за відношенням до показника, який отримано в 

групі дітей 5 – 6 років (р>0,05). Серед дітей 3 – 4 років із низьким рівнем інтенсивності 

карієсу рівень Р був вищим в 1,08 раза проти аналогічного показника групи дітей 5 – 6 

років (р<0,05). 

 Відносно вмісту Mg в РР дітей групи обстеження, з'ясовано, що його вміст 

дорівнював (0,21±0,01) ммоль/л (фізіологічна норма (0,18 – 0,37) ммоль/л, Е.В. 

Боровський, В.К. Леонтьєв, [27]). Тоді, як його значення серед дітей 3 – 4 років склало 

(0,23±0,06) ммоль/л, а серед дітей 5 – 6 років (0,20±0,07) ммоль/л у РР (р>0,05) (рис. 4.3). 
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 Рис. 4.3 Середнє значення вмісту магнію в ротовій рідині дітей різних 

вікових груп (ммоль/л). 

 

 Виявлено неоднорідну концентрацію Mg в РР дітей із різним рівнем 

інтенсивності карієсу (рис. 4.4). 

 

 

 Рис. 4.4 Вміст магнію в різних вікових групах дітей із різною 

інтенсивністю карієсу (ммоль/л). 
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 Так, у групі дітей 3 – 4 років з низьким рівнем інтенсивності карієсу Mg в РР 

склав (0,36±0,08) ммоль/л та був вищим, порівняно з дітьми із високим та дуже високим 

рівнем інтенсивності карієсу, де концентрація Mg становила (0,13±0,03) ммоль/л 

(р<0,05). Відтак серед дітей з середнім рівнем інтенсивності карієсу рівень Mg склав 

(0,20±0,04) ммоль/л та суттєво відрізнявся від показника отриманого як у дітей із 

низьким, так і з високим рівнем інтенсивності карієсу (р>0,05). Натомість у групі дітей 5 

– 6 років із низьким рівнем інтенсивності карієсу концентрація Mg склала (0,34±0,09) 

ммоль/л, а серед дітей із високим та дуже високим рівнем інтенсивності карієсу рівень 

Mg проти дітей з низьким рівнем інтенсивності, був нижчий та склав (0,09±0,03) 

ммоль/л (р<0,05). Серед дітей із середнім рівнем інтенсивності карієсу рівень Mg в РР, 

як і в попередній віковій групі, суттєво відрізнявся  від показників, отриманих у дітей із 

низьким та високим рівнем інтенсивності карієсу, а його значення склало (0,19±0,03) 

ммоль/л (р>0,05). Варто зазначити, що рівень Mg в групі дітей 3 – 4 років з високим та 

дуже високим, середнім та низьким рівнем інтенсивності карієсу, порівняно із 

показниками групи дітей 5 – 6 років, не відрізнявся (р>0,05). 

 Відомо, що в мінералізації зубів найбільше значення відіграє РР, що як 

біологічний субстрат здійснює мінералізацію зубів після прорізування і забезпечує 

оптимальний склад твердих тканин зубів при їхньому функціонуванні. Водночас зі 

збільшенням в’язкості та рН порушується її електролітний склад та буферні властивості 

і, як наслідок, різко порушується баланс мінералізації та демінералізації зубів в сторону 

посилення останньої.  Отож вкрай важливим перед нами завданням стало вивчення 

такого фізичного параметру як в’язкості РР в дітей різних вікових груп, результат якого 

відображено на рисунку 4.5. 

 

  

 Рис. 4.5. Середнє значення в’язкості ротовій рідині в дітей різних вікових 

груп (відн. од.). 
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 Серед дітей групи обстеження середнє значення в’язкості РР склало (1,46±0,06) 

відн. од. (фізіологічна норма 1,32 – 1,51 відн. од., Е.В. Боровський, В.К. Леонтьєв, [27]). 

Відтак, серед дітей 3 – 4 років в’язкість слини знаходилася в межах (1,39±0,06) відн. од., 

а серед дітей 5 – 6 років – (1,54±0,10) відн. од. (рис. 4.5). Відмітимо, що отримані 

показники в’язкості  РР в різних вікових групах між собою умовно рівноцінні. 

 Далі нами був проведений детальний аналіз показників в’язкості РР та рН в дітей 

окремих вікових груп із різним рівнем інтенсивності карієсу (табл. 4.3). 

Таблиця 4.3 

Фізичні показники ротової рідини в дітей 

Вік  

(у роках) 

 

Рівень інтенсивності 

карієсу 

 

Кількість 

дітей  

Σ 120 

В’язкість 

РР 

(відн. од.) 

(M±m) 

рН 

(M±m) 

1 2 3 4 5 

3 – 4 

Високий та дуже 

високий  
17 

1,52 

±0,01 

6,51 

±0,02 

Середній  24 

1,35* 

±0,005 

р<0,001 

6,58* 

±0,01 

р<0,01 

Низький  18 

1,32** 

±0,004 

р<0,001 

6,74** 

±0,03 

р<0,001 

5 – 6 

Високий та дуже 

високий  
17 

1,75 

±0,06 

6,59 

±0,01 

Середній  25 

1,46* 

±0,005 

р<0,001 

6,67* 

±0,02 

р<0,001 

Низький  19 

1,41** 

±0,01 

р<0,001 

6,81** 

±0,03 

р<0,001 

р 

р1 <0,001 <0,01 

р2 <0,001 <0,001 

р3 <0,001 >0,05 
           Примітки: 

           1. *, ** – ступінь вірогідності між фізичними показниками ротової рідині у дітей із 

середнім та низьким рівнем інтенсивності карієсу по відношенню до високого в межах однієї 

вікової групи; 

           2. р1, р2, р3 – ступінь вірогідності фізичних показників між віковими групами дітей із 

високим, середнім та низьким рівнем інтенсивності карієсу.  
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 Виявлено, що серед дітей 3 – 4 років із низьким рівнем інтенсивності 

карієсу в’язкість РР знаходилася в межах (1,32±0,004) відн. од., будучи значно 

нижчою, порівняно зі значеннями,  отриманими в дітей із середнім та високим 

рівнем інтенсивності карієсу, в яких показники в’язкості дорівнювали 

(1,35±0,005) і, відповідно, (1,52±0,01) відн. од. (р<0,001). Відтак поміж дітьми 5 

– 6 років нами виявлено аналогічну тенденцію ((1,41±0,01) проти (1,46±0,005) 

та (1,75±0,06) відн. од. відповідно, р<0,001). 

 Проте, в дітей 3 – 4 років з дуже високим і високим, середнім та низьким 

рівнем інтенсивності карієсу показники в’язкості РР є нижчими в 1,15, 1,08 і, 

відповідно, 1,07 раза, порівняно з аналогічними показниками, отриманими в 

дітей 5 – 6 років (р<0,001). 

Зміна рН  РР є одним із факторів ризику виникнення карієсу зубів. Даний 

показник є регулятором гомеостазу мінеральних компонентів і при його зсуві в 

кислу сторону запускається механізм, який призводить до демінералізації 

структури твердих тканин. Ураховуючи важливості цього показника, нами був 

проведений аналіз його параметрів у дітей різних вікових груп.  

Серед дітей групи обстеження, усереднене значення рН склало 

(6,65±0,04) (фізіологічна норма 6,60 – 7,08, Е.В. Боровський, В.К. Леонтьєв, 

[27]). Причому значення даного показника було неоднорідне в різних вікових 

групах. Так, серед групи дітей 3 – 4 років значення рН становило (6,61±0,06), а 

серед  5 – 6 років (6,69±0,06) (р>0,05) (рис. 4.6). 

 

 

 Рис. 4.6. Середнє значення водневого показника ротової рідини в дітей 

різних вікових груп. 
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 Проведений нами детальний аналіз рН в дітей із різним рівнем 

інтенсивності карієсу вказує на його неоднорідність в обох вікових групах 

дітей. Наприклад, у групі 3 – 4 років серед дітей із низьким та середнім рівнем 

інтенсивності карієсу значення рН склало (6,74±0,03) і, відповідно, (6,58±0,01) 

та було вищим, порівняно з дітьми із високим та дуже високим рівень 

інтенсивності карієсу, в яких значення даного показника дорівнювало 

(6,51±0,02) (р<0,001, р<0,01). Таку ж тенденцію зміни рН нами виявлено серед 

дітей 5 – 6 років, особливо  серед дітей із низьким та середнім рівнем 

інтенсивності карієсу, значення рН вище проти дітей з високим та дуже 

високим його рівнем ((6,81±0,03) та (6,67±0,02), проти (6,59±0,01), р<0,001). 

 У процесі аналізу рН між різними віковими групами дітей встановлено, 

що серед дітей 3 – 4 років із високим та дуже високим рівнем інтенсивності 

карієсу значення водневого показника в 1,01 раза нижче, порівняно зі 

значенням у дітей 5 – 6 років (р<0,01). Відносно дітей із середнім рівнем 

інтенсивності карієсу нами виявлена така ж тенденція, а саме, нижче в 1,04 раза 

значення рН серед дітей 3 – 4 років порівнюючи з показником дітей 5 – 6 років 

(р<0,001). Натомість між дітьми 3 – 4 та 5 – 6 років із низьким рівнем 

інтенсивності карієсу, значення рН не відрізнялося (р>0,05). 

Отже, проведені біохімічні та фізичні дослідження РР вказують на 

погіршення її показників у дітей дошкільного віку, особливо з високим та 

дуже високим рівнем інтенсивності карієсу. У таких дітей нами виявлено  

збільшення активності КФ на тлі зниження активності ЛФ, вмісту Р та Mg, 

зміною вмісту Са, що супроводжується перерозподілом фракцій із 

незначним збільшенням  його загального рівня і дестабілізацію в’язкості та 

буферних властивостей РР завдяки її зсуву в сторону ацидозу, 

обумовленого зміною рН. Дана динаміка стає більш вираженою з віком, що 

на нашу думку, обумовлено відсутністю належної індивідуальної гігієни РП 

та неконтрольованим введенням у раціон карієсогенних продуктів.  
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4.2. Морфологічна структура ротової рідини в дітей 

Наступний крок нашого дослідження був присвячений вивченню 

мінералізувальної здатності РР як провідного чинника, що забезпечує вторинну 

мінералізацію емалі та підтримує її гомеостаз. У зв’язку з цим вивчення 

мінералізувальних властивостей РР є доцільним, оскільки даний показник є 

чутливим та досить інформативним індикатором, що визначає індивідуальну 

стійкість зубів до карієсу.  

Таким чином, у процесі аналізу виявлено, що у середньому значення 

мінералізувального потенціалу РР склало (1,98±0,02) бала. Натомість серед 

групи дітей 3 – 4 років значення даного показника не відрізнялося від значення, 

отриманого в дітей 5 – 6 років ((2,02±0,04), проти  (1,94±0,02) бала, р>0,05) 

(рис. 4.7). 

 

 

 Рис. 4.7. Показники мінералізувального потенціалу ротової рідини в дітей 

різних вікових груп (бали). 

 

 Проте, нами виявлено неоднорідність показників мінералізувального 

потенціалу РР в дітей із різним рівнем інтенсивності карієсу (табл. 4.4). 

 



114 
 

Таблиця 4.4 

Мінералізувальний потенціал ротової рідини в дітей (бали) 

Вік  

(у 

роках) 

 

Рівень інтенсивності карієсу 

 

Кількіст

ь дітей  

Σ 120 

МПС 

(бали) 

(M±m) 

3 – 4 

Високий та дуже високий  17 
1,95 

±0,009 

Середній  24 

2,02* 

±0,01 

р<0,001 

Низький  18 

2,09** 

±0,006 

р<0,001 

5 – 6 

Високий та дуже високий  17 
1,89 

±0,01 

Середній  25 

1,94* 

±0,01 

р<0,01 

Низький 19 

1,99** 

±0,01 

р<0,001 

р1 <0,001 

р2 <0,001 

р3 <0,001 

           Примітки: 

           1. *, ** – ступінь вірогідності між МПС у дітей із середнім та низьким рівнем 

інтенсивності карієсу по відношенню до високого в межах однієї вікової групи; 

           2. р1, р2, р3 – ступінь вірогідності між показниками МПС у різних віковими групах 

дітей із високим, середнім та низьким рівнем інтенсивності карієсу.  

 

 Отже, серед дітей 3 – 4 років із високим та дуже високим рівнем 

інтенсивності карієсу мінералізувальний потенціал РР склав (1,95±0,009) бала і 
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був значно нижчим порівняно зі значенням, отриманим у дітей із середнім та низьким 

рівнем інтенсивності ((2,02±0,01) і, відповідно, (2,09±0,006) бала, р<0,001). У групі 5 – 6 

років виявлена аналогічна тенденція: у дітей із високим та дуже високим рівнем 

інтенсивності карієсу, показник мінералізувального потенціалу нижчий, порівняно з 

показниками в дітей із середнім та низьким його рівнем ((1,89±0,01) бала, проти 

(1,94±0,01) та (1,99±0,01) бала відповідно, р<0,01, р<0,001). Аналіз отриманих 

результатів у дітей різних вікових груп з різним рівнем інтенсивності карієсу вказує на 

те (табл. 4.4), що в групі дітей 3 – 4 років із високим та дуже високим рівнем 

інтенсивності карієсу значення мінералізувального потенціалу було вищим  в 1,03, 

порівняно зі значенням у дітей 5 – 6 років (р<0,001). Серед дітей 3 – 4 років із середнім 

рівнем інтенсивності карієсу нами виявлено ту саму тенденцію, що і в дітей із високим 

рівнем інтенсивності, а саме вище в 1,04 раза  значення мінералізувального потенціалу, 

у порівнянні з дітьми 5 – 6 років (р<0,001). Відтак серед дітей 3 – 4 років із низьким 

рівнем інтенсивності карієсу значення мінералізувального потенціалу залишалось 

вищим в 1,06 раза, порівняно зі значенням групи дітей 5 – 6 років (р<0,001). Загалом, не 

дивлячись на різницю, яку ми отримали під час аналізу МПС між віковими групами, 

отримані нами дані свідчать про «низький рівень» мінералізувального потенціалу РР в 

усіх дітей. Обґрунтовано і відмінність показників типу мікрокристалізації в дітей групи 

обстеження. Так щодо І тип мікрокристалізації, то у середньому виявлено в (27,12±1,89) 

% обстежених дітей. Натомість кількість дітей із ІІ та ІІІ типами мікрокристалізації 

спостерігається в (44,19±1,57) % та (28,99±1,35) % випадків, відповідно (рис. 4.8).  

 

 

 Рис. 4.8. Типи мікрокристалізації ротової рідини в дітей групи 

дослідження (%). 

 Більш детальний аналіз у дітей різних вікових груп свідчить про 

нерівномірний розподіл типів мікрокристалізації (табл. 4.5)  
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Таблиця 4.5 

Типи мікрокристалізації ротової рідини в дітей різних вікових груп (%) 

Вік 

(у 

роках) 

Кількість 

дітей 

Типи мікрокристалізації 

І тип ІІ тип ІІІ тип 

n 

дітей 

% 

(M±m) 

n 

дітей 

% 

(M±m) 

n 

дітей 

% 

(M±m) 

3 – 4 59 22 37,65±6,35 27 
45,76±6,54* 

р>0,05 
10 

16,59±4,92** 

р<0,05 

5 – 6 61 11 18,03±4,96 26 
42,62±6,38* 

р<0,01 
24 

39,35±6,30** 

р<0,05 

Р р1<0,05 р2>0,05 р3<0,01 

Примітки 

1. *, ** – ступінь вірогідності між ІІ та ІІІ типом мікрокристалізації РР у дітей по 

відношенню до І типу в межах однієї вікової групи; 

2. р1, р2, р3 – ступінь вірогідності між І, ІІ та ІІІ типом мікрокристалізації РР між дітьми 

різних вікових груп. 

 

 Так, серед дітей 3 – 4 років І тип мікрокристалізації РР виявлено у 

(37,65±6,35) % обстежених дітей (рис. 4.9).  

 

 

 Рис. 4.9. І тип мікрокристалізації ротової рідини. Дитина 3 роки, кп =1, 

низький рівень інтенсивності карієсу. Збільшення 2х6. 
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 Отримані нами дані вмісту кристалів ІІ типу не відрізнялися від 

показника І типу мікрокристалізації (рис. 4.10), та виявлені, у середньому, у 

(45,76±6,54) % обстежених дітей (р>0,05).  

 

 

 Рис. 4.10. ІІ тип мікрокристалізації ротової рідини. Дитина 3 роки, кп =3, 

середній рівень інтенсивності карієсу. Збільшення 2х6. 

 

 Натомість ІІІ тип мікрокристалізації РР (рис. 4.11) виявлено в 

(16,59±4,92) % обстежених дітей, що значно нижче, у порівнянні  з показником 

І типу (р<0,05).   

  

 

 Рис. 4.11. ІІІ тип мікрокристалізації ротової рідини. Дитина 4 роки, кп =7, 

високий рівень інтенсивності карієсу. Збільшення 2х6. 
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 Відтак серед дітей 5 – 6 років І тип мікрокристалізації РР (рис. 4.12) у 

середньому виявлено в (18,03±4,96) % обстежених дітей. 

  

 

 Рис. 4.12. І тип мікрокристалізації ротової рідини. Дитина 5 років, кп =2, 

низький рівень інтенсивності карієсу. Збільшення 2х6. 

 

 Суттєве зростання кількості дітей 5 – 6 років, в яких виявлено ІІ тип 

мікрокристалізації (рис. 4.13) по відношенню до І типу –  (42,62±6,38) %, проти 

(18,03±4,96) % дітей (р<0,01). 

 

 

 Рис. 4.13. ІІ тип мікрокристалізації ротової рідини. Дитина 6 років, кп =4, 

середній рівень інтенсивності карієсу. Збільшення 2х6. 
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 Загалом, серед дітей 5 – 6 років ІІІ тип мікрокристалізації (рис. 4.14) 

виявлено у середньому у (39,35±6,30) % обстежених, що вище від показника, 

отриманого в дітей із І типом мікрокристалізації (р<0,05). 

 

 

 Рис. 4.14. ІІІ тип мікрокристалізації ротової рідини. Дитина 6 років, кп =9, 

високий рівень інтенсивності карієсу. Збільшення 2х6. 

 

 Аналіз отриманих результатів у дітей різних вікових груп свідчить про те, 

що відсоток дітей 3 – 4 років, в яких було виявлено І тип мікрокристалізації,  

був вищим у 2,1 раза, порівняно зі значенням, отриманим у дітей 5 – 6 років 

(р<0,05). Серед дітей 3 – 4 років відсоток виявлених із ІІ типом 

мікрокристалізації, проти дітей 5 – 6 років, не відрізнявся (р>0,05). Натомість 

відсоток дітей 3 – 4 років, в яких було виявлено ІІІ тип мікрокристалізації був, 

нижчим у 2,4 раза, порівняно зі значенням, отриманим у  групі дітей 5 – 6 років 

(р<0,001).   

 Таким чином, проведене дослідження дозволяє визначити, що 

мікрокристалізація РР носить індивідуальний характер і змінюється з віком, що 

обумовлено з однієї сторони зміною складу та її функціональної здатності в 

різні вікові періоди, а з другої – різним рівнем інтенсивності карієсу.  

 Варто відмітити особливість розподілу кристалів у РР в дітей різних 

вікових груп. У дітей 3 – 4 років виявлено вищий відсоток дітей із І типом 

мікрокристалізації по відношенню до ІІІ типу, порівняно з дітьми 5 – 6 років. 
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Ураховуючи отримані дані, виникає необхідність проведення превентивних 

заходів, спрямованих на забезпечення постійності оптимального вмісту 

мінеральних компонентів у  РР в дітей у період активної мінералізації з метою 

формування карієсрезистентності емалі. 

 

 4.3. Стан місцевого імунітету ротової порожнини в дітей 

 Роль імунологічних механізмів у патогенезі карієсу зубів беззаперечна, 

з огляду на роль як мікрофлори РП, так і стану організму в цілому. 

