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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

ЗБ — загальний білок 

ЗЩА — зубо-щелепна аномалія 

ЛДГ — лактатдегідрогеназа 

ЛФ — лужна фосфатаза 

МДА — малоновий диальдегід 

СОД — супероксиддисмутаза 

ТЕР-тест — метод визначення функціональної резистентності емалі 

(OHI–S) — індекс Гріна-Вермільона 

IL–1β — інтерлейкін 1 бета 

IL–4 — інтерлейкін 4 
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АНОТАЦІЯ 

Пачевська А. В. Реактивність біохімічного складу слини при використанні 

знімної та незнімної ортодонтичної апаратури у дітей. — Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктор філософії) за спеціальністю 14.01.22 — «Стоматологія». 

Підготовка здійснювалася в Вінницький національний медичний 

університет ім. М. І. Пирогова, Вінниця, 2019. 

Захист відбудеться у спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Івано- 

Франківський національний медичний університет», Івано-Франківськ, 2019. 

Дисертація присвячена вивченню змін біохімічного складу змішаної слини 

у дітей з зубо-щелепними аномаліями (ЗЩА), яким застосовували для 

лікування незнімні та знімні ортодонтичні апарати з метою попередження, 

своєчасної діагностики та лікування таких ускладнень ортодонтичного 

лікування як карієсу зубів та запалення тканин  пародонту. 

Наукова новизна одержаних результатів. За результатами проведеного 

стоматологічного обстеження дітей 9-15 років уточнено наукові дані про 

біохімічні та імуноферментні показники змішаної слини та встановлено їх 

розлади під час ортодонтичного лікування. 

Науково доведено та встановлено взаємозв`язок змін фізико-хімічних, 

біохімічних та імуноферментних показників в дітей із ЗЩА.  

Доповнено наукові дані про вплив незнімних та знімних ортодонтичних 

апаратів на гігієну, на закислення середовища та дисбаланс процесів 

демінералізації й ремінералізації в ротовій порожнині. 

Встановлено нові дані про порушення гомеостазу ротової порожнини та 

цитокінінової системи, зниження місцевого імунітету, що супроводжується 

активацією резорбції кісткової тканини в дітей 9-15 років під час 

ортодонтичного лікування. 
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Доповнено наукові дані про стан реактивності ротової порожнини за 

біохімічними маркерами, які потрібно враховувати на початку ортодонтичного 

лікування з метою профілактики виникнення ускладнень.  

Практичне значення одержаних результатів.  

Використання ортодонтичних апаратів при лікуванні ЗЩА в дітей може 

викликати такі ускладнення як карієс зубів та захворювання тканин пародонту, 

періодонтит. 

Для попередження виникнення карієсу зубів при лікуванні 

ортодонтичними апаратами дітей із ЗЩА рекомендуємо враховувати фізико-

хімічні властивості змішаної слини, її кристалоутворення, мінералізуючу 

здатність, рівень кальцію, фосфору, активність лужної фосфатази в змішаній 

слині, які впливають на процеси «дозрівання» емалі. 

Для профілактики та своєчасної діагностики таких можливих ускладнень 

при ортодонтичному лікуванні ЗЩА у дітей як катаральний гінгівіт та 

пародонтити потрібно враховувати стан гігієни ротової порожнини, рівень α–

амілази в змішаній слині, молочної кислоти та загального білка. Для оцінки 

активності запального процесу в ротовій порожнині та імунологічного статусу 

потрібно враховувати активність лізоциму, контролювати вміст інтерлейкіну — 

1 бета (ІЛ–1β) і інтерлейкіну-4 (ІЛ-4). 

Для попередження розвитку періодонтиту при лікуванні ортодонтичними 

апаратами необхідно враховувати рівень остеокальцину. 

Особливої уваги потребують пацієнти, яким для лікування ЗЩА 

використовують незнімні ортодонтичні апарати. Тому рекомендуємо для 

попередження розвитку вище перерахованих ускладнень контроль біохімічних 

маркерів розвитку карієсу зубів, запалення слизової оболонки ротової 

порожнини та резорбції кісток проводити до лікування, на 3-му та 6-му місяцях 

використання ортодонтичних апаратів. 

Метою дослідження було підвищення ефективності профілактики 

можливих ускладнень при ортодонтичному лікуванні дітей із ЗЩА шляхом 

вивчення реактивності біохімічного складу, фізико-хімічних та 
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імуноферментних показників змішаної слини для розробки алгоритму 

диференціальної корекції можливих ускладнень лікування. 

Для досягнення поставленої мети були сформульовані завдання 

дослідження: 

1. Вивчити та порівняти стан гігієни ротової порожнини в дітей із ЗЩА під 

час лікування незнімними та знімними ортодонтичними апаратами. 

2. Визначити та порівняти фізико-хімічні властивості змішаної слини в 

дітей із ЗЩА при використанні незнімних та знімних ортодонтичних апаратів.  

3. Дослідити та співставити біохімічні показники змішаної слини в дітей із 

ЗЩА під час ортодонтичного лікування.  

4. Оцінити в порівняльному аспекті результати імуноферментних 

показників змішаної слини в дітей із ЗЩА під час використання незнімних та 

знімних ортодонтичних апаратів. 

5. Розробити алгоритм диференціальної корекції порушень фізико-

хімічних, біохімічних та імуноферментних показників змішаної слини для 

своєчасної діагностики та профілактики можливих ускладнень під час 

ортодонтичного лікування.  

У роботі застосовувались клінічні методи обстеження хворих, фізико-

хімічне, біохімічне та імуноферментне дослідження змішаної слини. Отримані 

результати опрацьовані статистично. 

Встановлено, що найбільш значимі зміни стану гігієни ротової порожнини 

за показниками індексу Гріна-Вермільйона, модифікованого індексу Федорова-

Володкіної та індексу Silness-Loe мають місце при використанні незнімних 

ортодонтичних апаратів та поглиблюються з подовженими термінами їхнього 

носіння (через 6 місяців). Уперше встановлено, що застосування незнімних 

ортодонтичних апаратів призводить до більш глибоких порушень фізико-

хімічних властивостей змішаної слини, що проявляється формуванням 

кристалів менших розмірів, руйнуванням їхньої чіткої структури та змінами 

форми (зірчаті, округлі та неправильні замість папоротеподібних) уже через 3 

місяці від встановлення та виявляються в 75 % обстежених, у той час як у 
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пацієнтів, яким застосовувались знімні протези, відмічено лише зменшення 

розмірів та кількості аморфних структур, поодинокі папоротеподібні кристали. 

Встановлений взаємозв’язок між порушенням кристалізації змішаної слини при 

використанні ортодонтичних апаратів та підвищенням концентрації молочної 

кислоти в ротовій порожнині: через 3 міс їхнього носіння в 1,6 раза в пацієнтів 

із незнімними (р≤0,05) та в 1,4 раза (р≤0,05) в обстежених зі знімними 

протезами та в 2,6 та 2,2 раза (р1,2≤0,05), відповідно, на 6 міс їхнього носіння. 

Одночасно в таких хворих відмічено зниження активності α-амілази в змішаній 

слині з (374,00±1,83) до (322,0±0,33) од.акт/л (р≤0,05) та з (405,00±2,57) до 

(361,00±3,87) од.акт/л (р≤0,05) на 3 міс, відповідно, при незнімних та знімних 

апаратах із подальшим зниженням через 6 місяців у хворих першої групи. При 

застосуванні незнімних та знімних протезів встановлено порушення 

мінерального обміну, які проявляються зниженням рівня кальцію в змішаній 

слині на 14 % та 11 % (р1,2≤0,05), відповідно, на третій міс та на 27 % і 20 % 

через 6 міс спостереження, зниженням рівня фосфору в змішаній слині на 9 та 6 

% (р1,2≤0,05), відповідно, на третій міс та на 14 і 12 % через 6 міс 

спостереження, а також гальмування процесів ремінералізації емалі, про що 

свідчило зменшення активності лужної фосфатази (ЛФ) з (819,08±22,56) до 

(791,92±19,87) нмоль/с×л через три та ще на 58,31 нмоль/л×с (р1,2≤0,05) через 6 

місяців у пацієнтів із незнімними протезами. У пацієнтів зі знімними апаратами 

відмічено зменшення активності ЛФ з (923,99±52,43) до (860,09 ±45,65) 

нмоль/с×л через 3 та ще на 128,51 нмоль/с×л через 6 місяців (р≤0,05). Уперше у 

обстежених із незнімними ортодонтичними протезами встановлені більш значні 

порушення процесів вільнорадикального окислення ліпідів, зокрема, 

підвищення рівня малонового диальдегіду (МДА) на 18 % - через 3 та на 43 % - 

через 6 місяців (р≤0,05), у той час, як при використанні знімних, відповідно, на 

12 % та 25 % (р≤0,05) з одночасним підвищенням рівня СОД на 36 % та 55 % 

(р1,2≤0,05) через 3 і 6 міс в обстежених першої та на 22,5 % і 30 % - у хворих 

другої групи в ті ж терміни (р1,2≤0,05). Уперше співставлено, що такі зміни 

відбуваються одночасно з підвищенням рівня метаболітів оксиду азоту в 2 рази 



 7 

через 3 міс та у 4 – через 6 міс у пацієнтів із незнімними та у 1,6 і 2,5 раза, 

відповідно, в обстежених зі знімними протезами (р1,2≤0,05). Уперше відмічений 

взаємозв’язок між застосуванням незнімних та знімних протезів у дітей, 

активацією запальних процесів та резорбцією кісткової тканини. Лікування 

незнімними та знімними апаратами призводило до достовірного зростання 

рівня IL-1β як через 3, так і 6 місяців (у 4,0 та 9,0 раза і у 3,2 та 8,5 раза 

(р1,2≤0,05)), відповідно, на фоні зниження неспецифічного захисту (зменшення в 

ротовій порожнині рівня лізоциму при лікуванні незнімними апаратами через 3 

та 6 міс (на 22 % та 24 %) та знімними на 8 % на 6 міс (р1,2≤0,05). Лікування 

ЗЩА незнімними протезами супроводжувалось резорбцією щелепної кісткової 

тканини, на що вказувало достовірне зростання рівня остеокальцину на 21 % на 

3 міс та на 41,6 % на 6 міс спостереження (р1,2≤0,05). 