Першочерговість у розвитку даного патологічного процесу належить 

секреторному імуноглобуліну А (sIgA), який інгібує метаболічну активність 

карієсогенної мікрофлори та її адгезію до твердих тканин зубів, за 

блокування окремих ділянок бактеріальної клітинної стінки, тим самим 

здійснюючи стримування колонізації. Фізіологічна норма sIgA знаходиться в 

межах 2,28 – 2,41 г/л (Е.В. Боровський, В.К. Леонтьєв, [27]). Проте, важливу 

роль відіграє і лізоцим (фізіологічна норма 29,61 – 33,02 мкг/мл,                

Е.В. Боровський, В.К. Леонтьєв, [27]) як фермент класу гідролаз, руйнує 

клітинну стінку мікроорганізму шляхом гідролізу пептидогліканів, таким 

чином знижуючи ризик розвитку карієсу. Тому, ураховуючи важливість 

даних компонентів імунітету РП, нами було проведено дослідження зміни 

їхнього вмісту в РР дітей різних вікових груп із різною активністю 

каріозного процесу. Для досягнення поставленої мети відібрано групу з 83 

дітей, яка в залежності від віку, була поділена на дві, а саме діти 3 – 4 років, 

із загальною кількістю 42 дитини, та група 5 – 6 років із загальною кількістю 

– 41 дитина. Отже, в середньому вміст sIgA у групі обстеження склав 

(2,29±0,05) г/л. Натомість серед дітей 3 – 4 років загальний рівень sIgA 

становив (2,18±0,05) г/л та був  значно нижчим, у порівнянні з дітьми 5 – 6 

років, в яких його рівень склав (2,40±0,03) г/л (р<0,001) (рис. 4.15).  
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 Рис. 4.15. Середнє значення рівня секреторного імуноглобуліну А в РР 

дітей різних вікових груп (г/л). 

 

 Детальний аналіз рівня sIgA в дітей різних вікових груп із різною 

інтенсивністю карієсу свідчить про його нерівномірний розподіл (табл. 4.6). 

 

Таблиця 4.6 

Вміст секреторного імуноглобуліну А в ротовій рідині з урахуванням 

інтенсивності карієсу в дітей груп обстеження  

Вік  

(у роках) 

Кількість 

дітей  

Σ 83 

 

Рівень інтенсивності карієсу 

 

sIgA 

(M±m) 

г/л 

3 – 4 42 

Високий та дуже високий 2,07±0,01 

Середній 
2,21±0,005* 

р<0,001 

Низький 
2,27±0,007** 

р<0,001 

5 – 6 

41 

 

 

Високий та дуже високий 2,34±0,01 

Середній 
2,41±0,006* 

р<0,001 

Низький 
2,45±0,004** 

р<0,001 

р1 <0,001 

р2 <0,001 

р3 <0,001 
 Примітки: 

 1. *, ** – ступінь вірогідності між показниками секреторного імуноглобуліну А в РР у 

дітей із середнім та низьким рівнем інтенсивності карієсу по відношенню до високого та 

дуже високого рівня в межах однієї групи; 

 2. р1, р2, р3 – ступінь вірогідності показників секреторного імуноглобуліну А у дітей 

із високим, середнім та низьким рівнем інтенсивності карієсу між різними віковими групами. 
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 У випадку, поданому в табл. 4.6, рівень sIgA у дітей 3 – 4 років із високою та дуже 

високою інтенсивністю карієсу склав (2,07±0,01) г/л, будучи вищим, порівняно з дітьми 

з низьким та середнім рівнем інтенсивності карієсу, в яких рівень sIgA склав 

(2,21±0,005) і, відповідно, (2,27±0,007) г/л (р<0,001).  Подібну тенденцію нами виявлено, 

серед групи 5 – 6 років, де в дітей із високим та дуже високим рівнем інтенсивності 

карієсу рівень sIgA був нижчим порівняно зі значеннями, отриманими в дітей із 

середнім та низьким рівнем інтенсивності карієсу – (2,34±0,01) г/л, проти (2,41±0,006) та 

(2,45±0,004) г/л відповідно. У процесі аналізу рівня sIgA між різними віковими групами 

дітей із різним рівнем інтенсивності каріозного процесу встановлено, що серед дітей 3 – 

4 років із високим та дуже високим рівнем інтенсивності карієсу значення sIgA в 1,13 

раза нижче, порівняно зі значенням дітей 5 – 6 років (р<0,001). Щодо дітей із середнім та 

низьким рівнем інтенсивності карієсу простежується така ж тенденція, а саме, нижче в 

1,09 і 1,07 раза відповідно до значення sIgA в дітей 3 – 4 років, проти показників дітей 5 

– 6 років (р<0,001) (табл. 4.6). Водночас було проведено визначення рівня лізоциму в 

РР дітей групи обстеження (рис. 4.16). 

 

 

 Рис. 4.16.  Середнє значення рівня лізоциму в ротовій рідині дітей різних 

вікових груп (мкг/мл). 

 

 Виявлено, що середнє значення рівня лізоциму в РР склало (30,37±0,68) мкг/мл. 

Відтак серед дітей 3 – 4 років, його рівень склав (29,69±1,05) мкг/мл та був нижчим, 

порівняно з дітьми  5 – 6 років, де рівень лізоциму  відповідав (31,06±0,84) мкг/мл 

(р<0,05). 

 Вивчення рівня лізоциму в РР дітей свідчить про неоднорідність його 

концентрації в різних вікових групах дітей (табл. 4.7).  
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Таблиця 4.7 

Вміст лізоциму  в ротовій рідині з урахуванням інтенсивності карієсу  

Вік  

(у роках) 

Кількість 

дітей  

Σ 83 

 

Рівень  

інтенсивності  

карієсу 

 

Лізоцим 

(M±m) 

мкг/мл 

3 – 4 42 

Високий та дуже високий 27,84±0,52 

Середній 
29,75±0,25* 

р<0,01 

Низький 
31,48±0,10** 

р<0,001 

5 – 6 

41 

 

 

Високий та дуже високий 29,44±0,26 

Середній 
31,47±0,06* 

р<0,001 

Низький 
32,27±0,16** 

р<0,001 

р1 <0,05 

р2 <0,001 

р3 <0,001 

 Примітки: 

 1. *, ** – ступінь вірогідності між показниками лізоциму в РР у дітей із середнім та 

низьким рівнем інтенсивності карієсу по відношенню до високого та дуже високого рівня в 

межах однієї групи; 

 2. р1, р2, р3 – ступінь вірогідності показників лізоциму у дітей із високим, середнім та 

низьким рівнем інтенсивності карієсу між різними віковими групами. 

 

 Отже, рівень лізоциму в дітей 3 – 4 років із високою та дуже високою 

інтенсивністю карієсу склав (27,84±0,52) мкг/мл і був нижчим, проти дітей з 
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середнім та низьким рівнем інтенсивності карієсу, в яких рівень лізоциму склав 

(29,75±0,25) і, відповідно, (31,48±0,10) мкг/мл (р<0,01, р<0,001). У групі 5 – 6 

років, простежується аналогічна до попередньої вікової групи тенденція, а 

саме: у дітей із високим та дуже високим рівнем інтенсивності карієсу, рівень 

лізоциму відповідав (29,44±0,26) мкг/мл та залишався значно нижчим, 

порівняно з дітьми з середнім та низьким його рівнем ((31,47±0,06) та 

(32,27±0,16) мкг/мл відповідно р<0,001). 

 Поміж тим у групі дітей 3 – 4 років із високим та дуже високим рівнем 

інтенсивності карієсу, рівень лізоциму був  нижчим в 1,05 раза, порівняно з 

показником групи дітей 5 – 6 років (р<0,001). Відтак у групі дітей 3 – 4 років із 

середнім та низьким рівнем інтенсивності карієсу, рівень лізоциму залишається 

в 1,06 та 1,02 раза нижчим проти аналогічних показників дітей 5 – 6 років 

(р<0,001) (табл. 4.7). 

 Таким чином, результати дослідження імунологічних показників РР у 

дітей дошкільного віку свідчать про збільшення рівня секреторного 

імуноглобуліну А та лізоциму в РР дітей із віком та зниження його рівня 

залежно від інтенсивності каріозного процесу, що, у свою чергу, пов’язано зі 

збільшенням антигенної активності з боку мікрофлори РП, появою в раціоні 

карієсогенних  продуктів, зниженням гігієнічного стану РП і, можливо, 

стресовим навантаженням у зв’язку з відвідуванням дошкільних закладів.  Тому 

доцільними були подальші дослідження щодо розробки профілактичних 

комплексів для корекції імунологічних показників РР та підвищення 

адаптаційних можливостей твердих тканин зубів у дітей дошкільного віку, що, 

у свою чергу, дозволить знизити ризик виникнення захворювань органів РП та 

створить умови для повноцінного функціонування та формування всіх структур 

РП.  

  

 4.4. Оцінка вмісту лактобацил у ротовій рідині дітей 

 Мікробіологічний склад РР є одинм із визначальних факторів, що формує 

карієсогенну ситуацію в ротовій порожнині. Так, лактобацили відіграють 
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важливу роль у патогенезі карієсу, оскільки виявляють свою високу 

метаболічну активність саме в кислому середовищі. Їхня фізіологічна норма в 

слині коливається в межах 1·10
2
 – 1·10

3
 КУО (Е.В. Боровський, В.К. Леонтьєв, 

[27]). Збільшення числа лактобацил у ротовій порожнині можна розглядати як 

об’єктивний показник високого ризику виникнення карієсу. З огляду на це, 

було проведено аналіз РР з метою визначення числа лактобацил, як 

діагностичного критерію ризику виникнення карієсу. Кожному числу 

лактобацил у КУО/мл РР як діагностичному критерію ризику розвитку карієсу 

згідно шаблону нами було присвоєно бали, що дало можливість оптимізувати 

розрахунок відсотку дітей із низьким, середнім та високим ризиком виникнення 

карієсу. Тому дітям із вмістом лактобацил у РР 1·106
 та 1·105

 КУО/мл, що 

розцінюється як високий ризик виникнення карієсу, нами присвоєно 3 бали, 

1·104 КУО/мл (середній ризик виникнення карієсу) присвоєно 2 бали та 1·103 

КУО/мл (низький ризик виникнення карієсу) – присвоєно 1 бал, відповідно. 

 Отже, в групі дослідження, що нараховувала 83 дітини, низький ризик 

виникнення карієсу нами виявлено у (54,76±9,25) % обстежених. Натомість  

відсоток обстежених із виявленим середнім та високим ризиком карієсу був 

нижчим, порівнюючи з попереднім показником, та склав (27,85±3,78) % і, 

відповідно, (17,39±1,65) % (р<0,01, р<0,001) (рис. 4.17). 

 

 

 Рис. 4.17. Середнє значення показників ризику виникнення карієсу в групі 

обстеження (%). 
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 При аналізі ризику розвитку карієсу в різних вікових групах, з'ясовано 

нерівномірність його розподілу (табл. 4.8). 

 

Таблиця 4.8 

Ризик виникнення карієсу визначений по концентрації лактобацил у 

ротовій рідині дітей групи обстеження 

 

Кількість 

дітей / 

вік  

(у роках) 

 

Відсоток дітей із різним ризиком карієсу 

1 бал  

(1·10
3
 КУО/мл) / 

Діти з низьким 

рівнем інтенсивності 

карієсу (M±m) % 

2 бали   

(1·10
4 

КУО/мл) / 

Діти з середнім  

рівнем інтенсивності 

карієсу (M±m) % 

3 бали  

(1·10
5 
 КУО/мл) / 

 Діти з високим  

рівнем інтенсивності 

карієсу (M±m) % 

42 

(3 – 4) 
64,29±7,48 

19,05±6,13* 

р<0,001 

16,66±5,94** 

р<0,001 

41 

(5 – 6) 
43,24±6,78 

15,74±4,02* 

р<0,001 

41,02±7,71** 

р>0,05 

Σ 83 р1<0,05 р2>0,05 р3<0,05 

Примітки: 

1. *, ** – ступінь вірогідності між дітьми з середнім та високим рівнем по відношенню до 

низького рівня інтенсивності карієсу в межах однієї вікової групи; 

2. р1, р2, р3 – ступінь вірогідності показників вмісту лактобацил у дітей із високим, середнім 

та низьким рівнем інтенсивності карієсу між різними віковими групами. 
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 Так, серед групи дітей 3 – 4 років із низьким рівнем інтенсивності карієсу, 

нами виявлено (64,29±7,48) % обстежених із низьким ризиком виникнення 

карієсу, що значно вище проти дітей з середнім та високим рівнем 

інтенсивності, де кількість обстежених дітей склала (19,05±6,13) і, відповідно,  

(16,66±5,94) % (р<0,001). Натомість, серед групи дітей 5 – 6 років із низьким 

рівнем інтенсивності карієсу, нами встановлено (43,24±6,78) % обстежених 

дітей із низьким ризиком виникнення карієсу, що значно вище порівняно з 

дітьми з середнім рівнем інтенсивності, де кількість обстежених дітей склала 

(19,05±6,13) % (р<0,001). Порівнюючи з дітьми з високим рівнем інтенсивності 

карієсу, суттєва відмінність непідтверджується – (43,24±6,78) %, проти 

(41,02±7,71) %, (р>0,05). При аналізі ризику розвитку карієсу між різними 

віковими групами нами встановлено, що кількість дітей у групі 3 – 4 років із 

низьким ризиком виникнення карієсу (1·10
3
 КУО/мл лактобацил у РР – 1 бал), 

вища в 1,48 раза, порівняно з групою дітей 5 – 6 років (р<0,05).  Кількість 

дітей із середнім ризиком виникнення карієсу (відповідає 1·10
4
 КУО/мл 

лактобацил у РР – 2 бали), у групі дітей 3 – 4 та 5 – 6 років суттєво не 

відрізняється, тобто групи за даним показником умовно рівноцінні (р>0,05). 

Відтак кількість дітей із високим ризиком виникнення карієсу в групі 3 – 4 

років (відповідає 1·10
5
, 1·10

6
 КУО/мл лактобацил у РР – 3 бали) нижча в 2,46 

раза, проти групи дітей 5 – 6 років (р<0,05) (табл. 4.9). Таким чином, при аналізі 

концентрації лактобацил у РР в дітей як маркера розвитку карієсу, констатована 

вища їхня концентрація і, як наслідок, вищий ризик розвитку карієсу в групі 5 – 

6 років, порівняно з дітьми 3 – 4 років. Крім того, отримані результати 

дослідження вказують на те, що в РР дітей із високим рівнем інтенсивності 

карієсу тимчасових зубів, підвищується вміст лактобактерій. Ураховуючи 

зазначене вище, участь лактобактерій у процесах демінералізації емалі може 

вважатись одним з індикаторів високої вірогідності розвитку карієсу зубів та 

свідчити про вживання в щоденному раціоні значної кількості вуглеводів. Тому 

виникає необхідність проведення превентивних заходів, спрямованих на 
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забезпечення постійності оптимального вмісту лактобацил у РР в дітей із метою 

формування карієсрезистентності емалі.  

  

 Матеріали цього розділу опубліковані в таких наукових працях: 

1. Стадник УО, Череп’юк ОМ, Лисак ТЮ (2016) Характеристика деяких 

фізичних та мікробіологічних властивостей РР у дітей дошкільного віку в 

залежності від інтенсивності карієсу тимчасових зубів. Вісник проблем біології 

і медицини 3(130):347–350 [131] 

2. Черепюк ОМ (2016) Мінеральний склад РР у дітей дошкільного віку. 

Intermedical journal 2(8):25–33 [154] 

3. Черепюк ОМ (2016) Стан місцевого імунітету РР у дітей дошкільного 

віку. Архів клінічної медицини 2(22):47–50 [156] 
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РОЗДІЛ 5  

ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

КАРІЄСПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

 5.1. Клінічна оцінка ефективності лікувально-профілактичного 

комплексу в дітей дошкільного віку 

Для виконання поставленої в роботі мети було проведено 

спостереження за 200 дітьми віком 3 роки. Згідно з застосованим 

лікувально-профілактичним комплексом (ЛПК) усі діти були поділені на 2 

групи, а саме: основну групу – 120 дітей, та контрольну групу – 80 дітей. 

Нами розроблено алгоритм профілактики карієсу зубів (рис. 5.1).  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Схемам профілактики карієсу тимчасових зубів у дітей. 
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Отже, дітям основної групи проводилися лікувально-профілактичні заходи, що 

включали: навчання батьків та дітей правилам гігієнічного догляду за РП та професійну 

гігієну; «Уроки здоров’я»; покриття твердих тканин зубів препаратом для глибокого 

фторування «Глуфторед»; дітям із високим та дуже високим рівнем інтенсивності 

карієсу зубну пасту «AMIFLUOR» (загальний вміст амінофторидів 500 ppm); дітям із 

середнім рівнем інтенсивності карієсу зубну пасту «LAKALUT  baby» (загальним вміст 

амінофторидів 250 ppm); дітям із низьким рівнем інтенсивності карієсу, кальційвмістну 

зубну пасту «MINERALIN Kids»; герметизацію фісур із використанням герметика 

«Fissurit FX». На першому році спостереження кратність контрольних оглядів була 

наступною: 4 рази на рік для дітей із високим та дуже високим рівнем інтенсивності 

карієсу; 3 рази на рік для дітей із середнім рівнем інтенсивності карієсу;  2 рази на рік 

для дітей із низьким рівнем інтенсивності карієсу. Під час контрольного огляду  після 

контролювання чищення зубів проводили аплікації фторвмісного лаку «Bifluorid-12» із 

метою флюоризації, а один раз на рік покриття зубів препаратом для глибокого 

фторування «Глуфторед». Дітям із високим та дуже високим рівнем інтенсивності 

карієсу призначали ендогенно «Імунал плюс С». Це було пов’язано з тим, що в 

більшості дітей із множинним карієсом тимчасових зубів була незадовільна гігієна РП, 

фісури були покриті інтенсивним шаром зубного нальоту, у результаті чого був ризик 

процесів демінералізації та порушення дозрівання емалі. Також  усім дітям було введено 

в раціон морську капусту в вигляді порошку. У контрольній групі дітей проводилося 

гігієнічне навчання по догляду за РП, рекомендовано зубні фторвмісні пасти та 

здійснювалося покриття твердих тканин зубів фторвмістним лаком «Белак-F» за 

загальноприйнятою схемою.  Окрім того, в усіх групах дітей без виключення 

проводили лікування карієсу згідно з протоколами надання медичної допомоги дітям за 

спеціальністю «терапевтична стоматологія»  (наказ МОЗ України №566 від 

23.11.2004р.). Пломбування каріозних порожнин здійснювали з використанням 

склоіономерного цементу «FUJI ІX GP». Оцінку ефективності ЛПК проводили за 

об’єктивними показниками інтенсивності ураженості зубів карієсом: оцінено кп, рівні 

інтенсивності та приріст інтенсивності каріозного процесу до і після впровадження 

ЛПК. Також визначали стан гігієни РП до і після впровадження ЛПК та визначено 
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карієспрофілактичний ефект після здійснення профілактичних заходів. Отже, 

інтенсивність каріозного процесу в основній групі до впровадження ЛПК склала 

(3,10±0,13) зуба, у контрольній групі значення даного показника становило (3,13±0,16) 

зуба. Зауважемо, що відмінності між групами не виявлено, тобто, за середніми 

значенням інтенсивності карієсу групи між собою на початку дослідження були умовно 

рівноцінні (р>0,05). Аналіз рівнів інтенсивності карієсу до впровадження ЛПК в 

основній та контрольній групі показав, що з високим та дуже високим рівнем 

інтенсивності карієсу виявлено (20±3,66) % і, відповідно, (21,25±4,61) %  дітей, середнім 

– (48,33±4,58) % і (53,75±5,61) % та низьким – у (31,67±4,26) % та (25±4,87) % дітей 

відповідно. Суттєвої різниці між групами не встановлено (р>0,05).  Проте, за рік після 

впровадження ЛПК інтенсивність карієсу в групах дещо  зросла, щодо початкового 

значення, і склала в основній та контрольній групі (3,22±0,13) і (3,32±0,15) зуба 

відповідно (р>0,05). Варто звернути увагу на те, що отримані показники за рік 

спостереження не відрізнялися від своїх початкових значень та між собою (р>0,05)  

(рис. 5.2). 

 

 

Рис. 5.2. Інтенсивність карієсу зубів у процесі спостереження (бали). 

  

 За 2 роки спостереження після впровадження ЛПК інтенсивність карієсу в 

основній групі склала (3,35±0,12) зуба, що суттєво не відрізнялася, від попередніх 

показників, отриманих на початку дослідження, так і за рік після впровадження ЛПК 

(р>0,05). Натомість у контрольній групі інтенсивність карієсу зросла, порівняно з 

показниками, отриманими на початку дослідження та за рік після впровадження ЛПК, 

до (3,87±0,14) зуба (р<0,01, р<0,05). Окрім того, даний показник контрольної групи був 

вищим в 1,15 раза порівняно з аналогічним показником, отриманим за 2 роки після 

впровадження ЛПК в основній групі (р<0,05). Проте, детальне вивчення показників 
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інтенсивності карієсу в групах дослідження вказує на неоднорідний його розподіл між 

дітьми основної та контрольної групи з різним рівнем інтенсивності каріозного процесу 

(табл. 5.1). 

 

Таблиця 5.1 

Інтенсивність карієсу у дітей із різним його рівнем після 

впровадження ЛПК  

Група 

дослідження 

Рівні 

інтенсивності 

кп  

р° рª На 

початку 

За 1  

рік 

 За 2 

роки 

Основна 

Високий та 

дуже високий 

5,26 

±0,14 

5,37 

±0,13 

5,41 

±0,14 
p>0,05 p>0,05 

Середній 
2,89 

±0,10* 

2,94 

±0,11* 

2,99 

±0,08* 
p>0,05 p>0,05 

Низький 
0,56 

±0,09** 

0,68 

±0,07** 

0,71 

±0,04** 
p>0,05 p>0,05 

 

Контрольна 

Високий та 

дуже високий 

5,18 

±0,19 

5,40 

±0,20 

5,85 

±0,17 
p>0,05 р<0,01 

Середній 
2,80 

±0,08* 

2,97 

±0,08* 

3,28 

±0,06* 
p>0,05 р<0,05 

Низький 
0,58 

±0,11** 

0,88 

±0,08** 

1,09 

±0,09** 
р<0,05 р<0,001 

р1 >0,05 >0,05 <0,05 - - 

р2 >0,05 >0,05 <0,05 - - 

р3 >0,05 <0,05 <0,001 - - 

Примітки: 

1. *, ** – ступінь вірогідності між показниками інтенсивності карієсу в дітей із середнім та 

низьким рівнем інтенсивності карієсу по відношенню до високого в межах однієї вікової 

групи 0,001; 

2. р1, р2, р3 – ступінь вірогідності між групами дітей із високим, середнім та низьким рівнем 

інтенсивності карієсу;  

3. р°, рª – ступінь вірогідності між інтенсивністю карієсу в дітей груп дослідження за  1 та 2 

роки після впровадження ЛПК, порівняно з початковим значенням. 
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 За показниками, в основній та контрольній групах на початку 

дослідження в дітей із низьким та середнім рівнем інтенсивності каріозного 

процесу інтенсивність карієсу була суттєво вищою, порівняно з високим рівнем 

((0,56±0,09) і (2,89±0,10), проти (5,26±0,14) бала в основній групі, та (0,58±0,11) 

і (2,80±0,08),  проти (5,18±0,19) бала у контрольній групі, р<0,001). Відтак, за 1 

та 2 роки після впровадження ЛПК дана тенденція в основній та контрольній 

групах зберігається, тобто інтенсивність карієсу в дітей із низьким та середнім 

рівнем інтенсивності каріозного процесу залишалась вищою, порівняно з 

дітьми із високим рівнем (р<0,001). 

 Варто відмітити зміну інтенсивності карієсу в дітей із різним рівнем 

інтенсивності каріозного процесу, від початкового її значення. Як видно, у 

дітей основної групи з високим, середнім та низьким рівнем інтенсивності 

каріозного процесу виявлено незначне зростання інтенсивності карієсу як  за 1,  

так і за 2 роки після впровадження ЛПК проти значень, отриманих до 

проведення лікувально-профілактичних заходів (р>0,05). Відтак за 1 рік від 

початку дослідження поміж дітьми контрольної групи з високим та середнім 

рівнем інтенсивності каріозного процесу інтенсивність карієсу, у порівнянні з 

початковим значенням, суттєво не змінилась (р>0,05). Безсумнівно, у дітей із 

низьким рівнем інтенсивності каріозного процесу інтенсивність карієсу за 1 рік 

від початку дослідження суттєво зросла в 1,19 раза (р<0,05). Однак, за 2 роки 

від початку дослідження в дітей контрольної групи з високим, середнім та 

низьким рівнем інтенсивності каріозного процесу встановлено значне 

зростання інтенсивності карієсу в 1,13, 1,17 і, відповідно, 1,32 раза, у 

порівнянні зі значеннями отриманими на початку дослідження (р<0,01, р<0,05 

та р<0,001). 

 Попри все, за інтенсивністю карієсу діти основної та контрольної груп із 

різним рівнем інтенсивності каріозного процесу на початку дослідження не 

відрізнялася  між собою (р>0,05). Як бачимо, за 1 рік від початку дослідження в 

контрольній та основній групах серед дітей із високим та середнім рівнем 

інтенсивності карієсу констатовано аналогічну тенденцію, за винятком дітей 
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контрольної групи з низьким рівнем інтенсивності каріозного процесу, в яких 

інтенсивність карієсу, у порівнянні з дітьми основної групи, була вищою в 1,12 

раза (р<0,05). За 2 роки в дітей контрольної групи з високим, середнім і, 

відповідно, низьким рівнем інтенсивності каріозного процесу проти показників 

дітей основної групи, виявлено значне зростання інтенсивності карієсу в 1,08, 

1,06 та, відповідно, 1,22 раза (р<0,05, р<0,001). 

 Помітною є зміна приросту інтенсивності (∆кп) в дітей із різним рівнем 

інтенсивності каріозного процесу (табл. 5.2). 

 

Таблиця 5.2 

Приріст інтенсивності карієсу в дітей із різним його рівнем після 

впровадження ЛПК (бали) 

Група 

дослідження 

Рівні 

інтенсивності 

∆кп  

За 1 рік  За 2 роки 

Основна 

Високий та 

дуже високий 
0,11 0,15 

Середній 0,06 0,1 

Низький 0,12 0,15 

Контрольна 

Високий та 

дуже високий 
0,22 0,67 

Середній 0,17 0,48 

Низький 0,3 0,51 

    Примітка: 

1. ∆кп – приріст інтенсивності карієсу.  

 

 Стосовно дітей основної та контрольної групи з високим, середнім та 

низьким рівнем інтенсивності карієсу, то за рік після впровадження ЛПК 

отримано незначний ∆кп (0,11, 0,06 і, відповідно, 0,12 бала, основна група, 0,22, 

0,17 та, відповідно, 0,3 бала – контрольна група). Відтак у дітей основної групи 

з високим, середнім і низьким рівнем інтенсивності карієсу за 2 роки після 

впровадження ЛПК нами констатовано мінімальне зростання ∆кп в 1,36, 1,38 і, 

відповідно, 1,25 раза від показників, отриманих за рік після впровадження ЛПК. 
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Натомість у дітей контрольної групи за 2 роки дослідження спостерігається 

тенденція суттєвого, порівняно з основною групою, зростання ∆кп в 3,04, 1,72 

та 1,7 раза від показників, отриманих за рік від початку дослідження. Звертає на 

себе увагу і той факт, що в дітей основної групи з високим, середнім і низьким 

рівнем інтенсивності карієсу за 2 роки після впровадження ЛПК ∆кп  в 4,46, 

2,66 та, відповідно, 2,83 раза нижчий, порівняно з ∆кп отриманим серед дітей 

контрольної групи. 

 Із метою визначення ефективності лікувально-профілактичних заходів 

було визначено редукцію приросту інтенсивності за методом Л.Н. Лубоцької 

[146] (рис. 5.3).  

 

  

 Рис. 5.3 Редукція приросту інтенсивності карієсу в основній групі за 1 та 

2 роки після впровадження ЛПК (%). 

 

 Варто відмітити, що в дітей основної групи з високим, низьким та 

середнім рівнями інтенсивності карієсу редукція приросту інтенсивності склала 

за рік після впровадження ЛПК 50%, 23,52% та 60% відповідно. Однак, за 2 

роки після впровадження ЛПК у дітей із високим, середнім та низьким рівнем 

інтенсивності карієсу, редукція приросту зросла в 1,55, 2,65 і, відповідно, 1,17  

раза та склала 77,61%, 62,5% та 70,58% відповідно. 
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  Оцінку ефективності профілактичних заходів проводили за допомогою 

ІГ за 1 та 2 роки від початку дослідження. Виявлено, що в основній групі за 1 

рік після впровадження ЛПК рівень гігієни РП склав (1,33±0,01) бала, що 

розцінюється як «хороший», а в контрольній групі – (1,92±0,05) бала, що 

розцінюється як «задовільний». Проте, що незважаючи на покращення 

гігієнічного стану РП, в контрольній групі отриманий її середній бал, у 

порівнянні з основною, залишався значно вищим (р<0,001).   

 За 2 роки  після впровадження ЛПК в основній групі рівень гігієни РП 

суттєво не змінився від попереднього ((1,40±0,01), проти (1,33±0,01) бала, 

р>0,05). Водночас отримане в балах значення гігієни ротової порожнини 

залишилось значно нижчим, порівняно зі значенням, отриманим на початку 

дослідження ((1,40±0,01), проти (2,11±0,04) бали, р<0,001). Натомість у 

контрольній групі рівень гігієни РП за 2 роки суттєво не змінився, як від свого 

початкового значення, так і від значення отриманого за 1 рік – (2,05±0,05), 

проти (2,15±0,06) і, відповідно, (1,92±0,05) бала, (р>0,05) (рис. 5.4). 

 
  

  

 Рис. 5.4. Рівень гігієни ротової порожнини до та після впровадження ЛПК 

(бали). 
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 Звертає на себе увагу і той факт, що рівень гігієни в дітей із різним рівнем 

інтенсивності каріозного процесу неоднаковий (табл. 5.3). 

Таблиця 5.3 

Рівень гігієни ротової порожнини в групах дослідження (бали) 

Група 

дослідження 

Рівні 

інтенсивності 

Бали 

р° рª 
На 

початку 
За 1 рік 

 За 2 

роки 

Основна 

Високий та 

дуже високий 
2,29±0,12 1,47±0,02 1,58±0,01 p<0,001 p<0,001 

Середній 
2,18±0,06 

*>0,05 

1,34±0,01 

*<0,001 

1,41±0,01 

*<0,001 
p<0,001 p<0,001 

Низький 
1,88±0,13 

**<0,01 

1,22±0,01 

**<0,001 

1,25±0,01 

**<0,001 
p<0,001 p<0,001 

 

Контрольна 

Високий та 

дуже високий 
2,17±0,03 2,20±0,12 2,87±0,08 p>0,05 р<0,001 

Середній 
2,14±0,09 

*>0,05 

1,89±0,06 

* р<0,05 

1,96±0,11 

*<0,001 
p>0,05 р>0,05 

Низький 
2,11±0,12 

**>0,05 

1,80±0,14 

** р<0,05 

1,74±0,15 

**<0,001 
р<0,05 р<0,001 

р1 >0,05 <0,001 <0,001 - - 

р2 >0,05 <0,001 <0,001 - - 

р3 >0,05 <0,001 <0,001 - - 

Примітки: 

1. *, ** – ступінь вірогідності між кількістю дітей із середнім та низьким рівнем 

інтенсивності карієсу по відношенню до високого в межах однієї вікової групи 0,001; 

2. р1, р2, р3 – ступінь вірогідності між групами дітей із високим, середнім та низьким рівнем 

інтенсивності карієсу;  

3. р°, рª – ступінь вірогідності між кількістю дітей із різними рівнями інтенсивності карієсу в 

за  1 та 2 роки після впровадження ЛПК, порівняно з даними отриманими на початку 

дослідження. 
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 В основній групі на початку дослідження в дітей із високим та дуже 

високим рівнем інтенсивності карієсу гігієнічний стан РП склав (2,29±0,12) 

бала, що значно вище, порівняно з дітьми із низьким рівнем інтенсивності 

карієсу, в яких рівень гігієни склав (1,88±0,13) бала (р<0,05). Натомість у дітей 

із середнім рівнем інтенсивності каріозного процесу значення гігієнічного 

стану РП суттєво не відрізнялося від значення, отриманого в дітей із високим 

рівнем інтенсивності карієсу (р>0,05).  Відтак у контрольній групі на початку 

дослідження поміж дітьми із різним рівнем інтенсивності карієсу виявлено 

аналогічну тенденцію – (2,13±0,03) бала,  проти (2,14±0,09) та (2,11±0,12)  бала  

(р>0,05). За отриманими показниками гігієнічний стан РП в основній і 

контрольній групах розцінювався як «незадовільний». За 1 рік після 

впровадження ЛПК в основній та контрольній групах у дітей із високим та 

дуже високим рівнем інтенсивності карієсу гігієнічний стан РП залишався 

значно гіршим, порівняно з дітьми із середнім та низьким рівнем інтенсивності 

– (1,47±0,02), проти (1,34±0,01) і (1,22±0,01) бала в основній групі, р<0,001, та 

(2,20±0,12), проти (1,89±0,06) і, відповідно, (1,80±0,14) бала (р<0,05). Проте, за 

виявленими показниками в дітей основної групи з різними рівнями 

інтенсивності карієсу гігієна РП розцінювалась, як «добра», а в дітей 

контрольної групи, – «незадовільна». За 2 роки після впровадження ЛПК в 

основній групі гігієнічний стан РП в дітей із високим та дуже високим рівнем 

інтенсивності карієсу надалі залишався гіршим, порівняно з дітьми з середнім 

та низьким рівнем ((1,58±0,01), проти (1,96±0,11)  і (1,74±0,15) бала відповідно, 

р<0,001). Стосовно дітей контрольної групи виявлено аналогічну тенденцію 

((2,87±0,08), проти (1,41±0,01) та, відповідно, (1,25±0,01) бали, р<0,001).  

 Зазначимо, що за 2 роки в дітей основної групи з високим рівнем 

інтенсивності карієсу гігієнічний стан РП розцінювався як «задовільний», а в 

дітей із середнім та низьким рівнем інтенсивності гігієнічний стан ротової 

порожнини залишався «добрим». Водночас у дітей контрольної групи за 2 роки 

від початку досліджень із високим рівнем інтенсивності каріозного процесу 



139 
 

гігієнічний стан РП розцінювався як «поганий», а в дітей із середнім та низьким 

рівнем інтенсивності, – «незадовільний». 

 Констатовано зміну показників гігієнічного стану РП в дітей із різним 

рівнем інтенсивності карієсу від початкового її значення. Відтак в основній 

групі за 1 рік після впровадження ЛПК серед дітей із високим, середнім та 

низьким рівнем інтенсивності карієсу показники гігієнічного стану ротової 

порожнини суттєво знизилася в 1,55, 1,62 і, відповідно, 1,54 раза  від свого 

початкового значення (р<0,001). За 2 роки після впровадження ЛПК серед дітей 

основної групи з високим, середнім та низьким рівнем інтенсивності карієсу 

констатовано аналогічну тенденцію, а саме: зниження показника гігієни РП в 

1,45, 1,54 і, відповідно, 1,5 раза, порівняно з початковим значенням (р<0,001). 

Натомість у контрольній групі за 1 рік від початку дослідження тільки в дітей із 

середнім та низьким рівнем інтенсивності карієсу констатовано несуттєве 

зниження показників гігієни РП в 1,13 та 1,17 раза від початкового значення 

(р>0,05, р<0,05). У дітей контрольної групи з високим рівнем інтенсивності 

карієсу, навпаки, виявлено зростання показника гігієни РП в 1,01 раза, 

порівняно з початковим значенням (р>0,05). За 2 роки від початку досліджень у 

дітей контрольної групи з високим рівнем інтенсивності карієсу виявлено 

погіршення гігієнічного стану РП, що проявлялося зростанням його показника 

проти початкового значення в 1,32 раза (р<0,001). У дітей контрольної групи з 

низьким рівнем інтенсивності карієсу констатовано зворотну тенденцію, 

зокрема, зниження показника гігієнічного стану РП в 1,21 раза порівняно зі 

значенням отриманим на початку дослідження (р<0,001). У дітей контрольної 

групи з середнім рівнем інтенсивності суттєвих змін показника гігієнічного 

стану РП від початкового значення не виявлено (р>0,05). 

 До того ж на початку дослідження різниці між дітьми основної та 

контрольної групи з різним рівнем інтенсивності карієсу нами не було виявлено 

(р>0,05). Однак, за рік після впровадження ЛПК у дітей основної групи з 

високим, середнім і низьким рівнем інтенсивності карієсу показник гігієнічного 

стану РП суттєво знизився в 1,49, 1,41 і, відповідно, 1,47 раза, порівняно з 
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дітьми контрольної групи (р<0,001). Причому за 2 роки в дітей основної групи з 

високим, середнім та низьким рівнем інтенсивності карієсу гігієнічний стан РП 

залишався кращим, що знаходить своє відображення на його показниках, які 

надалі залишаються суттєво нижчими в 1,46, 1,38 і, відповідно, 1,4 раза, 

порівняно з показниками дітей контрольної групи з різними рівнями 

інтенсивності карієсу (р<0,001). 

 Зауважимо, що досить низьким залишався рівень гігієнічних знань та 

умінь у дітей. Абсолютно очевидним стало те, що вирішення цієї проблеми 

лягло в площину санітарно-просвітницької роботи, мета якої було подати дітям 

знання та розуміння, переконати у важливості і розвинути в дітей навики 

гігієни РП. Для вирішення поставленої перед нами мети, враховуючи вікову 

групу, здійснювалося гігієнічне навчання в основній групі дітей шляхом 

проведення «Уроку здоров’я» (рис. 5.5). Ці заходи були спрямовані на 

популяризацію здорового способу життя, харчування та інформування дітей 

про засоби щодо догляду за РП. Окрім того, особливу увагу дітей було 

сконцентровано на режимі дня і відпочинку, систематичному відвідуванню 

стоматолога та запобігання шкідливим звичкам.  

 Високу зацікавленість дитячої аудиторії, ми досягали шляхом подачі 

даної інформації у вигляді виступів, що складалися з трьох частин. Кожна з 

частин подавалась дітям у доступній для них формі.  

 Перша частина присвячувалась інформації про роль неправильного 

харчування багатого на вуглеводи, причини неефективності гігієни РП та 

важливості систематичного відвідування стоматолога. Друга частина виступу 

була присвячена будові зубів, їхній ролі та функції, засобам щодо догляду за 

РП та правильній чистці зубів. Третя частина виступу мала вигляд вікторини з 

призами, що дало можливість оцінити рівень засвоєння поданої дітям 

інформації (рис. 5.6). 
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 Рис. 5.5. «Урок здоров’я» у дошкільному закладі «Малятко». 

  

 

  Рис. 5.6. Третя частина «Уроку здоров’я», вікторина в школі-садку 

«Перша ластівка». 
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 За результатами дослідження, отримані показники гігієнічного стану РП в 

дітей основної групи частково пов’язані з засвоєнням дітьми поданої 

інформації на «Уроці здоров’я», що вказує на високу ефективність таких 

методів профілактики стоматологічних захворювань і робить їхнє  проведення в 

організованих дитячих колективах обов’язковим. 