Ключові слова: зубо-щелепні аномалії, ортодонтичне лікування, діти,  

змішана слина, біохімічний склад. 

ANNOTATION (ABSTRACT) 

Pachevskaya A.V. Reaction of the biochemical composition of saliva with the 

use of removable and non-removable orthodontic equipment in children. — 

Manuscript.  

Dissertation for the Degree of a Candidate of Medical Sciences (Doctor of 

Philosophy), Speciality 14.01.22 — Stomatology. — Vinnytsia National Medical 

University MI Pirogov, Ivano-Frankivsk, 2019. 

The work is devoted to the study of the reactivity of the biochemical 

composition of saliva in children with dento-jaw anomalies (DJA), which was used 

for the treatment of non-removable and removable orthodontic equipment. 

A comparative estimation of the reactivity of the biochemical parameters of oral 

liquid of healthy children and children with DJA using a non-removable and 

removable orthodontic equipment was made. A significant difference was found 

between the groups (р1,2≤0,05). It has been shown that non-removable (to a greater 

extent) and removable orthodontics provoke deterioration of oral hygiene. Poor oral 

hygiene and insufficient utilization of carbohydrates lead to acidification of the oral 
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cavity environment. This, in turn, leads to an imbalance of demineralization and 

remineralization processes, which are accompanied by an active loss of calcium and 

phosphorus, by activation of bone resorption processes. Violations of homeostasis in 

the oral cavity stimulate oxidative processes, which become trigger changes for local 

immunity in general and the cytokinin system in particular. For the first time an 

objective biochemical comparison of the markers of the state of reactivity of the oral 

cavity is presented using non-removable and removable orthodontics in children with 

DJA. Thus, in a group of children who used non-removable and removable 

orthodontic equipment for elimination of DJA anomalies, after 3 months of treatment, 

the number of patients with good oral hygiene decreased, which and left after 6 

months. This led to an increase in lactic acid levels in patients. The acidification of 

the oral cavity environment led to a decrease in the activity of the α-amylase enzyme. 

Hardware treatment reduced the levels of calcium and phosphorus in the saliva in 

both groups after 3 and 6 months. At the examined patients with non-removable 

orthodontic dentures, more significant violations of the processes of free radical 

oxidation of lipids were established, in particular, raising the level of malonic 

aldehyde by 18 % - after three and at 43 % - after 6 months of treatment (р1,2≤0,05), 

while using of removable ones, respectively, 12 and 25 % (р1,2≤0,05) with a 

simultaneous increase in the level of superoxide dismutase at 36 and 55 % 

(р1,2<0,05). in three and six months at the first and at 22,5 and 30 % - at the patients 

of the second group (р1,2<0,05). Such changes occurred simultaneously with the 

increase in the level of metabolites of nitric oxide in 2 times at 3 and in 4 – at 6 

months at patients with non-removable and in 1,6 and in 2,5 times, respectively, in 

the examined with removable dentures (р1,2<0,05). The immunoassay study showed 

that the use of non-removable and removable orthodontic equipment to the same 

extent led to a significant increase in activity pro-inflammatory IL-1β and anti-

inflammatory IL-4 cytokine. The treatment with non-removable orthodontic devices 

was accompanied by a sharp activation of the bone resorption process(р1,2≤0,05). 

The obtained results of the study of the reactivity of biochemical changes in in 

the saliva using non-removable and detachable orthodontic equipment in children can 
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be used in the planning of orthodontic treatment as diagnostic markers for the further 

selection of tactics and assessment of the oral cavity in children during the treatment 

of DJA by non-removable and removable orthodontic equipment. 

Key words: dento-jaw anomalies, orthodontic treatment, children, saliva, 

biochemical composition. 
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ВСТУП 

Актуальність теми  

Уся світова система охорони здоров’я взагалі і стоматологія зокрема все 

більше уваги приділяють боротьбі зі стоматологічними захворюваннями, у 

тому числі зубо-щелепними аномаліями (ЗЩА) [P. E. Petersen, 2005; L. Maes, 

2006; D. T. Wigle, 2007; N. Toda, 2009; Ю. А. Калініченко, 2010; Euro Barometer, 

2010; World Health Organization, 2010; Н. О. Савичук, 2014]. 

Як показало дослідження [І. В Палійчук, 2015], морфологічні відхилення 

в зубо-щелепній системі дуже часто супроводжуються значними 

функціональними порушеннями, які призводять до захворювань тканин 

пародонта та ранній втраті зубів, ця патологія швидко прогресує з віком та 

супроводжується деформацією зубо-щелепного скелету, а також естетичними 

порушеннями. Окрім порушення постави, синусбронхопневмопатії, 

функціональних порушень у малому колі кровообігу, затримки 

психосоматичного розвитку, спостерігаються неврози та неврозоподібні стани, 

пов’язані з незадоволеністю власною зовнішністю [K. Olden, 2005; Н. В. 

Головко, 2008; B. S. Suprabha, 2011; В.С. Іванов, 2013; Е. В. Безвушко, 2014]. 

Ортодонтія — відносно молодий та швидко прогресуючий розділ 

стоматології, який займається вивченням етіології та патогенезу ЗЩА, 

створенням методів їхньої діагностики, розробкою способів профілактики та 

лікування аномалій положення зубів, форми зубних дуг, прикусу, керуванням 

росту щелеп, нормалізацією функції зубо-щелепної системи, усуненням 

естетичних порушень, впливом на розвиток суміжних органів та організму в 

цілому [Н. В. Головко, 2008]. 

Друга половина ХХ сторіччя та перше десятиріччя ХХІ сторіччя 

характеризуються швидким розвитком ортодонтії як в Україні, так і в інших 

країнах. Відомі вагомі досягнення [І. В. Ковач, 2016], отримані в розробці 

нових методів диференціальної діагностики функціональних та механічних 
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методів лікування аномалій прикусу, які використовуються все більше 

лікарями-стоматологами. 

Але недостатня обізнаність щодо досягнень ортодонтії та суміжних наук 

часто призводить у практичній діяльності до використання застарілих, 

малоефективних методів лікування, до неправильного технічного виготовлення 

нових конструкцій ортодонтичних апаратів та помилок у клінічному нагляді за 

ортодонтичними пацієнтами. Не дивлячись на велику кількість науково-

практичної інформації з ортодонтії, деякі суттєві питання лишаються мало 

вивченими. Зокрема, мало уваги приділяється плануванню ортодонтичної 

допомоги при лікуванні дітей, схильних до карієсу зубів, захворюванням 

тканин пародонта, які виникають під час ортодонтичного лікування, значенню 

поганого стану гігієни ротової порожнини до початку і під час надання 

стоматологічної допомоги [Г. Б. Оспанова, 1978; В. А. Лабунец, 2013; В. В. 

Манжуловская, 2013; Л. В. Смаглюк, 2013]. 

Проблема надання ортодонтичної допомоги лишається актуальною в 

зв’язку зі значною розповсюдженостю ЗЩА, які за даними різних авторів 

сягають до 80 % [В. А. Лабунец, 2013; В. В. Манжуловская, 2013; Л. В. 

Смаглюк, 2013]. 

У той же самий час, зростання матеріального благополуччя населення 

країни і результати багаторічної профілактичної роботи стоматологів сприяють 

значному збільшенню кількості пацієнтів, яким для лікування ЗЩА 

використовують незнімні та знімні ортодонтичні апарати [Н. В. Головко, 2008]. 

Завдяки останнім досягненням медико-біологічних та медико-генетичних 

досліджень перед лікарями-ортодонтами відкриваються нові можливості 

вивчення причин виникнення ЗЩА, їхньої своєчасної діагностики, розробки 

методів лікування та профілактики ускладнень під час використання 

ортодонтичних апаратів. Перспективним вважається вивчення механізмів 

підтримання гомеостазу в ротовій порожнині, біохімічних маркерів 

неблагополуччя в слизовій оболонці роту під час ортодонтичного лікування [А. 

А. Прохончуков, 1970; Г. Б. Оспанова, 1978; И. М. Репужинский, 1999; Г. М. 
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Мельничук, 2013; Т. А. Петрушанко, 2013; И. Г. Мехмани, 2014; Е. А. 

Рустамов, 2014; І. В. Палійчук, 2015]. 

На сьогоднішній день недостатньо вивченими є питання відносно зміни у 

змішаній слині рівнів кальцію, фосфору, лужної фосфатази (ЛФ), 

супероксиддисмутази (СОД), малонового диальдегіду (МДА), α-амілази, 

гідроген сульфіду, нітратів (метаболітів оксиду азоту), загального білка (ЗБ), 

остеокальцину, інтерлейкінів, лізоциму при лікуванні ЗЩА незнімними та 

знімними ортодонтичними апаратами. Не враховується преморбідний рівень 

цих показників, не приділяється достатньо уваги динамічним змінам маркерів 

реактивності ротової порожнини під час лікування. У практичній діяльності 

лікарів-ортодонтів не надається достатньо уваги використанню біохімічних 

маркерів розвитку карієсу, гінгівіту, пародонтиту та периодонтиту в пацієнтів, 

яким надається ортодонтична допомога. 