 Отже, в дітей основної групи до початку дослідження інтенсивність 

карієсу суттєво не відрізнялась від інтенсивності контрольної групи (р>0,05). 

 Отож за два роки від початку дослідження, нами виявлено суттєве 

зростання (в 1,1 раза) інтенсивності карієсу в дітей контрольної групи, у 

порівнянні основною, де був впроваджений запропонований ЛПК (р<0,05). 

Окрім того, в дітей основної групи з високим, середнім та низьким рівнем 

інтенсивності каріозного процесу виявлено незначне зростання інтенсивності 

карієсу, як  за 1,  так і за 2 роки після впровадження ЛПК порівняно зі 

значеннями отриманими до проведення лікувально-профілактичних заходів 

(р>0,05). Привертає увагу і той факт, що в дітей основної групи з різними 

рівнями інтенсивності каріозного процесу за 2 роки після впровадження ЛПК 

нами констатовано мінімальне зростання приросту інтенсивності карієсу від 

показників, отриманих до його впровадження.   

 Доцільність застосування запропонованих нами заходів оцінювали за 

редукцією приросту інтенсивності карієсу. Встановлено досить високу 

ефективність впровадженого ЛПК за 2 роки в дітей основної групи з високим, 

середнім та низьким рівнем інтенсивності карієсу.  

 Причому досить низький рівень гігієнічних знань та умінь у дітей 

основної групи був підвищений шляхом проведення «Уроків здоров’я» у 

дошкільних закладах. Як показали дослідження, встановлена досить висока 

ефективність даного методу профілактики. Отримані дані находять своє 

відображення на показниках гігієни РП. Так, за 2 роки після впровадження ЛПК 

серед дітей основної групи із різними рівнями інтенсивності карієсу, 

констатовано тенденцію зниження показника гігієни РП, порівняно з 
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початковим значенням, а стан гігієни РП загалом оцінювався як «добрий» 

(р<0,001).  

 

 5.2. Вплив лікувально-профілактичних заходів на біохімічні та 

фізичні показники ротової рідини дітей 

 Для оцінки ефективності профілактичного комплексу проведено 

дослідження біохімічних та фізичних показників РР в дітей за 6 місяців. 

У РР дітей визначали активність КФ, ЛФ, вміст Са, Р, Mg, рН та в’язкість.  

 З'ясовано, що в основній групі активність КФ на початку 

дослідження склала (0,274±0,01) нмоль/хв в 1 мл, а за 6 місяців після 

впровадження ЛПК її активність знизилась до  (0,267±0,009)  нмоль/хв в 1 

мл. У контрольній групі нами відмічена зворотня тенденція, а саме: 

активність кислої фосфатази на початку дослідження склала 

(0,273±0,0008) нмоль/хв в 1 мл, а за півроку її активність у РР зросла до 

(0,276±0,008) нмоль/хв в 1 мл  (рис. 5.7). 

 

 

 Рис. 5.6. Активність кислої фосфатази в ротовій рідині дітей основної та 

контрольної груп до, та після впровадження ЛПК (нмоль/хв в 1 мл). 
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 У зв'язку з цим спостерігається прямопропорційна залежність між 

активністю КФ і рівнем інтенсивності карієсу (табл. 5.4). 

 

Таблиця 5.4 

Активність кислої фосфатази в ротовій рідині дітей до та після 

впровадження ЛПК (нмоль/хв в 1мл) 

Групи 

дослідження 

Рівень 

інтенсивності 

карієсу 

Кіль- 

кість 

дітей 

 

Активність кислої фосфатази 

(M±m) нмоль/хв в 1мл 

До 

впровадження 

ЛПК 

6 місяців після 

впровадження 

ЛПК 

р° 

 

Основна 

Високий та 

дуже високий  
20 0,295±0,003 0,285±0,002 <0,01 

Середній  20 
0,271±0,001* 

р<0,001 

0,265±0,002* 

р<0,001 
<0,05 

Низький  20 
0,257±0,0004** 

р<0,001 

0,252±0,001** 

р<0,001 
<0,001 

Контрольна 

Високий та 

дуже високий  
15 0,289±0,004 0,291±0,004 >0,05 

Середній  15 
0,272±0,001* 

р<0,01  

0,274±0,001* 

р<0,001 
>0,05 

Низький  15 
0,258±0,0006** 

р<0,001 

0,263±0,0008** 

р<0,001 
<0,001 

р1 >0,05 <0,05 - 

р2 >0,05 <0,01 - 

р3 >0,05 <0,001 - 

Примітки: 

1. *, ** – ступінь вірогідності між показниками активності кислої фосфатази у РР дітей із 

середнім та низьким рівнем інтенсивності карієсу по відношенню до високого в межах однієї 

вікової групи; 

2. р1, р2, р3 – ступінь вірогідності між групами дітей із високим, середнім та низьким рівнем 

інтенсивності карієсу;  

3. р° – ступінь вірогідності між показниками активності кислої фосфатази у РР дітей в 

групах дослідження, до та після впровадження ЛПК. 
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 Встановлено, що в основній групі до впровадження ЛПК у дітей із високим та 

дуже високим рівнем інтенсивності карієсу, активність КФ значно вища порівняно з 

дітьми з середнім та низьким рівнем інтенсивності –  (0,295±0,003) нмоль хв/в 1 мл, 

проти (0,271±0,001) та (0,257±0,0004) нмоль хв/в 1 мл (р<0,001). Відтак у  контрольній 

групі на початку дослідження виявлена така сама тенденція, а саме: активність кислої 

фосфатази в дітей із високим та дуже високим рівнем інтенсивності карієсу склала 

(0,289±0,004) нмоль хв/в 1 мл та була значно вищою, порівняно з дітьми з середнім та 

низьким рівнем інтенсивності карієсу, в яких активність даного ферменту склала 

(0,272±0,001) і, відповідно, (0,258±0,0006) нмоль хв/в 1 мл (р<0,01, р<0,001). За  6 місяців 

після впровадження ЛПК у дітей із високим та дуже високим рівнем інтенсивності 

карієсу активність КФ залишалася вищою порівняно з дітьми з середнім та низьким 

рівнем інтенсивності, як в основній – (0,285±0,002) нмоль хв/в 1 мл, проти (0,265±0,002) 

і (0,252±0,001) нмоль хв/в 1 мл, р<0,001), так і в контрольній групах – (0,291±0,004) 

нмоль хв/в 1 мл, проти (0,274±0,00) і, відповідно, (0,263±0,0008) нмоль хв/в 1 мл  

(р<0,001). Привертає увагу зміна активності КФ в РР дітей із різним рівнем 

інтенсивності карієсу від початкового її значення. Так, у дітей основної групи з високим 

та дуже високим, із середнім і низьким рівнем інтенсивності карієсу за 6 місяців після 

впровадження ЛПК нами спостерігалося зниження активності КФ в 1,02, 1,01 і, 

відповідно, 1,03 раза (р<0,01, р<0,05 та р<0,001). Натомість у дітей контрольної групи за 

6 місяців дослідження констатується зворотня тенденція, а саме: у дітей із високим і 

низьким рівнем інтенсивності карієсу виявлено зростання активності кислої фосфатази 

в 1,01 та 1,02 раза відповідно (р<0,05, р<0,001), тоді, як у дітей із середнім рівнем 

інтенсивності карієсу активність кислої фосфатази суттєво не змінилася  (р>0,05).  Варто 

відмітити, що при порівнянні між собою активність кислої фосфатази в дітей основної 

та контрольної групи з різним рівнем інтенсивності карієсу на початку дослідження 

суттєвої різниці не виявлено (р>0,05).  Проте, за 6 місяців після впровадження ЛПК у 

дітей основної групи з високим, середнім і низьким рівнем інтенсивності карієсу 

активність КФ знизилася, порівняно зі значеннями контрольної групи, в 1,02, 1,03 та в 

1,04 раза відповідно (р<0,05, р<0,01 та р<0,001). 
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 Активність ЛФ на початку дослідження в основній та контрольній групі 

між собою суттєво не відрізнялися – (0,062±0,005) і, відповідно, (0,063±0,05) 

нмоль хв/в 1 мл (р>0,05). Поміж тим в основній групі за 6 місяців після 

впровадження ЛПК, активність ЛФ зросла порівняно зі значенням контрольної 

групи, де активність даного ферменту, навпаки, знизилася до (0,066±0,006) 

нмоль хв/в 1 мл, проти (0,059±0,04) нмоль хв/в 1 мл (рис. 5.8). 

 

 

  Рис. 5.8. Активність лужної фосфатази в ротовій рідині дітей 

основної та контрольної групи до та після впровадження ЛПК (нмоль/хв в 1 

мл). 

 

 Також проведений аналіз активності ЛФ у дітей із різним рівнем 

інтенсивності карієсу результат якого відображено в табл. 5.5. 
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Таблиця 5.5 

Активність лужної фосфатази в ротовій рідині дітей груп дослідження до 

та після впровадження ЛПК (нмоль/хв в 1мл) 

Групи 

дослідженн

я 

Рівень 

інтенсивності 

карієсу 

Кіль-

кість 

дітей 

 

Активність лужної фосфатази 

(M±m) нмоль/хв в 1мл 

До 

впровадження 

ЛПК 

6 місяців 

після 

впровадження 

ЛПК 

р° 

 

1 2 3 4 5 6 

Основна 

Високий та 

дуже високий  
20 0,051±0,0009 0,055±0,001 <0,01 

Середній  20 
0,065±0,0006* 

р<0,001 

0,068±0,0009* 

р<0,001 
<0,01 

Низький  20 

0,070±0,0003*

* 

р<0,001 

0,077±0,0004*

* 

р<0,001 

<0,001 

Контрольна 

Високий та 

дуже високий  
15 0,053±0,001 0,050±0,001 <0,05 

Середній  15 
0,066±0,0003* 

р<0,001 

0,063±0,001* 

р<0,001 
<0,01 

Низький  15 
0,071±0,0003*

* 

р<0,001 

0,066±0,005** 

р<0,001 
<0,05 

р1 >0,05 <0,05 - 

р2 >0,05 <0,01 - 

р3 >0,05 <0,05 - 

Примітки: 

1. *, ** – ступінь вірогідності між показниками активності лужної фосфатази у РР дітей із 

середнім та низьким рівнем інтенсивності карієсу по відношенню до високого в межах однієї 

вікової групи; 

2. р1, р2, р3 – ступінь вірогідності між групами дітей із високим, середнім та низьким рівнем 

інтенсивності карієсу;  

3. р° – ступінь вірогідності між показниками активності лужної фосфатази у РР дітей в 

групах дослідження, до та після впровадження ЛПК. 
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 За результатами дослідження, в основній та контрольній групах на початку 

дослідження в дітей із низьким та середнім рівнем інтенсивності карієсу активність ЛФ 

була суттєво вищою порівняно з високим та дуже високим рівнем інтенсивності карієсу 

– (0,070±0,0003) і (0,065±0,0006), проти  (0,051±0,0009) нмоль хв/в 1 мл в основній групі, 

та (0,071±0,0003) і (0,066±0,0003), проти (0,053±0,001) нмоль хв/в 1 мл у контрольній 

групі  (р<0,001). Відтак за 6 місяців після впровадження ЛПК дана тенденція в основній 

та контрольній групах зберігається, тобто активність лужної фосфатази в дітей із 

низьким та середнім рівнем інтенсивності карієсу вища порівняно з дітьми з високим та 

дуже високим рівнем інтенсивності – (0,077±0,0004) і (0,068±0,0009), проти 

(0,055±0,001) нмоль хв/в 1 мл в основній, р<0,001 і, відповідно, (0,066±0,005) та 

(0,063±0,001), проти (0,050±0,001) нмоль хв/в 1 мл у контрольній групі (р<0,001).

 Зазначимо, що зміну активності ЛФ в РР дітей із різним рівнем інтенсивності 

карієсу від початкового її значення. Отже, в дітей основної групи з високим та дуже 

високим, середнім і з низьким рівнем інтенсивності карієсу активність ЛФ за 6 місяців 

після впровадження ЛПК зросла в 1,07, 1,04 та 1,1 раза відповідно (р<0,01, р<0,001). 

Натомість у дітей контрольної групи з високим та дуже високим, середнім та низьким 

рівнем інтенсивності карієсу активність ЛФ за 6 місяців суттєво знизилась в 1,06, 1,04 і, 

відповідно, в 1,07 раза (р<0,05, р<0,01). Окрім того,  активність ЛФ в дітей основної та 

контрольної групи з різним рівнем інтенсивності карієсу на початку дослідження не 

відрізнялася  між собою (р>0,05).  Однак, за 6 місяців після впровадження ЛПК у 

дітей основної групи з високим та дуже високим, середнім та низьким рівнем 

інтенсивності карієсу відповідно, активність ЛФ зросла порівняно зі значеннями 

контрольної групи, в 1,1, 1,07 і, відповідно, в 1,16 раза (р<0,05, р<0,01 та р<0,05). У 

результаті дослідження РР було встановлено, що в основній та контрольній групі на 

початку дослідження середня концентрація загального Са не відрізнялася та склала 

(2,33±0,79) і, відповідно, (2,30±0,77) ммоль/л (р>0,05). За 6 місяців після впровадження 

ЛПК в основній групі  виявлено значне зниження концентрації Са від свого початкового 

значення порівняно з контрольною групою – (1,95±0,58), проти (2,26±0,73)  ммоль/л  

(рис. 5.9).  
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 Рис. 5.9. Концентрація кальцію в ротовій рідині дітей основної та 

контрольної групи до та за 6 місяців після впровадження ЛПК (ммоль/л). 

  

Проте, детальне вивчення показників загального Са в групах дослідження 

указує на неоднорідний його розподіл (табл. 5.6). 

 

Таблиця 5.6 

Концентрація загального кальцію в ротовій рідині дітей до та після 

впровадження ЛПК (ммоль/л) 

Групи 

дослідження 

Рівень 

інтенсивності 

карієсу 

Кіль-

кість 

дітей 

 

Рівень кальцію 

(M±m) ммоль/л 

До 

впровадження 

ЛПК 

6 місяців після 

впровадження 

ЛПК 

р° 

 

1 2 3 4 5 6 

Основна 

Високий та дуже 

високий  
20 3,91±0,27 3,13±0,25 <0,05 

Середній  20 
1,67±0,04* 

p<0,001 

1,40±0,01* 

p<0,001 
<0,001 

Низький  20 
1,42±0,006** 

p<0,001 

1,34±0,01** 

p<0,001 
<0,001 
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Продовження таблиці 5.6 

1 2 3 4 5 6 

Контрольна 

Високий та дуже 

високий  
15 3,86±0,15 3,70±0,16 >0,05 

Середній  15 
1,65±0,07* 

p<0,001 

1,53±0,06* 

p<0,001 
>0,05 

Низький  15 
1,41±0,007** 

p<0,001 

1,45±0,009** 

p<0,001 
<0,01 

р1 >0,05 <0,05 - 

р2 >0,05 >0,05 - 

р3 >0,05 <0,001 - 
Примітки: 

1. *, ** – ступінь вірогідності між показниками концентрації кальцію у РР дітей із середнім 

та низьким рівнем інтенсивності карієсу по відношенню до високого в межах однієї вікової 

групи; 

2. р1, р2, р3 – ступінь вірогідності між групами дітей із високим, середнім та низьким рівнем 

інтенсивності карієсу;  

3. р° – ступінь вірогідності між показниками концентрації кальцію у РР дітей в групах 

дослідження, до та після впровадження ЛПК. 

 

 В основній групі на початку дослідження в дітей із високим та дуже високим 

рівнем інтенсивності карієсу концентрація Са в РР склала (3,91±0,27) ммоль/л, що 

значно вище, порівняно з дітьми з середнім та низьким рівнем інтенсивності карієсу, в 

яких концентрація кальцію склала (1,67±0,04) і, відповідно, (1,42±0,006) ммоль/л 

(р<0,001). Відтак у контрольній групі на початку дослідження поміж дітьми із різним 

рівнем інтенсивності карієсу виявлено аналогічну тенденцію – (3,86±0,15) ммоль/л, 

проти (1,65±0,07) та (1,41±0,007) ммоль/л (р<0,001). За 6 місяців після впровадження 

ЛПК в основній та контрольній групах у дітей із високим та дуже високим рівнем 

інтенсивності карієсу концентрація Са в РР залишалася значно вищою порівняно з 

дітьми з середнім та низьким рівнем інтенсивності ((3,13±0,25), проти (1,40±0,01) і 

(1,34±0,01)  ммоль/л в основній групі, та (3,70±0,16), проти (1,53±0,06) і (1,45±0,009)  

ммоль/л, р<0,001). Констатовано зміну концентрації Са в РР дітей із різним рівнем 

інтенсивності карієсу від початкового її значення. Таким чином, в основній групі за 6 

місяців після впровадження ЛПК серед дітей із високим, середнім та низьким рівнем 

інтенсивності карієсу концентрація Са суттєво знизилась в 1,23, 1,19 і, відповідно, 1,06 

раза  від свого початкового значення (р<0,05, р<0,001). Натомість у контрольній групі за 
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6 місяців від початку дослідження тільки в дітей із низьким рівнем інтенсивності карієсу 

констатовано зниження концентрації Са в 1,03 раза від початкового значення (р<0,01). У 

дітей із середнім та високим рівнем інтенсивності карієсу концентрація Са від свого 

початкового значення суттєво не змінилася (р>0,05). Безперечним є факт, що за 6 

місяців після впровадження ЛПК у дітей основної групи з високим та низьким рівнем 

інтенсивності карієсу концентрація Са стала в 1,18 і, відповідно, 1,08 раза нижчою 

порівняно з дітьми контрольної групи (р<0,05, р<0,001). Водночас поміж дітьми 

основної та контрольної групи з середнім рівнем інтенсивності карієсу різниці в 

концентрації Са в РР не виявлено (р>0,05). Зокрема, зазначимо, що рівень Р в основній 

та контрольній групі неоднорідний. Так, у дітей основної та контрольної групи  на 

початку дослідження рівень Р в РР склав (3,01±0,21) та (2,98±0,24)  ммоль/л і суттєво 

між собою не відрізнявся (р>0,05). Однак, за 6 місяців в дітей основної групи його 

рівень зріс порівняно з дітьми контрольної групи – (3,17±0,16), проти (3,04±0,22) 

ммоль/л (рис 5.10). 

 

 

 Рис. 5.10. Концентрація неорганічного фосфору в РР дітей основної та 

контрольної групи до та за 6 місяців після впровадження ЛПК (ммоль/л). 

 

 Привертає увагу різниця в концентрації  Р в дітей основної та контрольної груп з 

різним рівнем інтенсивності карієсу. З'ясовано, що в дітей основної групи з високим та 

дуже високим рівнем інтенсивності карієсу до впровадження ЛПК та за 6 місяців 

концентрація Р в РР була суттєво нижчою, порівняно з дітьми з низьким та середнім 

рівнем інтенсивності – (2,60±0,06), проти (3,16±0,01) і  (3,29±0,006) ммоль/л на початку 

дослідження, р<0,001, та (2,85±0,05), проти (3,31±0,007) і (3,37±0,01) за 6 місяців 

(р<0,001). У контрольній групі констатовано аналогічну тенденцію – (2,52±0,08), проти 
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(3,07±0,02) і (3,35±0,01) ммоль/л до початку дослідження, (р<0,001), та (2,62±0,07), 

проти (3,14±0,02) і (3,38±0,01) ммоль/л за 6 місяців, (р<0,01, р<0,001) (табл. 5.7). 