У малочисельних працях, присвячених ускладненням, що виникають під 

час лікування ортодонтичними апаратами, слабо відображені етіологічні 

механізми їхнього виникнення, методи своєчасної діагностики та можливого 

попередження. 

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

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідної 

роботи кафедри стоматології дитячого віку Вінницького національного 

медичного університету імені М. І. Пирогова «Клініко-експериментальне 

обґрунтування застосування нових методів профілактики, діагностики, 

лікування дітей та підлітків із аномаліями зубо-щелепної системи та 

ускладненнями карієсу (№0115U007010)». Автор була виконавцем окремих 

фрагментів комплексної наукової теми.  

Тема дисертації затверджена вченою радою стоматологічного та 

фармацевтичного факультетів Вінницького національного медичного 

університету ім. М. І. Пирогова (26 квітня 2016 р. протокол №4). 

 

Мета дослідження.  
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Підвищити ефективність профілактики можливих ускладнень при 

ортодонтичному лікуванні дітей із ЗЩА шляхом вивчення реактивності 

біохімічного складу, фізико-хімічних та імуноферментних показників змішаної 

слини для розробки алгоритму диференціальної корекції можливих ускладнень 

лікування. 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити та порівняти стан гігієни ротової порожнини в дітей із ЗЩА під 

час лікування незнімними та знімними ортодонтичними апаратами. 

2. Визначити та порівняти фізико-хімічні властивості змішаної слини в 

дітей із ЗЩА при використанні незнімних та знімних ортодонтичних апаратів.  

3. Дослідити та співставити біохімічні показники змішаної слини в дітей із 

ЗЩА під час ортодонтичного лікування.  

4. Оцінити в порівняльному аспекті результати імуноферментних 

показників змішаної слини в дітей із ЗЩА під час використання незнімних та 

знімних ортодонтичних апаратів. 

5. Розробити алгоритм диференціальної корекції порушень фізико-

хімічних, біохімічних та імуноферментних показників змішаної слини для 

своєчасної діагностики та профілактики можливих ускладнень під час 

ортодонтичного лікування.  

Об`єкт дослідження: ЗЩА та стан твердих тканин і пародонту в дітей 9-15 

років під час використання незнімних та знімних ортодонтичних апаратів. 

Предмет дослідження: фізико-хімічні, біохімічні, імуноферментні 

показники змішаної слини під час використання незнімних та знімних 

ортодонтичних апаратів.  

Методи дослідження: клінічні – для визначення стану ЗЩА та змін у 

ротовій порожнині; лабораторні (фізико-хімічні, біохімічні, імуноферментні) – 

для кількісної оцінки стану змішаної слини; статистичні – для визначення 

достовірності факторіально-результативного взаємозв`язку моделювання та 

прогнозування отриманих результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів.  
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За результатами проведеного стоматологічного обстеження дітей 9-15 

років уточнено наукові дані про біохімічні та імуноферментні показники 

змішаної слини та встановлено їх розлади під час ортодонтичного лікування. 

Науково доведено та встановлено взаємозв`язок змін фізико-хімічних, 

біохімічних та імуноферментних показників в дітей із ЗЩА.  

Доповнено наукові дані про вплив незнімних та знімних ортодонтичних 

апаратів на гігієну, на закислення середовища та дисбаланс процесів 

демінералізації й ремінералізації в ротовій порожнині. 

Встановлено нові дані про порушення гомеостазу ротової порожнини та 

цитокінінової системи, зниження місцевого імунітету, що супроводжується 

активацією резорбції кісткової тканини в дітей 9-15 років під час 

ортодонтичного лікування. 

Доповнено наукові дані про стан реактивності ротової порожнини за 

біохімічними маркерами, які потрібно враховувати на початку ортодонтичного 

лікування з метою профілактики виникнення ускладнень.  

Практичне значення одержаних результатів. 

Використання ортодонтичних апаратів при лікуванні ЗЩА в дітей може 

викликати такі ускладнення як карієс зубів та захворювання тканин пародонту, 

періодонтит. 

Для попередження виникнення карієсу зубів при лікуванні 

ортодонтичними апаратами дітей із ЗЩА рекомендуємо ураховувати фізико-

хімічні властивості змішаної слини, її кристалоутворення, мінералізуючу 

здатність, рівень кальцію, фосфору, активність лужної фосфатази в змішаній 

слині, які впливають на процеси «дозрівання» емалі. 

Для профілактики та своєчасної діагностики таких можливих ускладнень 

при ортодонтичному лікуванні ЗЩА у дітей як катаральний гінгівіт та 

пародонтити потрібно враховувати стан гігієни ротової порожнини, рівень α-

амілази в змішаній слині, молочної кислоти та загального білка. Для оцінки 

активності запального процесу в ротовій порожнині та імунологічного статусу 
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потрібно враховувати активність лізоциму, контролювати вміст інтерлейкіну — 

1 бета (ІЛ–1β) і інтерлейкіну-4 (ІЛ-4). 

Для попередження розвитку періодонтиту при лікуванні ортодонтичними 

апаратами необхідно враховувати рівень остеокальцину. 

Особливої уваги потребують пацієнти, яким для лікування ЗЩА 

використовують незнімні ортодонтичні апарати. Тому рекомендуємо для 

попередження розвитку вище перерахованих ускладнень контроль біохімічних 

маркерів розвитку карієсу зубів, запалення слизової оболонки ротової 

порожнини та резорбції кісток проводити до лікування, на 3-му та 6-му місяцях 

використання ортодонтичних апаратів. 

Впровадження.  

Матеріали дисертації впроваджені в лікувальний і навчальний процес 

кафедри стоматології післядипломної освіти ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» (12.09.2018), лікувальну роботу 

Комунального закладу «Міська клінічна стоматологічна поліклініка» м. Вінниці 

(5.01.2018), в навчально-педагогічний процес і наукову роботу кафедри 

стоматології дитячого віку, кафедри терапевтичної стоматології (4.01.2018), 

кафедри ортопедичної стоматології (4.01.2018), кафедри хірургічної 

стоматології та щелепно-лицевої хірургії Вінницького національного 

медичного університету ім. М.І. Пирогова (4.01.2018), кафедри терапевтичної 

стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені 

І.Я. Горбачевського МОЗ України» (9.01.2018), кафедри стоматології дитячого 

віку Ужгородського національного університету (10.01.2018). 

Особистий внесок здобувача. 

Дисертаційна робота є самостійним науковим дослідженням. Здобувачем 

особисто проаналізована наукова література, проведений патентний пошук, 

обґрунтована тема і задачі дослідження. Автор разом із науковим керівником 

визначила мету і завдання наукового дослідження, провела аналіз наукових 

результатів і сформулювала висновки. Особисто виконала клінічні та 

параклінічні дослідження пацієнтів, фізико-хімічні, імуноферментні та 
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біохімічні методи дослідження. Провела систематизацію та узагальнення 

отриманих результатів та їхню статистичну обробку. У друкованих працях 

участь здобувача є визначальною. 

Клінічне обстеження пацієнтів проводила спільно зі співробітниками 

Комунального закладу «Міська клінічна стоматологічна поліклініка» м. Вінниці 

(головний лікар — Герасимчук В. В.) та кафедри стоматології дитячого віку 

(завідувач кафедри — доцент Філімонов Ю. В.). Фізико-хімічне дослідження 

(кристалографію ротової рідини) виконувала самостійно. Імуноферментні та 

біохімічні методи дослідження змішаної слини проводила спільно зі 

співробітниками кафедри медичної та біологічної хімії Вінницького 

національного медичного університету ім. М. І. Пирогова (завідувач кафедри — 

професор Заічко Н. В.) 

Апробація результатів дисертації.  

Основні положення та результати наукових досліджень дисертації 

викладено та обговорено на засіданні кафедри стоматології дитячого віку та 

засіданнях Вченої Ради стоматологічного факультету Вінницького 

національного медичного університету імені М. І. Пирогова. Доповіді про 

результати дослідження було виголошено на:  

VІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Біологічні 

дослідження – 2015» молодих учених і студентів, м. Житомир, 11–12 березня 

2015 року; ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів та 

молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини», м. 

Суми, Международной научно-практической конференции «Закономерности и 

тенденции развития науки», г. Уфа, 17 января 2015 года; Международной 

научно-практической конференции «Proekty naukowe», Sopot, 27.02–28.02. 

2015; 84-й науково-практичній конференції студентів і молодих вчених з 

міжнародною участю «Іновації в медицині», м. Івано-Франківськ, 12–13 

березня 2015 року; 72-й Всеукраїнській студентській науковій конференції 

«Погляд майбутніх лікарів на сучасну медицину», м. Полтава, 23–24 березня 

2016 року, 85-й науково-практичній конференції студентів та молодих вчених із 
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міжнародною участю «Інновації в медицині», м. Івано-Франківськ, 24–25 

березня 2016 року; LXX Международной научно-практической конференции 

студентов и молодых ученых «Актуальные проблемы современной медицины и 

фармации 2016», г. Минск, 2016; Щорічній міжнародній конференції молодих 

науковців 2016, м. Київ, 28–30 жовтня 2016 року; І Форуме молодежных 

научных обществ, г. Витебск, 2–3 ноября 2016 года; V Ogolnopolskiej 

konferencji studentow fizyki medycznej «Fizyka dla medyka», м. Краків 31.03–2.04 

2017; Всероссийском научном форуме студентов и молодых учених с 

международным участиме «Студенческая наука — 2017», г. Санкт-Петербург, 

ХХІV міжнародній студентській науковій конференції «Перший крок в науку 

2017», м. Вінниця, 26–28 квітня 2017 року; National scientific and practical 

conferece with international participation «Organizational and legal optimization 

bases of the healthcare system in Ukraine and abroad in modern conditions» 25–26 of 

May 2017, Poltava, Ukraine; в міжнародній науково-практичній конференції, 

присвяченій 25-річчю Медичного інституту Сумського державного 

університету, Суми, 17–19 жовтня 2017 року. 