 

Таблиця 5.7 

Концентрація неорганічного фосфору в ротовій рідині дітей до та після 

впровадження ЛПК (ммоль/л) 

Групи 

дослідження 

Рівень 

інтенсивності 

карієсу 

Кіль-

кість 

дітей 

 

Рівень неорганічного фосфору 

(M±m) ммоль/л 

До 

впровадження 

ЛПК 

6 місяців після 

впровадження 

ЛПК 

р° 

 

Основна 

Високий та дуже 

високий  
20 2,60±0,06 2,85±0,05 <0,01 

Середній  20 
3,07±0,01* 

р<0,001 

3,31±0,007* 

р<0,001 
<0,001 

Низький  20 
3,29±0,006** 

р<0,001 

3,37±0,01** 

р<0,001 
<0,001 

Контрольна 

Високий та дуже 

високий  
15 2,52±0,08 2,62±0,07 >0,05 

Середній  15 
3,16±0,02* 

р<0,001 

3,14±0,02* 

р<0,01 
>0,05 

Низький  15 
3,35±0,01** 

р<0,001 

3,38±0,01** 

р<0,001 
>0,05 

р1 >0,05 <0,05 - 

р2 <0,01 <0,001 - 

р3 <0,001 >0,05 - 

Примітки: 

1. *, ** – ступінь вірогідності між концентрацією неорганічного фосфору в ротової рідині 

дітей із середнім та низьким рівнем інтенсивності карієсу по відношенню до високого в 

межах однієї вікової групи; 

2. р1, р2, р3 – ступінь вірогідності між групами дітей із високим, середнім та низьким рівнем 

інтенсивності карієсу;  

3. р° – ступінь вірогідності між концентрацією неорганічного фосфору в ротової рідині дітей 

в групах дослідження до та після впровадження ЛПК. 



153 
 

 Встановлено зміну концентрації  Р, отриманого до початку дослідження 

та за півроку після впровадження ЛПК у дітей основної та контрольної групи з 

різним рівнем інтенсивності карієсу. У дітей основної групи з високим та дуже 

високим, середнім та низьким рівнем інтенсивності карієсу, концентрація Р в 

РР, від свого початкового значення, зросла в 1,09, 1,04 та, відповідно, 1,03 раза  

(р<0,01, р<0,001). Натомість у дітей контрольної групи з високим та дуже 

високим, середнім та низьким рівнем інтенсивності карієсу, отримані за 6 

місяців значення концентрації Р не відрізнялись від значень, здобутих до 

початку дослідження (р>0,05).  

  На початку дослідження концентрація Р в РР дітей контрольної групи з 

середнім та низьким рівнем інтенсивності карієсу була вищою в 1,02 раза 

порівняно з показниками, які отримані в основній групі (р<0,001). Щодо дітей 

основної та контрольної групи з високим та дуже високим рівнем інтенсивності 

карієсу, то різниці між концентрацією Р в РР цих дітей не виявлено (р>0,05). 

Однак, за 6 місяців після впровадження ЛПК в основній групі дітей із високим і 

середнім рівнем інтенсивності карієсу рівень Р зріс в 1,08 та 1,07 раза 

відповідно, порівняно зі значеннями, отриманими в дітей контрольної групи 

(р<0,05, р<0,001). Причому між дітьми основної та контрольної групи з 

низьким рівнем інтенсивності карієсу різниці в концентрації Р в РР не виявлено 

(р>0,05).    

 Аналіз дослідження вмісту Mg в РР показав, що серед дітей основної та 

контрольної груп до початку дослідження концентрація Mg становило 

(0,21±0,03) і (0,23±0,02) ммоль/л, у той час як за 6 місяців – (0,25±0,04) та 

(0,22±0,03) ммоль/л, відповідно (рис. 5.11). 
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 Рис. 5.11. Концентрація магнію в ротовій рідині дітей основної та 

контрольної групи до та за 6 місяців після впровадження ЛПК (ммоль/л). 

 

 При аналізі результатів концентрації Mg в РР дітей основної та 

контрольної груп виявлено неоднорідність значення його показників (табл. 5.8). 

 

Таблиця 5.8 

Концентрація магнію в ротовій рідині дітей до та після впровадження ЛПК 

(ммоль/л) 

Групи 

дослідження 

Рівень 

інтенсивності 

карієсу 

Кіль-

кість 

дітей 

Рівень магнію (M±m) ммоль/л 

До 

впровадження 

ЛПК 

6 місяців після 

впровадження 

ЛПК 

р° 

1 2 3 4 5 6 

Основна 

Високий та дуже 

високий  
20 0,16±0,004 0,19±0,004 <0,001 

Середній  20 
0,20±0,002* 

p<0,001 

0,22±0,002* 

p<0,001 
<0,001 

Низький  20 
0,28±0,002** 

p<0,001 

0,34±0,0008** 

р<0,001 
<0,001 

 

 

 



155 
 

Продовження таблиці 5.8 

1 2 3 4 5 6 

Контрольна 

Високий та дуже 

високий  
15 0,17±0,003 0,17±0,004 >0,05 

Середній  15 
0,21±0,003* 

p<0,001 

0,20±0,003* 

p<0,001 
>0,05 

Низький  15 
0,30±0,01** 

p<0,001 

0,29±0,009** 

p<0,001 
>0,05 

р1 >0,05 <0,01 - 

р2 >0,05 <0,01 - 

р3 <0,001 <0,001 - 
Примітки: 

1. *, ** – ступінь вірогідності між концентрацією магнію в ротової рідині дітей із середнім та 

низьким рівнем інтенсивності карієсу по відношенню до високого в межах однієї вікової 

групи; 

2. р1, р2, р3 – ступінь вірогідності між групами дітей із високим, середнім та низьким рівнем 

інтенсивності карієсу;  

3. р° – ступінь вірогідності між концентрацією магнію в ротової рідині дітей в групах 

дослідження до та після впровадження ЛПК. 

 

 В основній та контрольній групах на початку дослідження в дітей із 

низьким та середнім рівнем інтенсивності карієсу концентрація Mg в РР була 

суттєво вищою порівняно з дітьми з високим та дуже високим рівнем 

інтенсивності – (0,28±0,002) і (0,065±0,0006), проти (0,16±0,004) ммоль/л в 

основній групі, та (0,30±0,01) і (0,21±0,003), проти (0,17±0,003) ммоль/л у 

контрольній групі  (р<0,001). Поміж тим за 6 місяців після впровадження ЛПК 

дана тенденція в групах зберігається, тобто, концентрація Mg в дітей із низьким 

та середнім рівнем інтенсивності карієсу залишається вищою порівняно з 

дітьми з високим та дуже високим рівнем інтенсивності каріозного процесу – 

(0,34±0,0008) і (0,22±0,002), проти (0,19±0,004) ммоль/л в основній, р<0,001 і, 

відповідно, (0,29±0,009) та (0,20±0,003), проти (0,17±0,004) ммоль/л у 

контрольній групі (р<0,001). 

 Проведений аналіз рівня Mg в основній та контрольній групі дітей із 

різним рівнем інтенсивності карієсу, отриманих до та за 6 місяців після 

впровадження ЛПК. Результати аналізу рівня Mg в дітей основної групи з 

високим та дуже високим, середнім і, відповідно, низьким рівнем інтенсивності 
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карієсу показали, що за 6 місяців після впровадження ЛПК рівень Mg значно 

зріс в 1,18, 1,1 та 1,21 раза відповідно, від свого початкового значення 

(р<0,001). Натомість у дітей контрольної групи за 6 місяців від початку 

дослідження рівень магнію в дітей із різним рівнем інтенсивності несуттєво 

знизився (р>0,05). 

 Окрім того, проведене дослідження дозволяє визначити, що діти основної 

та контрольної груп із високим та середнім рівнем інтенсивності карієсу за 

концентрацією Mg до початку дослідження були умовно рівноцінні (р>0,05). У 

дітей контрольної групи з низьким рівнем інтенсивності каріозного процесу, 

рівень Mg був вищим в 1,07 порівняно з дітьми основної групи (р<0,001). 

Проте, за 6 місяців від початку впровадження ЛПК у дітей основної групи з 

високим, середнім та низьким рівнем інтенсивності карієсу рівень Mg, 

порівняно з дітьми контрольної групи, значно зріс в 1,12, 1,1 і, відповідно, 1,17 

раза (р<0,01, р<0,001). 

 Дослідження в’язкості РР встановило її неоднорідність у групах 

дослідження як до, так і за 6 місяців після впровадження ЛПК (рис. 5.12). 

 

 

 Рис. 5.12. В’язкість ротової рідини в дітей основної та контрольної групи 

до та за 6 місяців після впровадження ЛПК (відн. од.). 

  

 Так, середнє значення в’язкості РР до початку дослідження в групах 

складало (1,72±0,02) відн.од., а за 6 місяців – (1,68±0,04) відн.од. При цьому, в 
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основній групі до початку дослідження в’язкість РР у середньому складала 

(1,73±0,04) відн.од, а за 6 місяців після впровадження ЛПК зафіксовано значне 

її зниження до (1,61±0,01) відн.од. (р<0,05). Таким чином, у контрольній групі 

до початку дослідження показник в’язкості РР склав (1,72±0,04) відн.од., а за 6 

місяців нами виявлено його незначне зростання до (1,76±0,05) відн.од. (р>0,05). 

 У подальшому при аналізі результатів в’язкості РР дітей основної та 

контрольної груп із різним рівнем інтенсивності карієсу до та за 6 місяців після 

впровадження ЛПК констатовано неоднорідність її значення (табл. 5.9). 

 

Таблиця 5.9 

В’язкість ротової рідини дітей до та після впровадження ЛПК (відн.од) 

Групи 

дослідження 

Рівень 

інтенсивності 

карієсу 

Кіль-

кість 

дітей 

 

В’язкість РР 

(M±m) відн. од. 

До 

впровадження 

ЛПК 

6 місяців після 

впровадження 

ЛПК 

р° 

 

Основна 

Високий та дуже 

високий  
20 1,82±0,02 1,68±0,02 <0,001 

Середній  20 
1,69±0,05* 

р<0,05 

1,57±0,02* 

р<0,01 
>0,05 

Низький  20 
1,67±0,01** 

р<0,001 

1,56±0,01** 

р<0,001 
<0,001 

Контрольна 

Високий та дуже 

високий  
15 1,81±0,02 1,86±0,008 >0,05 

Середній  15 
1,68±0,05* 

р>0,05 

1,75±0,06* 

р>0,05 
>0,05 

Низький  15 
1,66±0,01** 

р<0,001 

1,67±0,01** 

р<0,001 
>0,05 

р1 >0,05 <0,001 - 

р2 >0,05 <0,05 - 

р3 >0,05 <0,001 - 
Примітки: 

1. *, ** – ступінь вірогідності між в’язкістю РР в дітей із середнім та низьким по відношенню 

до високого рівня інтенсивності карієсу в межах однієї вікової групи; 

2. р1, р2, р3 – ступінь вірогідності між групами дітей із високим, середнім та низьким рівнем 

інтенсивності карієсу;  

3. р° – ступінь вірогідності між в’язкістю РР в дітей в групах дослідження до та після 

впровадження ЛПК. 
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 Отже, в основній групі до початку дослідження в дітей із середнім та низьким 

рівнем інтенсивності карієсу в’язкість РР була нижчою, порівняно з дітьми з високим та 

дуже високим рівнем – (1,69±0,05) і (1,67±0,01), проти (1,82±0,02) відн.од. (р<0,05, 

р<0,001). Дана тенденція основної групи виявляється і за 6 місяців після впровадження 

ЛПК – (1,57±0,02) та (1,56±0,01), проти (1,68±0,02) відн.од. (р<0,001). Натомість у 

контрольній групі до початку дослідження в дітей із середнім рівнем інтенсивності 

карієсу, показник в’язкості РР суттєво не відрізнявся від показника дітей із високим та 

дуже високим рівнем інтенсивності – (1,68±0,05) проти, (1,81±0,02) відн.од. (р>0,05). У 

дітей із низьким рівнем інтенсивності каріозного процесу в’язкість РР була нижчою 

порівняно з дітьми з високим та дуже високим рівнем – (1,66±0,01), проти (1,81±0,02) 

відн.од. (р<0,001). Відтак за 6 місяців від початку дослідження в контрольній групі 

суттєвих змін не було отримано, а виявлена до початку дослідження тенденція 

зберігається – (1,75±0,06), проти (1,86±0,008) відн.од. (р>0,05), та (1,67±0,01), проти 

(1,86±0,008) відн.од. р<0,001. Звертає на себе увагу зміна в’язкості РР в основній групі за 

6 місяців після впровадження ЛПК. Наприклад, у дітей із високим та низьким рівнем 

інтенсивності карієсу за 6 місяців  після впровадження ЛПК в’язкість РР суттєво 

знизилася в 1,08 і, відповідно, 1,07 раза від початкового значення (р<0,001). Тоді, як у 

дітей із середнім рівнем інтенсивності карієсу за 6 місяців після впровадження ЛПК, 

в’язкість РР незначно знизилася (р>0,05). Натомість у дітей контрольної групи з 

високим, середнім та, відповідно, низьким рівнем інтенсивності каріозного процесу за 6 

місяців від початку дослідження змін у в’язкості РР не виявлено (р>0,05). Проте, що 

в’язкість РР в дітей основної та контрольної групи із високим та дуже високим, середнім 

і низьким рівнем інтенсивності карієсу на початку дослідження суттєво не відрізнялася 

(р>0,05). За 6 місяців після впровадження ЛПК у дітей основної групи з високим та 

дуже високим, середнім і низьким рівнем інтенсивності карієсу в’язкість РР знизилася, 

якщо порівняти зі значеннями контрольної групи, в 1,12, 1,11 та в 1,07 раза відповідно 

(р<0,01, р<0,001). У результаті аналізу рН РР в дітей виявлено, що в основній та 

контрольній групі за 6 місяців після впровадження ЛПК виявлено зростання рН від 

свого початкового значення – (6,86±0,04), проти (6,96±0,03) (р<0,05) в основній, 

(6,82±0,04), проти (6,85±0,04) од. (р>0,05) у контрольній групі) (рис. 5.13). 
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 Рис. 5.13. Водневий показник ротової рідини в дітей основної та 

контрольної груп до та за 6 місяців після впровадження ЛПК. 

 

 У зв'язку з цим, водневий показник у дітей корелює з різним рівнем 

інтенсивності карієсу (табл. 5.10). 

 

Таблиця 5.10 

Водневий показник ротової рідини дітей до та після впровадження  

ЛПК  

Групи 

дослідження 

Рівень 

інтенсивності 

карієсу 

Кіль-

кість 

дітей 

 

Рівень рН 

(M±m)  

До 

впровадження 

ЛПК 

6 місяців після 

впровадження 

ЛПК 

р° 

 

1 2 3 4 5 6 

Основна 

Високий та дуже 

високий  
20 6,93±0,002 7,01±0,02 <0,05 

Середній  20 
6,87±0,03* 

p>0,05 

6,99±0,01* 

p<0,001 
<0,05 

Низький  20 
6,79±0,02** 

p<0,001 

6,88±0,03** 

р<0,001 
<0,01 

 



160 
 

Продовження таблиці 5.10. 

1 2 3 4 5 6 

Контрольна 

Високий та дуже 

високий  
15 6,98±0,01 6,93±0,01 >0,05 

Середній  15 
6,81±0,03* 

p>0,05 

6,84±0,01* 

p>0,05 
>0,05 

Низький  15 
6,75±0,03** 

p<0,001 

6,78±0,02** 

p<0,001 
>0,05 

р1 >0,05 <0,01 - 

р2 >0,05 <0,01 - 

р3 <0,001 <0,001 - 
Примітки: 

1. *, ** – ступінь вірогідності між водневим показником РР в дітей із середнім та низьким по 

відношенню до високого рівня інтенсивності карієсу в межах однієї вікової групи; 

2. р1, р2, р3 – ступінь вірогідності між групами дітей із високим, середнім та низьким рівнем 

інтенсивності карієсу;  

3. р° – ступінь вірогідності між водневим показником РР в дітей в групах дослідження до та 

після впровадження ЛПК. 

 

 В основній та контрольній групі до початку дослідження серед дітей із низьким 

рівнем інтенсивності карієсу рН був значно вищим порівняно з дітьми з високим – 

(6,93±0,002),  проти (6,79±0,02), основна група та (6,89±0,01), проти (6,75±0,03), 

контрольна група (р<0,001). Але в основній та контрольній групі поміж дітьми з 

середнім рівнем інтенсивності карієсу та дітьми з високим його рівнем, відмінності в 

значенні рН не було виявлено – (6,87±0,03), проти (6,79±0,02), основна група та 

(6,81±0,03), проти (6,75±0,03), контрольна (р>0,05). До того ж за 6 місяців після 

впровадження ЛПК у дітей основної групи з середнім та низьким рівнем інтенсивності 

карієсу рН значно зріс, порівняно з дітьми з високим рівнем – (6,99±0,01) і (7,01±0,02), 

проти (6,88±0,03) (р<0,001), у той час, як у дітей контрольної групи зберігається 

тенденція зміни рН, отримана до початку дослідження (середній та низький рівень 

інтенсивності карієсу, проти високого – (6,84±0,01), проти (6,78±0,02), р>0,05 та, 

відповідно, (6,93±0,01), проти (6,78±0,02), р<0,001).  

 Варто зазначити зміну рН в РР дітей із різним рівнем інтенсивності карієсу від 

початкового її значення. Таким чином, у дітей основної  групи з високим та дуже 

високим, із середнім і, відповідно, низьким рівнем інтенсивності карієсу за 6 місяців 
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після впровадження ЛПК з'ясовано зростання рН в 1,02, 1,03 і, відповідно, 1,01 раза 

(р<0,05, р<0,01). У контрольної групи за 6 місяців дослідження в дітей із різним рівнем 

інтенсивності карієсу рН суттєво не змінився (р>0,05). Звернемо увагу на те, що рН у 

дітей основної та контрольної групи з високим та дуже високим, середнім і низьким 

рівнем інтенсивності карієсу на початку дослідження суттєво не відрізнявся (р>0,05). За 

6 місяців застосування ЛПК у дітей основної групи з високим та дуже високим, 

середнім і низьким рівнем інтенсивності карієсу рН зріс порівняно зі значеннями 

контрольної групи, в 1,02, 1,03 та в 1,01 раза відповідно (р<0,05, р<0,01 та р<0,05). 

 Отже, за 6 місяців після впровадження ЛПК у всіх дітей основної групи з 

високим, середнім та низьким рівнем інтенсивності карієсу констатуємо суттєве 

зниження активності КФ на тлі збільшення активності ЛФ, зменшення концентрації Са, 

збільшення рівня Р і Mg зі зсувом рН в лужну сторону та зниження в’язкості РР 

(р<0,05). Таким чином, у дітей основної групи, враховуючи отримані біохімічні 

показники РР, створені умови для підвищення її мінералізуючого потенціалу, що 

находить своє відображення на показнику ураженості карієсом. Натомість у дітей 

контрольної групи з різним рівнем інтенсивності каріозного процесу у порівнянні з 

дітьми основної, вищевказані показники суттєво не змінилися від початкового свого 

значення (р>0,05). 

 

 5.3. Вплив лікувально-профілактичних заходів на імунологічні властивості 

ротової рідини в дітей із карієсом тимчасових зубів 

 Важливу роль в етіології та патогенезі карієсу зубів відіграє імунний статус РП, 

який обумовлений певною мірою загальним імунітетом, а також самостійною 

системою, що забезпечена продукцією sIgA та вмістом лізоциму. Із метою оцінки 

характеру імунологічного статусу ротової порожнини дітей, яким проводилися 

лікувально-профілактичні заходи при карієсі зубів, ми проаналізували вміст у РР 

лізоциму та sIgA. Дослідження імунологічних показників РР дітей до та після 

впровадження ЛПК показало, що рівень лізоциму у середньому складав до початку 

дослідження (26,49±0,24), а за 6 місяців після впровадження ЛПК його рівень несуттєво 

зріс та склав (28,08±0,23) мкг/мл (р>0,05) (рис. 5.14). 
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 Рис. 5.14. Концентрація лізоциму в ротовій рідині дітей між групами 

дослідження до та за 6 місяців після впровадження ЛПК (мкг/мл). 