Публікації.  

За темою дисертації опубліковано 20 наукових праць, серед них шість 

статей у фахових наукових виданнях України, у тому числі 1 стаття в журналі, 

який входить до науково-метричної бази Scopus (Wiadomosci Lekarskie) та 14 

тез у збірниках матеріалів конференцій. 

Обсяг та структура дисертації 

Дисертація представлена українською мовою на 162 сторінках 

друкованого тексту, з яких 115 сторінок основного тексту, і складається зі 

вступу, огляду літератури, опису методів дослідження, 3 розділів власних 

результатів, аналізу та обговорення результатів власного дослідження, 

висновків, практичних рекомендацій, переліку використаних джерел літератури  

(124 найменувань кирилицею та 65 латиною), додатків. Робота ілюстрована 15 

таблицями та 31 рисунком. 
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РОЗДІЛ 1 

МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ЗЩА У ДІТЕЙ 

НЕЗНІМНИМИ ТА ЗНІМНИМИ ОРТОДОНТИЧНИМИ АПАРАТАМИ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

В усьому світі важливою складовою системи охорони здоров’я є 

регулярний моніторинг стану здоров’я дитячого та дорослого населення [41, 97, 

142, 159, 171, 176, 184, 185]. У той же самий час у сучасній світовій медицині 

продовжує залишатися основною проблема розповсюдженості та профілактики 

стоматологічних захворювань у дітей [4, 18, 37, 169, 180].  

Встановлено, що у світі 60-90 % дітей хворіють на карієс зубів, гінгівіт, 

хвороби тканин пародонту [18, 39, 150, 183]. Кожен рік ортодонтичне лікування 

починають мільйони дітей, так як за статистикою більше 80 % дітей до 15 років 

мають ту чи іншу аномалію прикусу [1, 110, 111, 121, 152, 154].  

В Україні регулярні епідеміологічні стоматологічні дослідження 

вітчизняних дослідників дозволяють оцінити ефективність національної 

програми первинної профілактики стоматологічних захворювань [46, 79]. 

Одним з пріоритетних напрямків цих наукових досліджень є вивчення 

стоматологічної захворюваності в дітей [50].  

За даними вчених-стоматологів останнім часом у нашій країні викликають 

усе більше занепокоєння ЗЩА серед дітей та підлітків [54], а також вторинні 

ускладнення, які виникають при ортодонтичному лікуванні.  

Крім того, приділяється все більше уваги розробці найбільш сучасних та 

ефективних методів профілактики, своєчасної діагностики та усунення 

ускладнень, які пов’язані з апаратним лікуванням [62, 103].  

За даними дослідників серед 43 % дітей, в яких наявна стоматологічна 

патологія, захворювання пародонта зустрічаються у 30 % [64, 75]. У свою 

чергу, науковці [65, 66] у своїх дослідженнях відмічають, що розповсюдженість 

захворювань пародонта в 70 % у дітей співпадає з ЗЩА.  
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Автори це пояснюють тим, що з однієї сторони ЗЩА та погана гігієна 

ротової порожнини є факторами ризику для виникнення хвороб пародонта, а з 

іншої, захворювання тканин пародонта призводять до зубо-щелепних 

деформацій та ускладнюють їхнє ортодонтичне лікування. 

Крім того, апаратне лікування є додатковим навантаженням на тканини 

пародонта, ортодонтична техніка ускладнює проведення гігієнічних процедур 

[67, 68, 73, 74, 77, 84, 90, 95]. Такий тісний взаємозв’язок говорить про 

необхідність комплексного підходу до вирішення даної проблеми.  

Велика кількість та різноманітність форм аномалій викликають 

необхідність їхньої класифікації та систематики. На сьогодні відомо велику 

кількість класифікацій зубо-щелепних аномалій, але найбільше 

використовується серед лікарів класифікація Енгля [1889] та Всесвітньої 

організації охорони здоров’я [1975].  

Класифікація Енгля базується на мезіодистальних співвідношеннях зубних 

рядів. Автор вважав, що положення зубних рядів визначається 

співвідношенням перших постійних молярів — «ключем оклюзії». За думкою 

Енгля, верхній перший постійний моляр повинен бути тією стабільною 

ділянкою, виходячи з якої потрібно визначати усі аномалії прикусу чи оклюзії 

(за визначенням Енгля). Стабільність першого верхнього постійного моляра 

визначає, по-перше, нерухоме з’єднання верхньої щелепи з іншими частинами 

черепу, а по-друге, за думкою автора класифікації, факт прорізування зубу в 

зубному ряді у визначеному місці — за останнім тимчасовим зубом. Енгль 

приводить ще цілий ряд обставин, які забезпечують постійність місця першого 

верхнього моляру.  

Відповідно, усі атипові співвідношення молярів, за думкою автора, 

потрібно віднести за рахунок аномального положення нижньої щелепи. На 

основі симптому співвідношення молярів Енгль поділив аномалії прикусу на 

три основні класи. 

Різноманітність ЗЩА вимагає створення багаточисленних ортодонтичних 

апаратів. Із наявного арсеналу ортодонтичних апаратів, які застосовуються для 
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лікування аномалій прикусу, перевагу надають знімним конструкціям як 

механічної, так і функціональної дії. Усі ортодонтичні апарати 

характеризуються складністю виготовлення і застосування.  

Апарати функціональної дії являють собою різно сконструйовані похилі 

площини і закусочні поверхні, які переміщують зуби або нижню щелепу в 

трансверзальному, сагітальному і вертикальному напрямках. Джерелом сили є 

скоротлива властивість жувальних і мімічних м’язів у період змикання окремих 

зубів з похилою площиною або закусочною поверхнею. 

 В апаратах механічної дії сила закладена в конструкції самого апарату і не 

залежить від здатності жувальних м’язів. Джерелом сили є активна частина 

апарату і пружність дуги, пружини, еластичність гумової тяги і лігатури, сила, 

яку розвиває гвинт. Інтенсивність дії апаратів регулюється лікарем, який 

використовує їхню активну частину [18, 119, 121]. Крім того, якщо ЗЩА 

виражена дуже сильно, то не завжди досягається бажаний ефект, тому 

лікування потрібно поєднувати з іншими апаратами [18].  

Для лікування ЗЩА сьогодні використовують також незнімні 

ортодонтичні апарати, які складаються з різноманітних вестибулярних дуг і 

залишкових прикріплень для них, що забезпечують широкий діапазон 

переміщення зубів. Це апарати Енгля складної конструкції, Джонсона, Бегга, в 

основу яких закладені оригінальні види техніки переміщення зубів. Лікарю-

ортодонту деколи буває необхідно фіксувати на зубах гачки або штанги для 

накладання еластичної тяги.  

Із цією метою використовують повні штамповані коронки, механічні 

коронки або кільця. Встановлено, що при їхньому використанні виникає багато 

тріщин емалі зуба. У зв’язку з цим в останній час найбільш розповсюджено 

приклеювання ортодонтичних елементів до емалі зуба.  

Застосування композитних матеріалів супроводжується протравлюванням 

емалі зуба 50 % фосфорною кислотою, що, у свою чергу, негативно впливає на 

її структуру [15]. 



 27 

Вибір ортодонтичного апарату для лікування різноманітних ЗЩА 

проводять, ураховуючи вік хворого та вираженість аномалії. Нерідко лікарю-

ортодонту потрібно модифікувати конструкцію того чи іншого апарату. 

Один й той самий вид аномалії може бути усунений кількома апаратами, 

але завжди потрібно використовувати найбільш щадну та ефективну методику, 

передбачати можливі ускладнення при ортодонтичному лікуванні, вчасно їх 

діагностувати та лікувати [119, 121]. 

Сьогодні встановлено, що важливим фактором формування організму 

дітей є адаптація до реальних умов життя — природно-кліматичних, медико-

соціальних та антропогених факторів, які по-різному впливають на 

стоматологічне здоров’я дітей [12, 13, 30, 40, 78, 147, 162, 169]. 

 Встановлено, що в комплексному впливі факторів важливе значення на 

формування стоматологічного здоров’я дітей при використанні ортодонтичної 

техніки відіграють ендогенні та екзогенні чинники [15, 19, 21, 24, 31, 45, 52].  

До останніх відносять екологічні умови, адже до техногенного стресу 

найбільш чутливі діти, які мають слабкі адаптаційні можливості, у тому числі і 

до стоматологічних захворювань [104, 118, 122].  

До ендогенних чинників, у першу чергу, відносять гігієну ротової 

порожнини [90, 91, 96, 132], стан мікробіоценозу [2, 38, 76, 127, 136, 138, 140, 

149], біохімічний склад ротової рідини [14, 93, 101, 102, 109, 114, 115], дію 

матеріалів ортодонтичної техніки [83, 99], спадковість [33, 34, 46]. 

 

1.1. Значення гігієни ротової порожнини при ортодонтичному 

лікуванні незнімними та знімними ортодонтичними апаратами в дітей 

із ЗЩА 

Відносним протипоказанням для фіксації незнімних та знімних апаратів є 

поганий гігієнічний статус, відсутність стійких навичок догляду за 

порожниною рота. 