 

 Проведений аналіз рівня лізоциму в РР дітей показав його залежність від 

рівня інтенсивності карієсу (табл. 5.11). 

Таблиця 5.11 

Рівень лізоциму в ротовій рідині дітей до та після впровадження  

ЛПК (мкг/мл) 

Групи 

дослідження 

Рівень 

інтенсивності 

карієсу 

Кіль-

кість 

дітей 

 

Лізоцим РР 

(M±m) мкг/мл 

До 

впровадження 

ЛПК 

6 місяців після 

впровадження 

ЛПК 

р° 

 

1 2 3 4 5 6 

Основна 
Високий та дуже 

високий  
24 26,25±0,51*  29,01±0,55* <0,001 

Контрольна 
Високий та дуже 

високий  
17 

26,73±0,59 

р>0,05 

27,15±0,65 

р<0,05 
>0,05 

Примітки: 

1. * – ступінь вірогідності між концентрацією лізоциму в РР дітей основної групи по 

відношенню до контрольної; 

2. р° – ступінь вірогідності між концентрацією лізоциму в РР дітей в групах дослідження до 

та після впровадження ЛПК. 
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 Отже, в дітей основної та контрольної групи до початку дослідження 

рівень лізоциму суттєво не відрізнявся – (26,25±0,51), проти (26,73±0,59) 

мкг/мл (р>0,05). Але за 6 місяців після впровадження ЛПК у дітей основної 

групи рівень лізоциму, у порівнянні з дітьми контрольної групи значно зріс – 

(29,01±0,55), проти (27,15±0,65) мкг/мл  (р<0,05). Варто звернути увагу і на 

зміну рівня лізоциму в групах від свого початкового рівня. Так, у дітей 

основної групи за 6 місяців після впровадження ЛПК рівень лізоциму зріс в 1,1 

раза (р<0,001), у той час, як у контрольній групі від початку дослідження нами 

констатовано не суттєву зміну його рівня (р>0,05). Рівень sIgA в РР в групах 

склав до початку дослідження (0,15±0,005) г/л, а за 6 місяців після 

впровадження ЛПК його рівень незначно зріс до (0,17±0,01) г/л (р>0,05) (рис. 

5.15). 

  

  

 Рис. 5.15.  Рівень секреторного імуноглобуліну А в ротовій рідині дітей 

між групами дослідження до та за 6 місяців після впровадження ЛПК (г/л). 

 

 Детальний аналіз рівня sIgA у дітей груп дослідження з різною 

інтенсивністю карієсу свідчить про його нерівномірний розподіл (табл. 5.12). 

 

 



164 
 

Таблиця 5.12 

Рівень секреторного імуноглобуліну А в ротовій рідині дітей до та після 

впровадження ЛПК (г/л) 

Групи 

дослідження 

Рівень 

інтенсивності 

карієсу 

Кіль-

кістьді

тей 

 

sIgA РР (M±m) г/л 

До 

впровадження 

ЛПК 

6 місяців після 

впровадження 

ЛПК 

р° 

Основна 
Високий та дуже 

високий  
24 0,16±0,004* 0,19±0,005* <0,001 

Контрольна 
Високий та дуже 

високий  
17 

0,15±0,004 

р>0,05 

0,16±0,004 

р<0,001 
>0,05 

Примітки: 

1. * – ступінь вірогідності між концентрацією секреторного імуноглобуліну А в РР дітей 

основної групи по відношенню до контрольної; 

2. р° – ступінь вірогідності між концентрацією секреторного імуноглобуліну А в РР дітей в 

групах дослідження до та після впровадження ЛПК. 

 

 Таким чином, у дітей основної та контрольної групи до початку 

дослідження рівень sIgA практично не відрізнявся – (0,16±0,004), проти 

(0,15±0,004) г/л  (р>0,05). Проте, за 6 місяців після впровадження ЛПК у дітей 

основної групи рівень sIgA порівняно з дітьми контрольної групи, значно зріс – 

(0,19±0,005), проти (0,16±0,004) г/л (р<0,001). Акцентуємо увагу і на зміні рівня 

sIgA в групах від свого початкового рівня. Таким чином, у дітей основної групи 

за 6 місяців після впровадження ЛПК рівень sIgA від початкового зріс в 1,2 раза 

(р<0,001), а в контрольній групі від початку дослідження нами суттєвих змін 

рівня sIgA не виявлено (р>0,05). 

 При імунологічному аналізі в дітей основної групи з високим та дуже 

високим рівнем інтенсивності карієсу встановлено, що вміст sIgA та лізоциму в 

ротовій рідини за 6 місяців після впровадження ЛПК суттєво зріс, як порівняти 

з показниками, отриманими на початку дослідження (р<0,001). Натомість у 
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дітей контрольної групи, вміст sIgA та лізоциму в РР за 6 місяців від початку 

дослідження суттєво не змінився (р>0,05). 

 

 Матеріали цього розділу опубліковані в таких наукових працях: 

 1. Черепюк ОМ (2017) Двохрічний досвід профілактики карієсу 

тимчасових зубів у дітей дошкільного віку. Вісник проблем біології і медицини 

1(135):383–390 [157]. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 Незважаючи на зусилля дитячих стоматологів та численні досягнення у 

стоматології, карієс тимчасових зубів залишається однією з найважливіших 

проблем у дітей дошкільного віку. Так, за даними ВООЗ, захворюваність 

карієсом тимчасових зубів серед цієї верстви населення в різних країнах 

коливається від 80 до 98 %. В Україні даний показник знаходиться в межах 

65,8–97,7 %, при інтенсивності каріозного ураження від 2,3 до 7,1 зуба [15, 58, 

60, 91, 93, 118]. Такому високому розповсюдженню патології сприяє 

багатогранність етіології карієсу зубів. Серед численних етіологічних факторів 

слід зазначити наступні: стан навколишнього середовища [9, 54, 55, 86, 124, 

125], яке поряд із спадковістю  в структурі факторів стоматологічного здоров’я 

дітей, за даними експертів ВООЗ, займає 20%; недостатня гігієна РП [153, 114]; 

соціальні та економічні фактори [117, 128, 186, 221]; патологія загальних 

систем організму [44, 94, 119, 140, 166]; зміни з боку мікробіологічної картини 

РР [31, 228, 225]; дисбаланс біохімічних показників РР [38, 41, 118, 198, 176]; 

зміна реологічних властивостей РР [10, 56, 75, 144, 91]; зниження імунних 

факторів, що проявляється значною мірою в зміні показників місцевого 

імунітету РП [32, 148, 223, 232, 231]; недостатній рівень медико-санітарної 

допомоги [236, 218, 215, 203]; нераціональне харчування з вживанням 

карієсогенних продуктів [71, 172, 213, 241, 181, 206]. Однозначно, це не весь 

перелік етіологічних чинників, проте вищезазначені фактори стали для нас 

підґрунтям для вивчення цієї проблеми в межах м. Івано-Франківська, кількість 

дитячого населення дошкільного віку якого становить приблизно 16527 осіб, 

згідно з даними статистичного управління м Івано-Франківськ.  

 Варто зазначити, що питанню карієсу в дітей дошкільного віку, його 

профілактиці та лікуванню присвячена значна кількість наукових робіт. Однак, 

показники поширеності та інтенсивності каріозного ураження серед дітей 

указують на високу потребу в розробці індивідуальних підходів у виборі 

алгоритму профілактики. Тому пошук нових засобів і методів профілактики, 



167 
 

спрямованих на підвищення резистентності твердих тканин зубів у дітей, 

залишаються пріоритетними та актуальними в дитячій стоматології. 

 Урахувуючи вищевикладене, підвищити ефективність профілактичних 

заходів карієсу тимчасових зубів у дітей, які проживають на території 

Прикарпаття, є основною метою даного дослідження. Для досягнення цієї мети 

визначено такі завдання: вивчити поширеність, інтенсивність та особливості 

клінічних проявів ураження твердих тканин тимчасових зубів у дітей віком від 

2 до 6 років; проаналізувати взаємозв’язок ураження карієсом  тимчасових 

зубів з  харчуванням та рівнем санітарно-гігієнічних знань у дітей; дослідити 

взаємозв’язок ураження твердих тканин тимчасових зубів зі станом гігієни РП в 

дітей; визначити характер біохімічних, імунологічних, морфологічних та 

мікробіологічних властивостей РР в дітей дошкільного віку; адекватно 

одержаним результатам дослідження оцінити ефективність розробленого 

комплексу профілактичних заходів для запобігання виникнення карієсу зубів у 

дітей дошкільного віку на підставі клінічних та лабораторних даних. 

 Для оцінки ураженості карієсом тимчасових зубів було обстежено 505 

дітей із дошкільних закладів та шкіл м. Івано-Франківська віком від 2 до 6 

років. До групи обстеження залучилися діти з відсутністю хронічних 

соматичних захворювань (основна група здоров’я) та  батьки яких  дали згоду 

на обстеження. Таким чином, нами була проведена оцінка поширеності, 

інтенсивності, структури інтенсивності, рівнів інтенсивності, найвищої 

інтенсивності карієсу, структури каріозного ураження за локалізацією і групам 

зубів, частоти ускладненого карієсу та визначено РСД дітям дошкільного віку.  

 Результати епідеміологічного дослідження показали, що поширеність 

карієсу тимчасових зубів серед групи обстежених дітей у середньому становить 

(90,95±2,66) % за інтенсивності кп=(3,52±0,43) зуба. Зауважимо, що 

поширеність карієсу в різних вікових групах неоднорідна та з віком її показники 

збільшується (із 2 до 6 років із 88,65% до 94,84% відповідно, р<0,05). 

Аналогічну тенденцію виявлено і за показниками кп (із 2 до 6 років із 

(2,68±0,23) до (5,12±0,22) зуба, р<0,001). Проведений аналіз окремих 
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компонентів структури інтенсивності карієсу (кп) показав, що частка 

запломбованих зубів серед групи обстежених дітей складає всього (6,51±0,67) % 

(п=(1,46±0,12) зуба), тоді як частка каріозних зубів становить (11,36±2,20) % 

(к=2,09±0,29). При цьому складається чітка тенденція до збільшення числа 

дітей із високим та дуже високим рівнем інтенсивності карієсу із віком (із 2 до 6 

років із (8,33±2,83) % до (30,85±4,43) % дітей відповідно, р<0,001) і, навпаки, 

зменшенням числа дітей із низьким рівнем інтенсивності карієсу (із 2 до 6 із 

(19,79±4,08) % до (10±2,75) % дітей, р<0,05). Окрім того, привертає  увагу 

аналіз груп дітей за показником НІК, що вказує на його збільшення з віком (із 2 

до 6 років із (3,78±0,07) до (8,37±0,24) зуба відповідно, р<0,001). Також у дітей 

групи обстеження з віком збільшується кількість уражених карієсом зубів. До 

прикладу, у дітей 2 років число уражених зубів складає (7,91±0,61) %, у той час, 

як серед дітей 6 років – (20,08±0,81) %. Найчастіше уражаються карієсом 

моляри та різці ((51,29±2,47) % та (47,19±2,44) % відповідно), рідше ікла – 

(1,52±0,12) %. При чому за локалізацією каріозного процесу найчастіше 

діагностуються каріозні порожнини І класу (за Блеком) та поєднані ураження – 

(31,67±1,28) % та (27,07±2,23) %), рідше ІV класу ((5,89±1,16) %). Серед дітей  

2 – 3 років  найчастіше уражаються карієсом верхні різці та перші моляри, 

натомість у дітей 4 – 6 років – перші та другі моляри. Натомість частота 

ускладненого карієсу збільшується з віком (із 2 до 6 років із (8,55±2,27) % до 

(15,15±1,63) % випадків). Проведене дослідження ускладнених форм карієсу за 

нозологіями в дітей 2 – 3 років свідчить про те, що пульпіт спостерігається 

частіше, ніж періодонтит – (66,42±3,53) %, проти (33,58±2,23) %), а серед дітей 

4 – 6 років навпаки – (37,13±1,95) % пульпіт, (62,87±1,99) %  періодонтит. 

Результати аналізу РСД свідчить про те, що серед дітей 2 та 4 років порівняно з 

3-, 5- та 6-річними дітьми, РСД незначно вищий, а саме: 41,04% та 49,32% 

проти 35,71%, 38,20% і, відповідно, 21,67%. Загалом у всіх вікових групах 

обстежених дітей РСД характеризується як недостатній. 

 Висока поширеність, інтенсивність та рівень інтенсивності карієсу, його 

ускладнені форми, виявлені особливості ураження окремих анатомічних груп 
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зубів свідчать про вплив ряду факторів, зокрема  пов’язаних з термінами і 

послідовністю прорізування зубів, незрілістю структури твердих тканин на 

етапах їхнього прорізування та агресивним впливом карієсогенних  факторів. 

 Зауважимо, що харчування посідає важливе місце в профілактиці карієсу 

зубів, особливо в дітей, та є одним із визначальних факторів у формуванні 

резистентності дитячого організму. Значна роль у розвитку карієсу зубів 

належить вуглеводам. Надлишкове вживання дітьми солодощів сприяє 

збагаченню РР органічними кислотами, що обумовлює розвиток процесів 

демінералізації емалі. У зв'язку з високою поширеністю карієсу тимчасових 

зубів у дітей дошкільного віку важливо оцінити характер харчування дітей, що 

буде слугувати основою для оцінки чинників ризику виникнення карієсу зубів 

та розробки профілактичних заходів.  

 Для оцінки чинників ризику виникнення карієсу нами проведено 

анкетування батьків за спеціально розробленою анкетою. Анкета містила такі 

питання: термін грудного вигодовування дитини, вживання солодощів, перелік 

продуктів, які найчастіше застосовувалися для харчування дітей та інші. 

Здійснено анкетування 198 батьків групи дітей віком від 2 до 6 років. Перед 

анкетуванням нами було проведено оцінку каріозного ураження дітей 

анкетованих батьків та сформовано дві групи. Так, у І групу дослідження 

ввійшло (77,27±2,98) % дітей з інтенсивністю каріозного процесу  (3,32±0,42) 

зуба, а в ІІ групу входили (22,73±2,98) % дітей з інтенсивністю каріозного 

процесу (0,95±0,27) зуба. 

 При опрацюванні відповідей батьків на запитання в анкеті отриманий 

нами результат засвідчив, що (65,05±7,81) % дітей І групи знаходилися на 

грудному вигодовуванні більше року, у той час, як у ІІ групі лише (24,95±3,42) 

% дітей.  Також встановлено, що діти І групи, зокрема (43,65±3,16) %, 

розпочали вживати солодощі з 1 року, ще (20,77±2,54) % дітей спробували їх до 

1-го року життя, дещо менша кількість в 1,5 року та з двох років і тільки 

(1,45±0,53) % дітей із трьох років. Натомість діти ІІ групи солодощі спробували 

значно пізніше – (51,61±3,16) % тільки в дворічному віці, (19,35±2,49) % та 
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(22,58±2,64) % розпочали вживати солодощі відповідно з 1 та 1,5 року. Окрім 

того, більшість дітей, а саме (3,22±1,95) % із І групи, уживали солодощі після 

прийому основної їжі, тоді, як (22,24±3,12) % дітей із ІІ групи (р<0,001). 

Проаналізувавши види солодощів, які споживають діти, виявлено, що значно 

менша кількість дітей – (30,85±3,14) %) із І групи вживали шоколад стосовно  

дітей із ІІ групи ((70,91±2,84) %  (р<0,001). Проте, відсоток дітей із І групи, які 

споживали льодяники та іриски, є значно більшим, а саме (11,32±3,16) % та 

(24,52±2,25) %, ніж дітей із ІІ групи – (7,89±3,87) % і (2,59±4,55) % відповідно 

(р<0,05). Подібний розподіл спостерігається і серед дітей, які вживали вафлі.  

 У подальшому нами була проведена математична обробка, зокрема 

парний кореляційний аналіз, для підтвердження взаємозв’язку карієсу зубів із 

харчуванням дітей. Отримані результати анкетування свідчать про 

кореляційний взаємозв’язок між високою  інтенсивність карієсу та 

неправильним раціоном – карієсогенними продуктами, багатими на вуглеводи 

(вживанням солодощів із 2 років, r=0,97, зв'язок прямий, досить високий,                     

р <0,05, часте вживанням у раціоні льодяників, r=0,61, зв'язок прямий, видимий, 

р<0,05, мучних виробів, r=0,76, зв'язок прямий, високий, р<0,05), типом 

вигодовування (грудне вигодовування, що тривало більше 1 року, r=0,96, 

зв'язок прямий, досить високий, р<0,05) і недостатньою мотивацією та 

обізнаністю батьків щодо попередження виникнення карієсу тимчасових зубів. 

Дані цього дослідження знаходять своє відображення у літературних джерелах 

[208, 243]. 

Санітарна освіта дітей залишається актуальною проблемою сучасної 

стоматології. Але за  даними літературних джерел [171, 173], її рівень 

залишається на доволі низькому рівні. У зв’язку з цим нами було проведено 

анкетування серед батьків обстежених дітей, загальною кількістю 198 

респондентів, із метою визначення рівня санітарно-гігієнічних знань та вмінь, 

оскільки вони лежать в основі індивідуальної профілактики карієсу. Анкета для 

дітей включала 7 питань, які стосувалися правил догляду за зубами, частоти 

чищення зубів, використання зубних паст, уживання солодких продуктів, 
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відвідування стоматолога тощо. Отримані результати анкетування свідчать про 

недостатній рівень знань по догляду за РП дітей (двічі на день чистять зуби 

лише (13,76±3,41) % анкетованих, а (24,47±2,65) % опитуваних вважають за 

необхідність звертатися  до лікаря-стоматолога лише тоді, коли болить зуб), 

чинників ризику виникнення карієсу зубів, засобів гігієни РП  та їхню роль у 

профілактиці карієсу зубів. Привертає увагу той факт, що лише незначна 

кількість дітей отримують інформацію по догляду за РП у стоматолога 

((38,45±3,45) % респондентів).  

Із метою  визначення якості догляду за РП нами було оцінено стан гігієни 

ротової порожнини за індексом Ю.А.Федорова-В.В.Володкіної в 200 дітей 

віком від 3 до 6 років. Так, якісні показники гігієни ротової порожнини 

вказують на те, що серед дітей ІІ групи добрий стан гігієни ротової порожнини 

констатовано у (37,31±2,44) %, проти (22,31±2,21) % дітей із І групи (р<0,05), 

задовільний стан гігієни – у (44,28±3,24) % дітей ІІ групи та (30,42±2,81) % у 

дітей І групи (р<0,01). Окрім того, в дітей із І групи частіше виявлено 

незадовільну  (19,40±2,12) %, погану (26,50±1,27) % та дуже погану (7,37±1,57) 

% гігієну РП, порівняно з ІІ групою дітей (р<0,05). Констатовано, що з віком 

покращується гігієнічний стан ротової порожнини як у дітей ІІ, так і І групи. Це 

свідчить про те, що з віком як батьки, так і діти починають більше приділяти 

уваги догляду за РП.  

Важливу роль у виникненні та розвитку карієсу відіграє РР. Тому 

наступним нашим дослідженням була оцінка біохімічних та імунологічних 

властивостей РР в 120 дітей дошкільного віку. Встановлено активність КФ, ЛФ, 

Са, Mg, Р, в’язкість та рН  РР, вміст sIgA і лізоциму. 

 Проведені біохімічні дослідження РР вказують на погіршення її 

показників у дітей із віком. У групі 3 – 4 років активність КФ в дітей із високим 

та дуже високим рівнем інтенсивності карієсу була вищою порівняно з дітьми з 

середнім та низьким рівнем інтенсивності – (0,301±0,002) нмоль хв/в 1 мл, 

проти (0,261±0,001) та (0,255±0,0008) нмоль хв/в 1 мл (р<0,001). Зокрема, у 

групі 5 – 6 років виявлена тенденція попередньої вікової групи – (0,309±0,0007), 
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проти (0,263±0,001), і відповідно, (0,259±0,0004) нмоль хв/в 1 мл (р<0,001). 