Сьогодні вже є беззаперечним фактом, що ортодонтична корекція не 

завжди буває ефективною, а часом призводить до відмови від лікування (у 30 
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%). Окрім наявних незручностей та психоемоційної реакції ортодонтичне 

лікування в дітей та підлітків доволі часто супроводжується реактивним 

запаленням слизової оболонки ротової порожнини, больовим синдромом, 

особливо в ділянках контакту тканин з основою апарату [15, 19, 23, 26, 45, 51, 

61]. 

Перелік негативних сторін використання ортодонтичних апаратів включає 

катаральний гінгівіт, стоматит, пародонтит, періодонтит, випадки гіперплазії 

ясен та резорбції верхівок зубів унаслідок перевантаження ортодонтичних сил, 

а також тріщини емалі, карієс під брекетами, окислення дуги брекету, 

відсутність ефекту від лікування [15]. 

Першопричиною вищеперерахованих ускладнень при використанні 

апаратного лікування ЗЩА вважають погану гігієну ротової порожнини. 

Питанням гігієни ротової порожнини в пацієнтів, яким проводиться 

ортодонтичне лікування, останнім часом приділяється багато уваги [23, 57, 58, 

60, 90]. Адже в пацієнтів, особливо з незнімними ортодонтичними апаратами, 

погіршується природне очищення через важкий доступ до вестибулярної, 

лінгвальної та щічної поверхонь зубів, на яких фіксована ортодонтична техніка, 

що зумовлює підвищений ризик пошкодження тканин зубів. За даними 

літератури [81], стан гігієни ротової порожнини в підлітків 12–15 років, які 

мають дезокклюзії, за гігієнічним індексом ОHY – S складає 3,06 бали (дуже 

поганий рівень гігієни). Відсутність стійких навичок догляду за ротовою 

порожниною є основою для збільшення кількості м'якого зубного нальоту 

навколо підстав брекетів, особливо в пришийковій ділянці та пунктах контакту. 

При виявленні незадовільного догляду за ротовою порожниною необхідно 

довірливо, але в той же час дуже переконливо пояснити пацієнтові важливість 

гігієнічних заходів, навчивши його правильної техніки чищення зубів. За 2–3 

тижні під час контрольного уроку гігієни можна побачити плоди зусиль лікаря, 

адже найчастіше погано очищені зуби пацієнтів — це результат неграмотності 

в питаннях гігієни, а зовсім не відсутність бажання їх очищати. У той же час 

дослідження показали, що використання тільки одного з методів чи засобів 
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профілактики є недостатнім, рівень гігієни ротової порожнини в такому 

випадку все одно не відповідає поняттю «добре» [60, 63, 113].  

Тому, одне лише піклування про гігієну ротової порожнини не дає гарантії 

того, що ортодонтичне лікування закінчиться без ускладнень. Серйозна 

небезпека розвитку початкового карієсу, викликаного ортодонтичним 

втручанням, вимагає, щоб лікар знав етіопатогенез розвитку карієсу, гінгівіту, 

пародонтиту, періодонтиту та прийняв усі можливі заходи для їх запобігання. 

 

1.2. Порушення мікробного складу в ротовій порожнині при 

ортодонтичному лікуванні незнімними та знімними ортодонтичними 

апаратами в дітей із ЗЩА 

Ротоглотку можна розглядати як найбільш відкритий відділ травного 

каналу, який багато в чому визначає формування мікроекології розташованих 

нижче відділів травної системи. У ротовій порожнині завжди існує високий 

ризик виникнення вогнищ хронічної мікробної інфекції (одонтогенних, 

пародонтогенних, соматогенних, тонзилогенних, сіалогенних, лімфогенних) [2, 

5, 6, 14, 16, 56, 70]. Одним із вагомих факторів в етіології виникнення 

стоматологічних захворювань при ортодонтичному лікуванні ЗЩА у дітей є 

зміни складу оральної мікрофлори, тобто дисбіоз. Дисбіоз негативно впливає на 

стан органів ротової порожнини, у тому числі й на тверді тканини зубів [20, 25, 

42]. Проведений авторами [35, 38] аналіз клінічних та мікробіологічних даних у 

пацієнтів із хворобами пародонта показав, що в значної кількості хворих 

виявляється медикаментозна стійкість основних пародонтальних збудників до 

загальноприйнятої антибактеріальної терапії, а крім природних ретенційних 

пунктів для бактеріальної флори під час ортодонтичного лікування незнімними 

апаратами з'являється величезна кількість інших. Доведено, що змінюється і 

кількісний склад мікробної флори — вона достовірно збільшується у всіх 

пацієнтів з брекет-системою [67, 68]. 

В організмі людини в ротовій порожнині є найбільша кількість бактерій, 

порівняно з іншими порожнинами, включаючи шлунково-кишковий тракт. За 
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даними різних авторів, кількість видів бактерій, включаючи анаеробні, 

коливається від 100 до 160 [177]. 

Це пояснюється не тільки тим, що бактерії потрапляють у ротову 

порожнину з повітрям, водою, їжею — так звані транзитні мікроорганізми, час 

перебування яких обмежений. Тут мова йде про резидентну (постійну) 

бактеріальну флору, яка утворює досить складну і стабільну систему. У 

нормальних умовах (не використовуються антисептичні пасти, антибіотики і 

інші лікарські препарати) зміна в екосистемі проходить у залежності від часу 

доби, росту і т.д. і лише в одному напрямку, тобто змінюється тільки кількість 

представників деяких або більшості видів, однак видове представництво 

залишається в конкретного індивіда практично постійним протягом, якщо не 

всього життєвого циклу, то принаймні протягом довготривалого періоду. У 

цьому відношенні бактеріальна флора ротової порожнини підпорядковується 

загальним законам функціонування екосистеми в живій природі. 

Із всіх факторів, які визначають природу і стан флори ротової порожнини, 

ведучим є ротова рідина. За даними авторів, кількість бактерій у ній 

коливається від 43 млн до 5,5 млрд в 1 мл, тобто в середньому 750 млн на 1 мл 

[177]. 

Мікробна ж концентрація в бляшках і в ясневій (гінгівальній) борозні в 100 

разів вище — приблизно 200 млрд клітин на 1 г проби (в якій близько 80 % 

води). За даними різних авторів, майже 30 мікробних резидентів є 

факультативними і облігатно анаеробними стрептоксонами, які включають у 

свій склад Str. mutans, Str.mitis, Str. sanesis. Різні види стрептококів займають 

строго визначене положення, наприклад найбільша кількість ентерококів була 

знайдена на спинці язика і в гінгівальній борозні. Str. mutans звично 

локалізується в бляшці в пришийковій ділянці зубів [177]. 

Друга половина резидентної флори складається з вайлонел (близько 25 %). 

Стафилококи, лактобацили, джгутикові мікроорганізми, спірохети, лептоспіри, 

фузобактерії, бактероїди, нейсерії, спіралевидні форми, дріжджі, інші гриби, 

найпростіші знаходяться в ротовій порожнині в значно меншій кількості. Хоча 



 31 

ці мікроорганізми постійно присутні в ротовій порожнині, вони ніколи не 

бувають так широко представлені як стрептококи, вайлонели, дифтероїди. Ці 

дані свідчать про те, що необхідно розрізняти головні і другорядні 

представники резидентної мікрофлори [177]. 

Під часів родів дитина та її рот інфікується при проходженні через родові 

шляхи матері, в яких, як правило, переважають лактобацили, корінбактерії, 

мікрококи, анаеробні, дріжджі, найпростіші. Водночас результати обслідування 

немовлят 1-го року життя показують, що резидентна мікрофлора дитини 

представлена й іншими видами і в інших співвідношеннях. Отже, у дитини вже 

після народження складається характерна тільки для нeї мікробна екосистема, в 

якій генітальна флора матері не має суттєвого значення. 

Уже з перших днів після народження дитина володіє високою 

сементивністю, тобто в її організмі дуже мало мікробів, спільних із 

мікрофлорою ротової порожнини дорослих і немає бактерій, які входять у склад 

їжі, крім транзитних. При виділенні мікроорганізмів із різних зон ротової 

порожнини дорослих відмічається перевага визначених видів на різних 

ділянках. Ці дані показують, що деякі види мають перевагу у визначених зонах 

ротової порожнини, і це може бути пов’язано з особливими фізіологічними 

умовами в цьому місті. Поряд із ротовою рідиною важливу роль у розподілі 

мікроорганізмів відіграють і умови в ротовій порожнині, і саме співвідношення 

резидентів у конкретній ділянці. Варіативність бактеріальної флори ротової 

порожнини вже відмічена при вивченні проб, взятих з одних і тих ділянок у 

різний час в одних і тих же осіб. Хоча у всіх ділянках є однакові 

мікроорганізми, у кожній переважає якийсь один характерний для неї вид: Str. 

mutans — на поверхні зубів, Str. salivarius — на язику, де зливається слина, де 

також знаходиться в високих концентраціях [177], B. melaninosenicus є в 

найбільш високій концентрації в гінгівальній щілині. У пробах, взятих з одної 

ділянки в однієї і тієї ж людини в різний час, визначається суттєва різниця в 

складі і кількості мікробної флори. 
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Бактерії, які знаходяться в ротовій порожнині як резиденти, затримуються 

в ній, дякуючи адгезії зі структурами ротової порожнини. Адгезія може бути 

наслідком синтезу мікробом позаклітинних полімерів, таких як декстрин Str. 

mutans, гіалуронова кислота, A. neslundii. Друга можливість адгезії — 

специфічна взаємодія між поверхневими шарами мікроорганізмів різних видів. 