Окрім того, в групі 5 – 6 років активність КФ в дітей із високою та дуже 

високою активністю карієсу була вищою  в 1,02 раза, порівняно з групою дітей 

3 – 4 років (р<0,001). Натомість у дітей 3 – 4 років, із низьким рівнем 

інтенсивності карієсу, активність КФ була нижчою в 1,01 раза порівняно з 

групою дітей 5 – 6 років (р<0,001). Щодо ЛФ, то її активність у групі дітей 3 – 4 

років із високим та дуже високим рівнем інтенсивності карієсу склала 

(0,063±0,0009) нмоль хв/в 1 мл та була значно вищою, у порівнянні з дітьми з 

середнім та низьким рівнем інтенсивності карієсу ((0,066±0,0006) і, відповідно, 

(0,070±0,0002) нмоль хв/в 1 мл, р<0,01, р<0,001). Серед дітей 5 – 6 років 

тенденція аналогічна  – (0,060±0,0009), проти (0,070±0,0002) та (0,071±0,0003) 

нмоль хв/в 1 мл відповідно ( р<0,001 ). Активність ЛФ в дітей різних вікових 

групах була неоднакова. Таким чином, у групі дітей 3 – 4 років із високим та 

дуже високим рівнем інтенсивності карієсу її активність була вірогідно вищою 

в 1,05 раза, якщо порівнювати з дітьми 5 – 6 років (р<0,05). Подібні зміни 

вмісту в РР активності КФ та ЛФ у дітей дошкільного віку, особливо з 

високим рівнем інтенсивності карієсу, зафіксовані в дослідженнях таких 

науковців, як  В.В. Іванчишин та В.Ф. Куцевляк [56, 75]. 

 Відтак показник Са серед дітей 3 – 4 років із високим та дуже високим 

рівнем інтенсивності карієсу, склав (2,27±0,06) ммоль/л і був значно вищим 

порівняно з показниками дітей із середнім та низьким рівнем інтенсивності 

((1,87±0,11) і, відповідно, (1,41±0,007) ммоль/л, р<0,01, р<0,001). У групі 5 – 6 

років зберігається тенденція попередньої вікової групи ((2,64±0,15) ммоль/л, 

проти (1,91±0,04) та (1,44±0,008) ммоль/л відповідно, р<0,001). Але серед дітей 

3 – 4 років із високим та дуже високим рівнем інтенсивності карієсу, 

концентрація загального кальцію була нижчою в 1,16 раза порівняно з групою 

дітей 5 – 6 років (р<0,01).  Щодо Р, варто відмітити, що його вміст у РР в групі 

дітей 3 – 4 років із високим та дуже високим рівнем карієсу склав (2,97±0,04) 

ммоль/л і був нижчим порівняно з дітьми з середнім ((3,27±0,009) ммоль/л) та 

низьким (3,98±0,07) ммоль/л) рівнем інтенсивності карієсу (р<0,001). У групі 
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дітей 5 – 6 років рівень Р залишався, як і в попередній віковій групі, нижчим – 

(2,72±0,08), проти (3,20±0,04) і (3,69±0,06) ммоль/л відповідно  (р<0,001). 

Також у групі дітей 3 – 4 років із високим та дуже високим рівнем 

інтенсивності карієсу рівень Р в РР був вищим в 1,01 раза, у порівнянні з 

групою дітей 5 – 6 років (р<0,01). Щодо концентрації Mg, зазначимо, що в групі 

дітей 3 – 4 років із низьким рівнем інтенсивності карієсу рівень Mg в РР склав 

(0,36±0,08) ммоль/л та був вищим, порівняно з дітьми з високим та дуже 

високим рівень інтенсивності карієсу, де концентрація Mg становила 

(0,13±0,03) ммоль/л (р<0,05). Відтак серед дітей із середнім рівнем 

інтенсивності карієсу рівень Mg склав (0,19±0,04) ммоль/л та не відрізнявся від 

показника отриманого як у дітей із низьким, так і з високим рівнем 

інтенсивності карієсу (р>0,05). Натомість у групі дітей 5 – 6 років з низьким 

рівнем інтенсивності карієсу концентрація Mg склала (0,34±0,09) ммоль/л, а 

серед дітей із високим та дуже високим рівнем інтенсивності карієсу рівень Mg 

порівняно з дітьми з низьким рівнем інтенсивності був нижчий та склав 

(0,09±0,03) ммоль/л (р<0,05). Рівень Mg в групі дітей 3 – 4 років із високим та 

дуже високим, середнім та низьким рівнем інтенсивності карієсу порівняно з 

показниками групи дітей 5 – 6 років, не відрізнявся (р>0,05). 

 При аналізі в’язкості РР нами виявлено, що серед дітей 3 – 4 років із 

низьким рівнем інтенсивності карієсу показник знаходився в межах 

(1,32±0,004) відн. од., будучи значно нижчим, порівняно зі значеннями,  

отриманими в дітей із середнім та високим рівнем інтенсивності карієсу, в яких 

показники в’язкості дорівнювали (1,35±0,005) і, відповідно, (1,52±0,01) відн. од. 

(р<0,001). Причому поміж дітьми 5 – 6 років нами виявлено аналогічну 

тенденцію – (1,41±0,01), проти (1,46±0,005) та (1,75±0,06) відн. од. відповідно 

(р<0,001). Однак, у дітей 3 – 4 років з дуже високим і високим, середнім та 

низьким рівнем інтенсивності карієсу показники в’язкості РР є нижчими в 1,15, 

1,08 і, відповідно, 1,07 раза порівняно з аналогічними показниками, 

отриманими у дітей 5 – 6 років (р<0,001). 
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 Проведений нами детальний аналіз рН в дітей із різним рівнем 

інтенсивності карієсу вказує на те, що в групі 3 – 4 років серед дітей із низьким 

та середнім рівнем інтенсивності карієсу значення рН склало (6,74±0,03) і, 

відповідно, (6,58±0,01) та було вищим порівняно з дітьми з високим та дуже 

високим рівнем інтенсивності карієсу, в яких значення даного показника 

дорівнювало (6,51±0,02) (р<0,001, р<0,01). Таку ж тенденцію зміни рН нами 

виявлено серед дітей 5 – 6 років – (6,81±0,03) та (6,67±0,02), проти (6,59±0,01) 

(р<0,001). У процесі аналізу рН між різними віковими групами дітей 

встановлено, що серед дітей 3 – 4 років з високим та дуже високим рівнем 

інтенсивності карієсу значення рН в 1,01 раза нижче, порівняно зі значенням 

дітей 5 – 6 років (р<0,01). Подібні нашим дослідженням дані були отримані 

дослідником Isabela Albuquerque Passos [176], яка, вивчаючи вплив сахарози на 

утворення карієсогенної біоплівки, довела її безперечну роль у підтриманні 

нижчого рівня pH, ніж інші вуглеводи. 

 Нами вивчено мінералізувальні властивості РР, оскільки даний показник є 

чутливим та досить інформативним індикатором  індивідуальної стійкості зубів 

до карієсу [38, 56, 75, 91, 118]. Так, серед дітей 3 – 4 років із високим та дуже 

високим рівнем інтенсивності карієсу, мінералізувальний потенціал РР склав 

(1,95±0,009) бали і був значно нижчим, порівняно зі значенням, отриманим у 

дітей із середнім та низьким рівнем інтенсивності – (2,02±0,01) і, відповідно, 

(2,09±0,006) бала (р<0,001). У групі 5 – 6 років нами виявлена аналогічна 

тенденція – (1,89±0,01), бала проти (1,94±0,01) та (1,99±0,01) бала відповідно  

(р<0,01, р<0,001). Наші дані підтверджують дані таких дослідників, як Е.В. 

Безвушко, І. М. Голубєва, Р.М. Назарук та Н.І. Смоляр [10, 38, 91, 118]. 

 Аналіз отриманих результатів у дітей різних вікових груп із різним 

рівнем інтенсивності карієсу вказує на те, що у групі дітей 3 – 4 років із 

високим та дуже високим рівнем інтенсивності карієсу значення 

мінералізувального потенціалу було вищим  в 1,03 порівняно зі значенням у 

дітей 5 – 6 років (р<0,001), а серед дітей 3 – 4 років із середнім та низьким 

рівнем інтенсивності карієсу нами встановлено ту саму тенденцію, що й у дітей 
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із високим рівнем інтенсивності вище в 1,04 та 1,06 раза відповідно,  значення 

мінералізувального потенціалу, порівняно з дітьми 5 – 6 років (р<0,001). Проте, 

не дивлячись на різницю, яку ми отримали під час аналізу мінералізуючого 

потенціалу слини між віковими групами, здобуті нами дані свідчать про 

«низький рівень» мінералізувального потенціалу РР в усіх дітей [56, 91, 118].  

Роль імунологічних механізмів у патогенезі карієсу зубів беззаперечна, з 

огляду впливу як на мікрофлору ротової порожнини, так і на стан організму в 

цілому [32, 148, 223]. Першочергова роль у розвитку даного патологічного 

процесу належить sIgA, який інгібує метаболічну активність карієсогенної 

мікрофлори та її адгезію до твердих тканин зубів шляхом блокування окремих 

ділянок бактеріальної клітинної стінки, тим самим стримуючи процес 

колонізації. Поміж тим важливу роль відіграє і лізоцим як фермент класу 

гідролаз, що руйнує клітинну стінку мікроорганізма  шляхом гідролізу 

пептидогліканів, тим самим знижуючи ризик розвитку карієсу.   

Ураховуючи важливість даних компонентів місцевого імунітету РП, нами 

було проведено дослідження їхнього вмісту в дітей різних вікових груп із 

різною активністю каріозного процесу. Так, рівень sIgA у дітей 3 – 4 років із 

високою та дуже високою інтенсивністю карієсу склав (2,07±0,01) г/л, будучи 

вищим порівняно з дітьми із низьким та середнім рівнем інтенсивності карієсу, 

в яких рівень sIgA склав (2,21±0,005) і, відповідно, (2,27±0,007) г/л (р<0,001). 

Подібну тенденцію нами виявлено серед групи 5 – 6 років ((2,34±0,01) г/л проти 

(2,41±0,006) та (2,45±0,004) г/л відповідно). У процесі аналізу рівня sIgA між 

різними віковими групами дітей із різним рівнем інтенсивності каріозного 

процесу встановлено, що серед дітей 3 – 4 років з високим та дуже високим 

рівнем інтенсивності карієсу значення sIgA в 1,13 раза нижче порівняно зі 

значенням дітей 5 – 6 років (р<0,001). Стосовно дітей із середнім та низьким 

рівнем інтенсивності карієсу простежується така ж тенденція: нижче в 1,09 і 

1,07 раза відповідно значення sIgA у дітей 3 – 4 років порівняно з показниками 

дітей 5 – 6 років (р<0,001).  
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 Відносно вмісту лізоциму варто відмітити те, що його рівень у дітей 3 – 4 

років з високою та дуже високою інтенсивністю карієсу склав (27,84±0,52) 

мкг/мл і був нижчим порівняно з дітьми з середнім та низьким рівнем 

інтенсивності карієсу, в яких рівень лізоциму склав (29,75±0,25) і, відповідно, 

(31,48±0,10) мкг/мл (р<0,01, р<0,001). У групі 5 – 6 років визначається 

аналогічна попередній віковій групі тенденція ((31,47±0,06) та (32,27±0,16) 

мкг/мл відповідно, р<0,001). Натомість у групі дітей 3 – 4 років із високим та 

дуже високим рівнем інтенсивності карієсу рівень лізоциму був  нижчим у 1,05 

раза порівняно з показником групи дітей 5 – 6 років (р<0,001). Відтак у групі 

дітей 3 – 4 років із середнім та низьким рівнем інтенсивності карієсу, рівень 

лізоциму залишається у 1,06 та 1,02 раза нижчим порівняно з аналогічними 

показниками дітей 5 – 6 років (р<0,001) [33, 60, 61, 63]. 

 Мікробіологічний склад РР є одним із визначальних факторів, що формує 

карієсогенну ситуацію в РП. Так, лактобацили відіграють важливу роль у 

патогенезі карієсу, оскільки виявляють свою високу метаболічну активність 

саме в кислому середовищі. Збільшення числа лактобацил у РП, можна 

розглядати як об’єктивний показник високого ризику виникнення карієсу [31, 

114, 153, 225]. З урахуванням цього, нами було проведено аналіз РР з метою 

визначення числа лактобацил як діагностичного критерію ризику виникнення 

карієсу. Кожному числу лактобацил в КУО/мл РР як діагностичному критерію 

ризику розвитку карієсу згідно шаблону, нами було присвоєно бали, що дало 

можливість оптимізувати розрахунок відсотку дітей із низьким, середнім та 

високим ризиком виникнення карієсу. При аналізі концентрації лактобацил у 

РР в дітей як маркера розвитку карієсу, констатовано, що серед групи дітей 3 – 

4 років із низьким рівнем інтенсивності карієсу, (64,29±7,48) % мали низький 

ризик виникнення карієсу, що значно вище порівняно з дітьми з середнім та 

високим рівнем інтенсивності ((19,05±6,13) % і, відповідно,  (16,66±5,94) %, 

р<0,001). Натомість серед групи дітей 5 – 6 років із низьким рівнем 

інтенсивності карієсу виявлено (43,24±6,78) % дітей із низьким ризиком 

виникнення карієсу, що значно вище порівняно з дітьми з середнім рівнем 
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інтенсивності ((19,05±6,13) %,  р<0,001). У дітей із високим рівнем 

інтенсивності карієсу, суттєвої відмінності не було виявлено – (43,24±6,78) %, 

проти (41,02±7,71) %, (р>0,05). При аналізі ризику розвитку карієсу між 

різними віковими групами встановлено, що кількість дітей у групі 3 – 4 років з 

низьким ризиком виникнення карієсу вища в 1,48 раза порівняно з групою дітей 

5 – 6 років (р<0,05). Відтак кількість дітей із високим ризиком виникнення 

карієсу в групі 3 – 4 років нижча у 2,46 раза порівняно з групою дітей 5 – 6 

років (р<0,05). Кількість дітей із середнім ризиком виникнення карієсу у групі 

дітей 3 – 4 та 5 – 6 років суттєво не відрізняється, тобто групи за даним 

показником умовно рівноцінні. 

У літературних джерелах представлено багато нових засобів та сучасних  

методів профілактики карієсу [220], що, з одного боку, свідчить про їхню 

малоефективність, а з іншого, – що лікування карієсу тимчасових зубів 

потребує подальшого вивчення і розроблення нових лікувально-

профілактичних комплексів. Ураховуючи це, було запропоновано  ЛПК, що 

складався з двох складових, а саме екзогенної та ендогенної.  

Для клінічної оцінки ефективності запропонованого лікувально-

профілактичного комплексу було відібрано групу дослідження, що 

нараховувала 200 дітей із дошкільних закладів «Перша ластівка», «Малятко» та 

«Калинонька» м. Івано-Франківська віком 3 років. Згідно об’єму застосованого 

ЛПК, усі діти були поділені на 2 групи, а саме: основну групу – 120 дітей, та 

контрольну групу – 80 дітей. 

Дітям основної групи проводили лікувально-профілактичні заходи, що 

включали: навчання батьків та дітей правилам гігієнічного догляду за РП та 

професійна гігієна; «Урок здоров’я»; покриття твердих тканин зубів 

препаратом для глибокого фторування «Глуфторед» («ВладМиВа», Росія); 

дітям із високим та дуже високим рівнем інтенсивності карієсу призначали для 

чищення зубів зубну пасту з високим вмістом амінофторидів, 500 ppm 

«AMIFLUOR» («R.O.C.S», Росія); дітям із середнім рівнем інтенсивності 

карієсу рекомендовано зубну пасту «LAKALUT baby» («R.O.C.S», Росія, із 
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загальний вмістом амінофторидів – 250 ppm); дітям із низьким рівнем 

інтенсивності карієсу рекомендовано зубну пасту без фтору «MINERALIN 

Kids» («R.O.C.S», Росія); усім дітям проводилася герметизація фісур із 

використанням герметика «Fissurit FX» («VOCO», Німеччина). На першому 

році спостереження кратність контрольних оглядів була 4 рази на рік для дітей 

із високим та дуже високим рівнем інтенсивності карієсу, та 3 рази на рік для 

дітей із низьким та середнім рівнем інтенсивності карієсу. Під час 

контрольного огляду після контролювання чищення зубів проводили аплікації 

фторвмісного лаку «BifIuorid-12» («VOCО», Німеччина) із метою флюоризації, 

а один раз на рік покриття зубів препаратом для глибокого фторування 

«Глуфторед» («ВладМива», Росія). Дітям із високим та дуже високим рівнем 

інтенсивності карієсу призначали ендогенно «Імунал плюс С». Це було 

пов’язано з тим, що здебільшого у дітей із множинним карієсом була 

незадовільна гігієна РП, фісури були покриті інтенсивним шаром зубного 

нальоту, у результаті чого був ризик процесів демінералізації та порушення 

дозрівання емалі.  

У контрольній групі дітей проводилося гігієнічне навчання по догляду за 

РП, рекомендовано зубні фторвмістні пасти, та здійснювалося покриття 

твердих тканин зубів фторвмістним лаком «Белак-F» («ВладМиВа», Росія) 

 Окрім того, у всіх групах дітей без виключення проводили лікування 

карієсу згідно протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю 

«терапевтична стоматологія»  (наказ МОЗ України №566 від 23.11.2004р.). 

Пломбування каріозних порожнин проводили з використанням 

склоіономерного цементу «FUJI ІX GP» («GC», Японія). 

На першому етапі дослідження було оцінено кп, рівень інтенсивності та 

∆кп до і після впровадження ЛПК. Визначено стан гігієни РП до і після 

впровадження ЛПК та визначено карієспрофілактичний ефект після здійснення 

профілактичних заходів. 

 Отже, в дітей основної групи на початку дослідження кп суттєво не 

відрізнялась від кп контрольної групи – (3,10±0,13), проти (3,13±0,16) зуба  
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(р>0,05). Однак, за два роки від початку лікування в дітей контрольної групи 

виявлено зростання (в 1,1 раза) кп порівняно з основною, в яких був 

впроваджений запропонований ЛПК – (3,35±0,12), проти (3,87±0,14) зуба 

(р<0,05). Причому в основній групі за 2 роки після впровадження ЛПК суттєво 

не змінилася кількість дітей із високим та низьким рівнем інтенсивності карієсу 

порівняно з початком дослідження – (20±3,66) і (31,67±4,26) %, проти (25±3,92) 

і, відповідно (30,83±4,23) % (р>0,05). Натомість у контрольній групі за 2 роки 

від початку дослідження виявлена зворотня тенденція, а саме: збільшення 

кількості дітей із високим та дуже високим рівнем інтенсивності каріозного 

процесу в 1,7 раза та зниження в 1,8 раза кількості дітей із низьким його рівнем 

– (21,25±4,61) % і (25±4,87) %, проти (37,5±5,44) % та, відповідно, (13,75±3,87) 

% (р<0,05, р<0,01). В основній групі за 2 роки після впровадження ЛПК приріст  

інтенсивності склав 0,19 зуба, у тім, як в контрольній цей показник становив 

0,74 зуба. Редукція приросту інтенсивності карієсу в дітей основної групи з 

високим, низьким та середніми рівнями інтенсивності карієсу склала за рік 

після впровадження ЛПК 50%, 23,52% та 60% відповідно. Отож за 2 роки після 

впровадження ЛПК у дітей із високим, середнім та низьким рівнем 

інтенсивності карієсу редукція приросту зросла в 1,55, 2,65 і, відповідно, 1,17  

раза та склала 77,61%, 62,5% та 70,58% відповідно. Виявлено, що в основній 

групі за 1 рік після впровадження ЛПК, рівень гігієни РП склав (1,33±0,01) 

бала, що розцінюється як «хороший», а в контрольній групі – (1,92±0,05) бала, 

що розцінюється як «задовільний». Варто відмітити, що незважаючи на 

покращення гігієнічного стану  РП, у контрольній групі отриманий її середній 

бал порівняно з основною, залишався значно вищим (р<0,001).  За 2 роки, після 

впровадження ЛПК, в основній групі рівень гігієни ротової порожнини суттєво 

не змінився від попереднього –  (1,40±0,01), проти (1,33±0,01) бала (р>0,05). 