Склад мікрофлори ротової порожнини залежить також від кількості мікробів, 

які поступають іззовні, частоти їхнього попадання, характеру їжі і фізико-

хімічних умов у ротовій порожнині, природи мікроорганізмів, які заселяють 

ротову порожнину та їхні взаємодії в асоціаціях. Виражений вплив на кількісну 

і видову характеристики мають гігієнічні процедури: при невиконанні правил 

гігієни різко збільшується кількість бактерій, особливо анаеробів і гнилісних 

бактерій [106] у ротовій порожнині. 

Кількість бактерій у ротовій порожнині змінюється протягом доби, при 

цьому провідну роль відіграє продукція слини, яка різко знижена в нічний час. 

Втрата зубів також призводить до зменшення кількості мікробної флори. 

Мікроорганізми фіксуються один до одного або до певних структур ротової 

порожнини. Прикріплення це може здійснюватися за рахунок 

екстрацелюлярних полісахаридів. Аналогічно деякі субстанції мікроорганізму, 

такі як слинні полімери, аглютинують деякі штами мікроорганізмів. 

Прикріплення одного організму до іншого може бути результатом афімтету 

їхніх поверхонь, наприклад злипання коків із нитковидними формами. Такий 

же механізм може забезпечувати прилипання мікробів до зубів або до інших 

структур [106]. 

Підсумовуючи літературні дані, можна констатувати, що незалежно від 

числа і стану факультативні і анаеробні стрептококи, вайлонели, факультативні 

і анаеробні дифтероїди складають 80 % усієї мікрофлори ротової порожнини. 

Факультативні стрептококи з вайлонелами складають більшу частину флори 

ротової рідини, в яку вони потрапляють головним чином, зі спинки язика. У 

бляшках і в гінгівальній щілині кількість дифтероїдів і граманаеробних паличок 

збільшується. Нейсерії постійно присутні в ротовій порожнині, досягають 3-5% 
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від видимої кількості. Лактобацили, стрептококи і джгутикові форми, 

переважно, складають близько 1 % загальної флори. Спірохети характерні для 

гінгівальної щілини, де їхня кількість складає 1–55 від загальної кількості 

життєздатних особин. Дріжджі і поліфморми виявляються приблизно в 

половини дітей, але в дуже невеликих кількостях. Мікоплазми можуть бути 

знайденими у всіх дітей та дорослих. Ці мікроорганізми виділяють із ротової 

рідини, бляшки, зубного каменю, отримують із проб від здорових людей і 

хворих гінгівітом, парадонтитом чи карієсом. Найпростіші можуть бути 

знайдені в невеликій кількості в половини дорослих людей, які добре чистять 

зуби. Присутність найпростіших у значних кількостях свідчить про недостатню 

гігієну ротової порожнини [106, 177]. 

 

1.3. Порушення мінерального обміну при ортодонтичному лікуванні 

незнімними та знімними ортодонтичними апаратами в дітей із ЗЩА 

Органічними компонентами ротової рідини є протеїни, вуглеводи, вільні 

амінокислоти, ферменти, вітаміни С, Р і групи В, а також багато інших речовин. 

Органічні речовини надходять до слини з сироватки крові (амінокислоти, 

сечовина), виділяються слинними залозами (муцин, амілаза, глікопротеїни, 

імуноглобуліни класу IgА та інші), а також виділяються мікроорганізмами. 

Особливість органічного складу слини полягає в постійному дефіциті 

основних енергетичних субстратів: вуглеводів, білків, ліпідів і тому при 

наявності високоактивних ферментних систем мікробного, лейкоцитарного і 

залозистого походження, відбувається їхня швидка утилізація. Так, вживання 

їжі, багатої на вуглеводи, може викликати своєрідний «метаболічний вибух» у 

ротовій порожнині. Він проявляється активацією ферментів вуглеводного 

обміну, посиленим розщепленням глюкози до органічної молочної кислоти. 

Це пояснює серйозні додаткові складнощі в здійсненні повноцінної 

комплексної профілактики та терапії ускладнень при ортодонтичному лікуванні 

ЗЩА. На сьогоднішній день уже з’явились праці про невпинний розвиток 

стійкості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів у пацієнтів, в яких 
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виявлялись певні порушення в роботі місцевої імунної системи. 

Неконтрольований дисбіоз ротової порожнини призводить до зміни біохімічних 

показників [20, 22].  

Тривала ретенція мікробної бляшки в таких пацієнтів призводить до 

вогнищевої демінералізації, так як починається дифузія кислоти через емаль і 

дисоціація кальцію і фосфатів у поверхневому шарі. Клінічно це проявляється у 

вигляді білих плям і смужок, які повторюють контури підстав брекетів та дуг 

пластин. 

До демінералізації схильні також моляри, які є опорними зубами протягом 

усього періоду лікування. Особливо багато проблем виникає між частиною 

апарату і ясенним краєм у пришийковій ділянці, оскільки ця ділянка поверхні 

зуба стає важко доступною при чищенні зубів, і скупчення залишків їжі і 

мікробного нальоту призводить до демінералізації. Тому перед ортодонтом 

стоїть найважливіше завдання — попередження виникнення демінералізації під 

час лікування незнімними та знімними апаратами. Стверджується, що при 

ортодонтичному лікуванні стоматологічне втручання пов’язане не лише зі 

значними психоемоційними, а й рефлекторними реакціями, які несприятливо 

впливають на пародонт і тверді тканини зубів [15, 165, 166, 172]. 

Однією з загальновизнаних небезпек у розвитку карієсу при 

ортодонтичному лікуванні є демінералізація емалі, яка виникає під час 

використання і після зняття апаратів [10, 81, 90]. Проблема демінералізації 

емалі надзвичайно актуальна не тільки для вітчизняних, а й для закордонних 

ортодонтів [72, 123, 126, 129]. Це можна пояснити тим, що переважна більшість 

ортодонтичних хворих — це підлітки, емаль яких ще повністю не 

сформувалася.  

Дослідження, проведені зарубіжними авторами, доводять, що під час 

ортодонтичного лікування демінералізація емалі проявляється не відразу, тому 

й важливі своєчасні превентивні заходи, з огляду на можливо швидкий 

розвиток патологічного процесу [139, 141, 146, 156, 157, 175, 183]. 
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Питання вдосконалення стоматологічної допомоги дітям із ЗЩА та їхніми 

ускладненнями: множинним карієсом зубів, запаленням тканин пародонту, 

періодонтитом, — неможливо вирішити без вивчення обміну кальцію та 

фосфору в організмі дитини [10, 26, 28, 44, 71]. Кальцій і фосфор утворюють 

мінеральну основу скелета і зубів. У ротовій порожнині постійно відбуваються 

два взаємопротилежних процеси — демінералізація та ремінералізація емалі. І 

демінералізація, яка відбувається під час прийому їжі, і ремінералізація — 

заповнення емалі втраченими мінералами, є природними процесами. Це 

можливо завдяки мінеральному складу слини. Саме з слини в емаль 

потрапляють мінерали, які були зруйновані кислотами [126, 139, 141, 146, 156, 

174]. 

Первинне руйнування емалі — демінералізація — відбувається при 

локальній зміні рН нижче 4,5. Доведено, що початкові зміни емалі можуть бути 

відновлені (ремінералізовані) до нормального стану. Процес ремінералізації, 

при наявності вогнища демінералізації без пошкодження дентину, відбувається 

за умови надходження іонів кальцію, фосфору і фтору зі слини в кристалічну 

решітку емалі. Осередок ремінералізації характеризується зміною кольору 

емалі — появою коричневої плями, що пов'язують із проникненням у вогнище 

демінералізації окрім мінеральних компонентів екзогенних пігментів [10].  

Тому значення кальцію та фосфору велике. Кальцій знаходиться у 

вільному і зв'язаному станах. Вільний, або іонізований кальцій складає близько 

55 % від його загальної кількості, 30 % кальцію пов'язано з білками і 15 % із 

аніонами — фосфатами, цитратом. У ротовій порожнині зв’язаний кальцій 

зосереджений головним чином у вигляді кристалів апатиту, гідроксиапатиту, 

карбонатапатиту, фторапатиту, хлорапатиту та ін. Якщо концентрація іонів 

кальцію та фосфору в слині відповідає фізіологічним потребам, то необхідна 

кількість мікроелементів потрапляє на зубну емаль, і процес ремінералізації 

(відновлення емалі) починається.  

Але перенасиченість слини іонами кальцію та фосфору при рН нижче 4,5 

не призводить до відкладання мінеральних складових на поверхні зубів. Цьому 

http://artlife.rv.ua/
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заважає швидке формування після прийому їжі набутої пелікули зуба на 

поверхні емалі, а також міцелярна будова слини. Ядром міцел слини є 

нерозчинний фосфат кальцію Са3(РО4)2, навколо якого розташовані іони 

кальцію, гідро- та дигідрофосфатів, а також молекули білків, головними з яких 

є муцини та стазеріни. Уже при зниженні рН нижче 5,6 слина набуває 

демінералізуючих властивостей, оскільки зниження рН призводить до 

протонування фосфатних груп поверхневого шару міцели HPO4
2−  + Н+ H2PO4

– 

зменшується негативний заряд міцел, вони стають менш стійкими, що сприяє 

розчиненню ядра та вимиванню іонів Ca2+. Слина стає дефіцитною за 

насиченістю Ca2+ та фосфатами, унаслідок чого знижується її ремінералізуюча 

здатність. При підвищенні рН відбувається, навпаки, депротонування HPO4
2-, 

унаслідок чого утворюються іони PO4
3-, які зв’язуються з іонами кальцію та 

утворюють важкорозчинні солі Са3(PO4)2, які можуть включатися як до складу 

ядра, так і до зубного каменю.  