Водночас отримане в балах значення гігієни РП залишилося значно нижчим  

порівняно зі значенням отриманим на початку дослідження – (1,40±0,01), проти 

(2,11±0,04) бала (р<0,001). Натомість у контрольній групі рівень гігієни РП за 2 

роки суттєво не змінився як від свого початкового значення, так і від значення 
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отриманого за 1 рік – (2,05±0,05), проти (2,15±0,06) і, відповідно, (1,92±0,05) 

бала (р>0,05). 

 Для оцінки ефективності ЛПК вивчено біохімічні, фізичні та імунологічні 

показники РР до та за 6 місяців після впровадження ЛПК.  

 Так, в основній групі активність КФ на початку дослідження склала 

(0,274±0,01) нмоль/хв в 1 мл, а за 6 місяців після впровадження ЛПК її 

активність знизилася до  (0,267±0,009)  нмоль/хв в 1 мл. У контрольній групі 

нами відмічена зворотня тенденція, а саме: активність КФ на початку 

дослідження склала (0,273±0,0008) нмоль/хв в 1 мл, а за 6 місяців її активність у 

РР зросла до (0,276±0,008) нмоль/хв в 1 мл. Активність ЛФ на початку 

дослідження склала (0,062±0,03) нмоль хв/в 1 мл, а за 6 місяців – (0,063±0,03) 

нмоль хв/в 1 мл. Очевидно, що середнє значення активності ЛФ на початку 

дослідження в основній та контрольній групі між собою суттєво не відрізнялись 

((0,062±0,005) і, відповідно, (0,063±0,05) нмоль хв/в 1 мл, р>0,05). Проте, в 

основній групі за 6 місяців після впровадження ЛПК активність ЛФ зросла 

порівняно зі значенням контрольної групи, де активність даного ферменту, 

навпаки, знизилась ((0,066±0,006) нмоль хв/в 1 мл проти (0,059±0,04) нмоль 

хв/в 1 мл, р<0,05). Також в основній та контрольній групі на початку 

дослідження середня концентрація Са не відрізнялась, та склала (2,33±0,79) і, 

відповідно, (2,30±0,77) ммоль/л (р>0,05). Однак, за 6 місяців після 

впровадження ЛПК в основній групі  виявлено значне зниження концентрації 

Са від свого початкового значення порівняно з контрольною групою 

((1,95±0,58), проти (2,26±0,73) ммоль/л, р<0,05). Рівень Р в основній та 

контрольній групі неоднорідний, його показники склали (3,01±0,21) та 

(2,98±0,24)  ммоль/л і суттєво між собою не відрізнялися. Таким чином, за 6 

місяців у дітей основної групи його рівень зріс порівняно з дітьми контрольної 

групи ((3,17±0,16) проти (3,04±0,22) ммоль/л). Окрім того, серед дітей основної 

та контрольної груп до початку дослідження середнє значення  концентрації Mg 

становило (0,21±0,03) і (0,23±0,02) ммоль/л, тоді як за 6 місяців – (0,25±0,04) та 

(0,22±0,03) ммоль/л відповідно. Зазначимо, що в основній групі до початку 
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дослідження в’язкість РР у середньому, складала (1,73±0,04) відн.од, а за 6 

місяців після впровадження ЛПК зафіксовано значне її зниження до (1,61±0,01) 

відн.од. (р<0,05). Натомість у контрольній групі до початку дослідження 

показник в’язкості РР склав (1,72±0,04) відн.од., а за 6 місяців нами виявлено її 

незначне зростання до (1,76±0,05) відн.од. (р>0,05). В  основній та контрольній 

групі за 6 місяців після впровадження ЛПК виявлено зростання рН від свого 

початкового значення ((6,86±0,04), проти (6,96±0,03), р<0,05 в основній, (6,82±0,04), 

проти (6,85±0,04) од., р>0,05 у контрольній групі). 

 Таким чином, у дітей основної групи, враховуючи отримані біохімічні 

показники РР, створені умови для підвищення її мінералізувального потенціалу, що 

находить своє відображення на показнику ураженості карієсом. Натомість у дітей 

контрольної групи вищевказані показники суттєво не змінилися від свого 

початкового значення.  

 При імунологічному аналізі встановлено, що в дітей основної та контрольної 

групи, до початку дослідження рівень лізоциму суттєво не відрізнявся – 

(26,25±0,51), проти (26,73±0,59) мкг/мл (р>0,05). Але за 6 місяців після 

впровадження ЛПК у дітей основної групи рівень лізоциму, порівняно з дітьми 

контрольної групи значно зріс – (29,01±0,55), проти (27,15±0,65) мкг/мл (р<0,05). 

Варто зазначити і зміну рівня лізоциму в групах від свого початкового рівня. Так, у 

дітей основної групи за 6 місяців після впровадження ЛПК рівень лізоциму зріс в 

1,1 раза (р<0,001), тоді як, як у контрольній групі від початку дослідження нами 

констатовано не суттєву зміну його рівня (р>0,05). Щодо sIgA варто відмітити, що в 

дітей основної та контрольної групи до початку дослідження його рівень практично 

не відрізнявся – (0,16±0,004), проти (0,15±0,004) г/л  (р>0,05). Проте, за 6 місяців 

після впровадження ЛПК у дітей основної групи рівень sIgA порівняно з дітьми 

контрольної групи значно зріс – (0,19±0,005), проти (0,16±0,004) г/л  (р<0,001). 

Привертає увагу і зміна рівня sIgA в групах від свого початкового рівня. Так, у 

дітей основної групи за 6 місяців після впровадження ЛПК рівень sIgA від 

початкового зріс в 1,2 раза (р<0,001), а в контрольній групі від початку дослідження 

нами суттєвих змін рівня sIgA не виявлено (р>0,05). 
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 Тому, згідно отриманих вище результатів, можна зробити висновки, що 

запропонований ЛПК показав високу ефективність як у безпосередні, так і у 

віддалені терміни спостереження, і його можна рекомендувати в терапевтичній 

стоматології дитячого віку.  
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ВИСНОВКИ 

 У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове 

вирішення актуальної проблеми дитячої стоматології, що полягає в 

підвищенні ефективності профілактики карієсу тимчасових зубів у дітей 

дошкільного віку шляхом клінічно-лабораторного обґрунтування та 

розпрацювання комплексу диференційованих профілактичних заходів, що 

спрямовані на підвищення карієсрезистентності емалі. 

 1. Поширеність карієсу тимчасових зубів у дітей дошкільного віку 

становить (90,95±2,66) %, інтенсивність карієсу (3,52±0,43) зуба, найвища 

інтенсивність карієсу (5,58±0,79) зуба. У (13,65±1,97) % дітей виявлено 

низький рівень інтенсивності карієсу, середній – у (69,18±2,63) %, високий 

та дуже високий – у (17,16±3,97) % дітей. Потреба у стоматологічній 

допомозі дітям, у середньому, складає 97,5%, що свідчить про її високу 

необхідність в усіх вікових групах. Виявлено, що найчастіше діагностується 

карієс молярів ((51,29±2,47) %) та різців ((47,19±2,44) %), рідше ікол 

((1,52±0,12) %). 

 2. Виявлено низький рівень знань у батьків дітей по догляду за 

ротовою порожниною та низьку якість гігієни ротової порожнини в їхніх 

дітей. Добру та задовільну гігієну ротової порожнини частіше виявлено в 

дітей із низьким рівнем інтенсивності карієсу ((37,31±2,44) % і (44,28±3,24) 

%), порівняно з дітьми з високим рівнем карієсу. Виникненню та розвитку 

карієсу тимчасових зубів у дітей сприяє грудне вигодовування, що тривало 

більше 1 року (r=0,96), вживання солодощів із 2 років (r=0,97), часте 

вживання в раціоні мучних виробів (r=0,76) та льодяників (r=0,61).  

 3. У ротовій рідині дітей дошкільного віку з високим та дуже високим 

рівнем інтенсивності карієсу встановлено вищий вміст загального кальцію 

((2,27±0,06) ммоль/л, р<0,001), нижчий вміст неорганічного фосфору 

((2,97±0,04) ммоль/л, р<0,001) та магнію ((0,13±0,03) ммоль/л, р<0,05), 

суттєве зниження активності лужної фосфатази ((0,063±0,0009) нмоль/хв в 

1мл, р<0,001) на тлі підвищеної активності кислої фосфатази ((0,301±0,002) 



184 
 

нмоль/хв в 1мл, р<0,001), збільшення в’язкості ротової рідини ((1,52±0,01) 

відн. од., р<0,001) та зсуву водневого показника в сторону ацидозу 

((6,51±0,02), р<0,001), відносно дітей із низьким рівнем інтенсивності 

карієсу. 

 4. Виявлено, що в дітей із множинним карієсом переважає в ротовій 

рідині несприятливий ІІІ тип кристалів ((39,35±6,30) %, р<0,05) і лише у 

(18,03±4,96) % дітей наявний І тип кристалів, мінералізувальний потенціал 

слини знижений – (1,89±0,01) бали (р<0,001). Зміни в ротової рідини  дітей 

із множинним карієсом зубів свідчать про порушення процесів мінералізації 

та формування карієссприятливої емалі.  

 5. Результати дослідження імунологічного статусу ротової рідини 

свідчать про збільшення рівня секреторного імуноглобуліну A, лізоциму та 

лактобацил у дітей із віком. При високому рівні інтенсивності карієсу зубів 

встановлено знижений рівень секреторного імуноглобуліну A ((2,34±0,01) 

г/л, р<0,001), вмісту лізоциму ((29,44±0,26) мкг/мл, р<0,001) та концентрації 

лактобацил ((41,02±7,71) % дітей із концентрацією 1·105  КУО/мл, р<0,05) 

порівняно з дітьми із низьким рівнем інтенсивності карієсу тимчасових 

зубів. Імунологічні зміни в ротовій рідині дітей свідчать про зниження 

захисних можливостей ротової порожнини.  

 6. Запровадження комплексу лікувально-профілактичних заходів у 

дітей дозволило досягнути редукції приросту інтенсивності карієсу, що 

склала 70,23%, зниження приросту інтенсивності карієсу (0,13 зуба), зміни 

біохімічних, фізичних та імунологічних показників ротової рідини від їхніх 

початкових значень, а саме: зниження активності кислої фосфатази (в 1,02 

раза, р<0,05) і підвищення активності лужної фосфатази в 1,06 раза, 

зниження концентрації загального кальцію (в 1,19 раза, р<0,05), збільшення 

рівня неорганічного фосфору (в 1,05 раза, р<0,05) і Mg (1,19 раза, р<0,05), 

зниження в’язкості ротової рідини в 1,07 раза,  зростання водневого 

показника в 1,01 раза,  зростання вмісту секреторного імуноглобуліну A в 

1,06 раза, та лізоциму в 1,13 раза. 



185 
 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 При складанні комплексу профілактичних заходів карієсу тимчасових 

зубів у дітей дошкільного віку, для підвищення резистентності емалі слід 

рекомендувати диференційоване використання засобів екзогенної 

профілактики з урахуванням рівнів інтенсивності карієсу зубів, стану 

гігієни ротової порожнини та властивостей РР. 

 Основу профілактичних заходів складає:  

- гігієнічне навчання та виховання батьків і дітей та проведення професійної 

гігієни РП;  

- огляд лікаря стоматолога та проведення санації РП; 

- для засвоєння дітьми знань та навичок із питань гігієни РП доцільно 

проводити в організованих дитячих колективах систематично «Уроки 

здоров’я»; 

 Проведення профілактичних заходів має включати:  

- герметизацію фісур зубів після їхнього повного прорізування з 

використанням герметика «Fissurit FX» по показаннях; 

- ремінералізувальну терапію, що включає: 

 - флюоризацію емалі тимчасових зубів фторвмісним лаком «Bifluorid-

12» у дітей із високим та дуже високим рівнем інтенсивності карієсу 

тимчасових зубів 4 рази на рік; 

 - із середнім та низьким рівнем інтенсивності карієсу тимчасових 

зубів 2 рази на рік. 

 - глибоке фторування емалі препаратом «Глуфторед» 2 рази на рік.  

Для чищення зубів доцільно рекомендувати дітям: 

 - із високим та дуже високим рівнем інтенсивності карієсу тимчасових 

зубів – зубну пасту «AMIFLUOR» (загальний вміст амінофторидів 500 

ppm); 

 - із середнім рівнем інтенсивності карієсу тимчасових зубів – зубну 

пасту «LAKALUT  baby» (загальним вміст амінофторидів 250 ppm);  
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 - із низьким рівнем інтенсивності карієсу тимчасових зубів – 

кальційвмісну зубну пасту «MINERALIN Kids». 

 Із метою корекції імунологічного статусу РР та попередження 

процесів демінералізації і порушення дозрівання емалі рекомендується 

застосовувати препарат «Імунал плюс С» по 1 мл 3 рази на день, протягом 7 

днів (курс), один курс на рік дітям із високим рівнем інтенсивності карієсу.

 - із низьким рівнем інтенсивності карієсу тимчасових зубів – 

кальційвмістну зубну пасту «MINERALIN Kids». 

 Із метою корекції імунологічного статусу РР та попередження 

процесів демінералізації і порушення дозрівання емалі рекомендується 

застосовувати препарат «Імунал плюс С» по 1 мл 3 рази на день, протягом 7 

днів (курс), один курс на рік дітям із високим рівнем інтенсивності карієсу.  
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Додаток Б 

КАРТА ОБСТЕЖЕННЯ СТАНУ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ДИТИНИ 

 
Паспортні дані 

 

Дата огляду «___» __________20____р. Група дослідження: _________________________ 

 

ПІП___________________________________________________ 

 

Вік________________ Стать чол. □ жін. □      Прізвище лікаря _______________________ 

 

 

Оцінка стану твердих тканин 

 

 

 

 

 

 

N – стан тканин зубів без змін; 

С1-5 – карієс(по Блеку); 

Кп1-5 – крейдяна пляма; 

Пп1-5 – пігментована пляма; 

Г – гіпоплазія; 

Ф1-5 – флюороз; 

 

P, Pt – ускладнені форми карієсу (пульпіт, 

періодонтит); 

R – корінь; 

Л – потребує лікування; 

В – потребує видалення. 

П – пломба 

О – відсутній зуб 

 

дата первинного огляду  «____» ____________20____р.   

дата повторного огляду  «____» ____________20____р.                                           

дата повторного огляду  «____» ____________20____р.   

 
Дата огляду кп 

  

  

  

          

Зубна 

формула 

          

          

          
55 54 53 52 51 61 62 63 64 65 

85 84 83 82 81 71 72 73 74 75 
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Гігієнічний стан ротової порожнини (індекс Федорова-Володкіної) 

 

Дата огляду Дані по ІГ у балах 

  

  

  
      

Інтерпретація результатів: 

1,1 – 1,5 бали – дорий гігієнічний стан ротової порожнини; 

1,6 – 2,0 бали – задовільний гігієнічний стан ротової порожнини; 

2,1 – 2,5 бали – не задовільний гігієнічний стан ротової порожнини; 

2,6 – 3,4 бали – поганий гігієнічний стан ротової порожнини; 

3,5 – 5,0 бали – дуже поганий гігієнічний стан ротової порожнини. 

 
Біохімічні та фізичні показники РР 

 
Дата КФ 

нмоль/хв в 

1мл 

ЛФ 

нмоль/хв в 

1мл 

Ca 

ммоль /л 

Р  

ммоль /л 

Mg 

ммоль /л 

pH ВС 

відн. од. 

        

        
 

Імунологічні показники РР 

 
Дата sIgA 

г/л 

Лізоцим 

мкг/мл 

   

   
 

Клінічна робота 

Перенесені та супутні захворювання____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Алергологічний анамнез ____________________________________________ 

Дані об’єктивного дослідження, зовнішній огляд  _____________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________ 
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Прикус_______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Стан СОПР  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Щоденник лікування 

Дата 

звернення 
Діагноз, стан локально, лікування та рекомендації 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Приріст інтенсивності 

∆КП=КП2-КП1 

Дата обстеження 
КП 1  

(до лікування) 

КП 2  

(після лікування) 

∆КП  

(Приріст) 

    

    

 

 

 

 

 

Лікар                                                                _________________________ 
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Додаток В 

АНКЕТА ОЦІНКИ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ ЗНАНЬ  

БАТЬКІВ ТА ДИТИНИ  

 

Вік дитини ___________20___р.  

1. З якого віку дитина чистить зуби? 

- 2 роки  □      - не чистить  □                            

- 3 роки   □     - інша відповідь ___________________ 

2. Як часто дитина  чистить зуби? 

- 1 раз на день □         - інколи  □   

- 2 раза на день □       - ніколи            □ 

3. Якою зубною пастою дитина чистить зуби? 

- «Blend-a-med»□   - «Colgate»□   - «Lakalut»□ 

- зубною пастою для дорослих□     

4. Якими (разом із зубною щіткою та пастою) засобами гігієни користується 

дитина? 

- ополіскувачі □         - ніякими   □ 

- флоси □       - інша відповідь ________________________ 

5. Ким сформований рівень знань, щодо гігієни ротової порожнини? 

- знання відсутні  □                                - сформований батьками  □ 

- сформований стоматологом     □      - інша відповідь ____________________ 

6. Коли вперше дитина познайомилася зі стоматологом? 

- 2 роки □;   - 3 роки □;  - 4 роки □;  - 5 роки □; - 6 роки □; - не звертались □; 

7. Як Ви оцінюєте загальний стан гігієни ротової порожнини у Вашої дитини? 

□ – Відмінно; □ – Добре; □ – Задовільно; □ – Не задовільно; □ – Погано. 
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Додаток Д  

АНКЕТА ОЦІНКИ НАЯВНОСТІ КАРІЄСОГЕННИХ 

 ФАКТОРІВ 

 

Вік дитини ___________ 20___р. 

1. Як за часто і коли дитина вживає наступні продукти (в таблиці відмітити)? 

П                  

    Продукти 

Частота вживання 
1

 р
/д

ен
ь 

1
р
/т

и
ж

д
ен

ь 

Р
ег

у
л
яр

н
о
 

Ін
к
о

л
и

 

З
 о

сн
о

в
н

и
м

 

п
р
и

й
о

м
о

м
 

їж
і 

В
 п

р
о

м
іж

к
ах

 

м
іж

 ї
ж

ею
 

Білий хліб       

Цукор       

Сир (мол. прод.)       

Солодкі напої       

Шоколад       

Льодяники       

Ірис       

Вафлі        

Картопля       

Макарони       

Крупи       

 

2. З якого віку дитина вживає солодощі? 

- з 1 року □; - з 1,5 року □; - з 2 років □; - з 3 років □; 

3. Скільки тривало грудне вигодовування?   - До 1 року □;   - Більше 1 року □; 

4. До якого віку тривало нічне вигодовування?  

- До 1 року □;   - До 18 місяців □; - До 20 місяців □; 

5. Чи засинала дитини з пляшечкою суміші?    - Так □;        - Ні □. 
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Додаток Е 
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Додаток Ж 
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Додаток З 
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Додаток К 
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Додаток Л 
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Додаток М 
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Додаток Н  
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Додаток П 
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Додаток Р  

 