Основними факторами регуляції кальцій-фосфорного обміну є вітамін Д, 

паратгормон, тиреокальцитонин. Крім них, у регуляції кальцій-фосфорного 

обміну беруть участь остеокальцин, статеві гормони, аскорбінова кислота 

(вітамін С), глюкокортикоїдні гормони [10], а також фермент лужна фосфатаза. 

У пелікулі зуба знайдена лужна фосфатаза (ЛФ), яка відіграє важливу роль 

у біомінералізації. Дослідники припускають, що імобілізована на пелікулі ЛФ 

може сприяти ремінералізації емалі зубів [10]. 

Встановлено, що ЛФ каталізує відщеплення ортофосфату від органічних 

сполук, створює фонд неорганічного фосфату, який потрібен для мінералізації 

зубів. Звільнений ортофосфат здатен утворювати фосфодиефірний зв’язок із 

залишками серину та фосфоамідний зв’язок із залишками лізіну білків. На 

утворених залишках фосфосерину та фосфолізину форсуються первинні 

кристали гідроксіапатиту, на основі яких у подальшому шляхом епітаксії 

ростуть вторинні кристали апатиту. У подальшому сформовані кристали 

частково резорбуються та ремоделюються зі збереженням мінерального 

гомеостазу. Тим самим ЛФ збільшує швидкість ремінералізації. Встановлені 
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відмінності в перебігу ферментативної ремінералізації в залежності від того, що 

є джерелом фосфору — неорганічний фосфат чи бета-гліцерофосфат. 

Присутність бета-гліцерофосфату співпадає з найбільшою швидкістю 

включення кальцію на поверхню зуба, який ремінералізується. Це можна 

пояснити більшою швидкістю утворення апатиту під впливом імобілізованої 

ЛФ (на відміну від брушита або витлокита). На користь такої можливості 

говорить зниження проникнення емалі зубів під дією розчинів ЛФ та посилення 

проникнення емалі зубів після використання зубних паст, які вміщують ЛФ або 

її субстрати. Вірогідно, активність ЛФ у пелікулі зумовлена вибірковою 

хемосорбцією ферменту слини на апатиті емалі зуба.  

У сучасних дослідженнях більшість уваги присвячена або аналізу 

системного кальцій-фосфорного обміну, або його локальній зміні при карієсі 

[72]. Комплексних робіт, в яких проведена оцінка рівня загального кальцію і 

фосфору в слині при використанні знімних та незнімних ортодонтичних 

апаратів у дітей при лікуванні ЗЩА у доступній літературі не знайдено.  

Прямих доказів наявності чи відсутності безпосередньої участі 

імобилизованної ЛФ або будь-якого іншого імобілізованого ферменту в 

процесах мінералізації немає. Вирішення цієї проблеми мало б важливе 

значення для профілактики і лікування карієсу зубів. Якщо процеси 

мінералізації емалі зубів помітною мірою контролюються імобилизованою ЛФ 

(або якимось іншим ферментом), то відкривається можливість реалізації 

принципово нового методу стимуляції і корекції процесів мінералізації шляхом 

впливу на іммобілізовані ферментні системи [72].  

Остеокальцин (вітамін К залежний неколагеновий білок кісткової тканини) 

локалізується в позаклітинному матриксі кістки і складає 25 % неколагенового 

матриксу. Остеокальцин є чутливим маркером формування кісткової тканини, 

зміну його концентрації пов’язують із метаболічною активністю остеобластів 

та одонтобластів.  

Остеокальцин синтезується клітинами під час мінералізації процесу 

перебудови кісткової тканини, причому підвищення його рівня дослідники 
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пояснюють з активною фазою за рахунок нового синтезу. У зв’язку з тим, що 

також доведена участь остеокальцину в регуляції процесів резорбції кістки, 

дуже високий рівень остеокальцину вважають прогностичним індикатором 

посилення остеопорозу та демінералізації. Можна вважати, що у хворих з ЗЩА 

суттєве збільшення рівня остеокальцину свідчить про перенапруження 

механізмів, що забезпечують процеси ремінералізації зубів та кісткової тканини 

[28, 189]. 

 

1.4. Порушення місцевого імунітету при ортодонтичному лікуванні 

незнімними та знімними ортодонтичними апаратами в дітей із ЗЩА 

Агресивне апаратне навантаження, реактивний дисбіоз ротової 

порожнини, індуковане лікуванням порушення мінерального обміну є 

підґрунтям для змін у місцевому імунітеті [137, 178, 188]. За даними 

дослідників, маркерами стану місцевого імунітету ротової порожнини є α-

амілаза слини, лізоцим, лактатдегідрогеназа (ЛДГ), секреторний імуноглобулін 

А (IgAs), протизапальні та прозапальні інтерлейкіни [8, 13, 17, 30, 36, 43, 51, 57, 

59, 93, 105, 107, 124, 125]. 

Особливе значення в забезпеченні неспецифічного захисту тканин 

пародонта належить муцинам (глікопротеїнам) ротової рідини. Зміна 

тиксотропних властивостей може посилити агресивну дію м’якого нальоту на 

слизовій оболонці ротової порожнини та зубах та сприяти росту мікрофлори [2, 

138, 187]. Важливою складовою слини та опосередкованим компонентом 

місцевого імунітету є α-амілаза, перший фермент травного каналу. Амілаза 

секретується привушними і піднижньощелепними залозами в неактивній формі, 

активується вже в ротовій порожнині, набуває здатності гідролізувати 

глікозидні зв'язки в молекулі крохмалю чи глікогену. Фермент має відносно 

невелику власну активність, тому в ротовій порожнині утворюється незначна 

кількість мальтози і глюкози, які і надають людині відчуття солодкого при 

споживанні вуглеводів. Недостатня кількість або активність амілази призводить 

до порушення травлення в ротовій порожнині. Тривале використання 
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ортодонтичних конструкцій ускладнює догляд за ротовою порожниною, як 

наслідок у ній лишаються неперетравлені вуглеводи, а самі рештки їжі стають 

субстратом для мікроорганізмів. Бактерії, розкладаючи рештки їжі, виділяють 

гідролітичні ферменти, відбувається зсув рН у кисле середовище. Таким чином 

створюються умови для розвитку карієсу зубів [2, 23, 25, 87]. 

Іншим фактором, що визначає стійкість слизової ротової порожнини до 

зовнішньої агресивної дії, є лізоцим, що міститься крім слини ще в слізній 

рідині, шлунковому соці, сироватці крові та інших рідинах і тканинах. 

Лізоциму надається головна роль у неспецифічному захисті ротової 

порожнини, оскільки він забезпечує протимікробний бар’єр у місцях контакту 

слизових оболонок із навколишнім середовищем. Це досягається за рахунок 

здатності ферменту змінювати проникнення клітинної мембрани бактерій та 

тим самим порушувати метаболізм мікроорганізмів. Лізоцим продукують 

макрофаги і спеціалізовані епітеліальні клітини. Дослідження стану місцевого 

імунітету за такими показниками як «концентрація лізоциму в ротовій рідині», 

«активність лізоциму», «бактерицидна активність ротової рідини» має велике 

значення, так як відомо, що перший етап взаємодії організму з чужорідними 

біологічними агентами нерідко відбувається на поверхні слизової оболонки 

ротової порожнини. Фермент лізоцим є одним із важливих факторів 

неспецифічного імунного захисту, тканин ротової порожнини та організму в 

цілому. Безпосередньо його захисна дія реалізується завдяки здатності 

каталізувати розщеплення мурамової кислоти, яка входить до складу клітинної 

стінки бактерій, що робить мікроорганізми менш стійкими до дії зовнішніх 

чинників. Тому достатня кількість і функціональна активність лізоциму 

забезпечують його антибактеріальну функцію в ротовій порожнині. Завдяки 

факторам імунного захисту взагалі і лізоциму, зокрема, у ротовій порожнині 

зменшується ріст умовно-патогенної мікрофлори. Тому визначення активності 

лізоциму є цілком виправданим із метою моніторінгу активності захисних 

систем ротової порожнини при використанні ортодонтичних апаратів [17].  
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Як зазначають науковці [10], при початковій стадії каріозного процесу 

зубів, так і при гінгівіті, відмічені сезонні коливання вмісту фосфору і 

активності ферменту ЛДГ. Крім того, при гінгівіті виразно простежуються 

сезонні коливання вмісту загального білка, а при карієсі зубів знижується вміст 

кальцію в осінній період. При початковому карієсі зубів в пацієнтів із 

компенсованою формою виявлено підвищення вмісту кальцію на 43 % у 

весняний період, фосфору на 98 %, порівняно з групою порівняння, вміст 

глюкози і лактату збільшується в 6 разів, підвищується активність ЛДГ на 18 %, 

лужної фосфатази — на 61 %, зростає вміст загального білка в 2,3 раза [10]. 

Найбільш інформативним біохімічним параметром при карієсі зубів 

вважають вміст глюкози, а при гінгівіті інформативними параметрами є 

загальний білок (ЗБ), ЛДГ, α-амілаза. Лактат інформативний як при карієсі 

зубів, так і при гінгівіті. Проте при карієсі зубів, переважно, відбувається 

гліколіз (анаеробний шлях), що забезпечує специфіку зміни даного 

біохімічного параметру. При гінгівіті переважає аеробне окислення, що 

відображається на рівні лактату. Однією з причин збільшення утворення 

лактату є активація гліколізу внаслідок ускладнення догляду за ротовою 

порожниною в пацієнтів з ортодонтичними апаратами, коли після прийому їжі 

залишки вуглеводів розщеплюються до лактату мікробною бляшкою [12, 13, 22, 

39, 44, 59, 76, 100].  

За літературними даними, імуноглобулін А (sIgA) [116] являється 

головним фактором, «першою лінією», яка захищає організм від дії різних 

агресивних чинників. По зміні sIgA можна судити про більше чи менше 

антигенне подразнення, яке викликається різними видами ортодонтичних 

апаратів. Останні дослідження припустили можливу роль епітеліальних клітин 

в антигенній презентації. Дендритні клітини, що знаходяться в епітелії 

повітряних шляхів, можуть безпосередньо надавати антигени В-лімфоцитам і, 

таким чином, стимулювати їх до диференціювання за допомогою цитокінів у 

плазматичні, які, у свою чергу, і синтезують sIgA. Таким чином, sIgA 

відповідає за місцевий захист, а його регуляторна роль у поєднанні з місцевим 
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синтезом, транспортом і секрецією відрізняють імунітет слизових оболонок від 

системного імунітету [93]. Він діє як аглютинатор мікроорганізмів і 

нейтралізатор токсинів, він уповільнює скріплення вірусів і бактерій із 

поверхнею слизових оболонок. У ротовій порожнині антибактеріальна та 

антивірусна активність sIgA забезпечується цитокінами, які виділяються, серед 

іншого, макрофагами [52, 57, 93, 101, 105, 107, 115, 116, 124] і епітеліальними 

клітинами. Цитокіни беруть участь у клітинному та гуморальному імунітеті, 

діють як протизапальні або прозапальні чинники [124, 143, 147, 153]. 

Дослідниками встановлено, що інтерлейкін IL–1 — прозапальний цитокін, 

який, в основному, секретується макрофагами, але також Т- лімфоцитами і 

клітинами епітелію; стимулює і активує стовбурові клітини, Т і В — 

лімфоцити, нейтрофіли; одночасно є ендогенним пірогеном. Існує в двох 

формах — IL–1α і IL–1β. Підвищені рівні даного цитокіна виявляли в слині, 

ясенній рідині і в тканинах ясен при активних стадіях періодонтиту. IFN–γ — 

імунорегуляторний цитокін, продукований Th1, що впливає на 

імунокомпетентні клітини, і на фібробласти. Він активує макрофаги, 

підсилюючи фагоцитоз. У той же час IFN-γ може блокувати аутостимуляцію 

IL–1β макрофагами [161, 164, 168, 175].  

Продукцію прозапальних цитокінів зменшує гідроген сульфід, добре 

відомий як токсичний газ із неприємним запахом, що утворюється, переважно, 

у процесі гниття протеїнів тваринного та рослинного походження. Тривалий 

час його роль у живих організмах розглядалась лише з точки зору екзо- та 

ендотоксиканту. Із кінця 90-х років ХХ століття інтерес до гідроген сульфіду 

значно посилився в зв’язку з встановленням його причетності до регуляції 

фізіологічних функцій у тварин та людини. «Тригером» більш глибокого 

вивчення біологічної ролі гідроген сульфіду стали результати досліджень K. 

Abe та H. Kimura, які описали особливості утворення цього метаболіту в мозку 

щурів та ідентифікували першу молекулярну мішень — N-метил D-аспартатні 

рецептори (NMDA-рецептори) [32].  
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Сьогодні гідроген сульфід є визнаним членом родини газотрансміттерів, 

яка включає нітроген монооксид (NO) та карбон монооксид (СO) і бере участь 

у регуляції судинного тонусу, нейромодуляції, цитопротекції, запаленні, 

апоптозі та інших процесах. Гідроген сульфід є короткоживучою молекулою з 

періодом напівжиття в кілька хвилин. Отже, речовина діє як паракринна 

сигнальна молекула [32, 182]. Із порушеннями вмісту та продукції гідроген 

сульфіду у тканинах асоціюються різні патологічні стани. Механізми впливу 

лікарських засобів на його вміст у тканинах, а також їхня взаємодія з донорами 

та інгібіторами гідроген сульфід-синтезуючих ензимів ще мало відомі. З 

ідентифікацією в 1987 році оксиду азоту (NO) в ендотеліальних клітинах і 

макрофагах, як чинника розслаблення судин, розпочався інтенсивний процес 

його вивчення в біологічних об’єктах [133, 145, 155]. Оксид азоту являє собою 

газоподібний вільний радикал із коротким біологічним періодом напіврозпаду, 

який є шкідливою хімічною речовиною в атмосфері, але в невеликих 

контрольованих концентраціях в організмі він діє як фізіологічний чи 

патофізіологічний посередник і відіграє важливу роль у біологічних системах. 

Дослідженнями останніх років стверджено, що оксид азоту відіграє важливу 

біорегуляторну роль у регуляції місцевого тонусу судин і системних 

гемодинамічних реакцій, реалізації імунної відповіді, нейротропних ефектів 

[167]. Тому визначення рівня оксида азоту розглядають як важливий фактор 

імунологічної реактивності, точніше неспецифічного імунітету, необхідного 

для здійснення регуляторних цитопротекторних процесів на рівні органел 

клітин і всього організму. Встановлено, що оксид азоту задіяний в 

етіопатогенезі хвороб пародонта, зокрема, виявляли збільшення його рівня у 

слині в осіб із пародонтитом [36]. Прозапальні цитокіни та бактерійні 

продукти стимулюють експресію оксида азоту і тим самим сприяють 

прогресуванню захворювань пародонта. Почервоніння ясен може бути 

пояснено його судинорозширювальним ефектом, а їхній набряк, викликаний 

підвищеною проникністю судин; надмірна кровоточивість м’яких тканин під 

час зондування може бути пов’язаною з інгібуючим впливом цієї речовини на 
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агрегацію тромбоцитів. Багато мікроорганізмів ротової порожнини виділяють 

ферменти, які можуть ефективно зменшити кількість нітратів, зокрема, 

факультативні анаеробні бактерії відновлюють нітрати слини до нітритів і ці 

нітрити посилюють шлункову генерацію оксида азоту в кислих умовах. [128, 

130, 131, 134, 135, 144, 151, 158, 160, 163, 179, 181, 182, 188].  

Стан фізіологічної антиоксидантної системи оцінюється за активністю 

супероксиддисмутази (СОД) та вмісту малонового диальдегіду (МДА). 

Пероксидне окиснення ліпідів відіграє значну роль у виникненні дистрофічно-

запальних процесів у пародонті, тому в слині визначають активність 

супероксиддисмутази. Доведено, що активність СОД слинних залоз під 

впливом гострого стресу зменшується. Послаблення антиоксидантного захисту 

та активація перекисного окислення ліпідів є одним із механізмів відповіді 

слинних залоз на стресові ураження [8, 11, 55]. 

Малоновий диальдегід (МДА) утворюється в організмі при деградації 

поліненасичених жирів під дією активних форм кисню, слугує маркером 

перекисного окислення жирів та оксидативного стресу. Доведено, що MДA 

здатний реагувати з ДНК, утворюючи ДНК-аддукти, що призводить до 

соматичних мутацій [11, 55].  

СОД належить до групи антиоксидантних ферментів, антогоністів МДА. 

Разом із каталазою та іншими антиоксидантними ферментами вона захищає 

організм людини від високотоксичних кисневих радикалів, які постійно 

утворюються. СОД каталізує дисмутацію супероксида в кисень і пероксид 

водню. Таким чином, вона відіграє найважливішу роль в антиоксидантному 

захисті практично всіх клітин, які так чи інакше знаходяться в контакті з 

киснем. 

Найважливішими елементами секреторної діяльності слинних залоз є 

речовини білкової природи, які можна умовно поділити за функціональними 

властивостями на три групи: ті, що беруть участь у процесах травлення, білки, 

пов’язані з місцевим імунітетом та білки, що виконують регуляторні функції. 
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Погіршення індексу гігієни ротової порожнини, розвиток карієсу зубів, 

гінгівіту, періодонтиту сприяють підвищенню рівня загальнрого білка (ЗБ) [8]. 

У клініці ортодонтичної стоматології технологія виготовлення лікувальних 

апаратів така, що в результаті переробки полімерно-мономерних композицій 

отримуються протези, які містять у собі значну кількість залишкового 

мономеру, який є токсичною для організму речовиною і виділяється з апарату 

[62, 68, 73]. У зв’язку з застосуванням акрилових пластмас у стоматології 

виникла проблема, яка отримала назву «протезні стоматити». Вони 

відмічаються більш ніж у 60 % осіб, які користуються знімними протезами. 

Значне місце у виникненні «протезних стоматитів» відводиться хіміко-

токсичній дії акрилових пластмас і, зокрема, дії залишкового мономеру в базисі 

протезу та тканині протезного ложа. При цьому його дія зберігається довго — 

роками. Автори відмічали, що процент залишкового мономеру в протезах із 

самотвердіючої пластмаси, порівняно з протезами з пластмаси гарячого 

затвердіння, більш високий, а ортодонтичні знімні апарати в переважній 

більшості виготовляють із самотвердіючої пластмаси [62, 68, 73]. Пластмасовий 

мономер є цитоплазматичною отрутою, він розчиняє ліпіди клітинної мембрани 

і, проникаючи всередину клітини, вступає у взаємодію з цитоплазмою. Це може 

пояснювати етіологічний чинник виникнення токсичних та алергічних 

захворювань при використанні ортодонтичних апаратів. За результатами 

клініко-лабораторного обстеження, [І. В. Палійчук, 2015] у (84,26±1,19) % 

пацієнтів із знімними пластинковими протезами з акрилових пластмас наявні 

ускладнення з боку слизової оболонки ротової порожнини, а саме: 

травматичний протезний стоматит у (7,17±0,84) %, токсичний протезний 

стоматит у (14,03±1,14) %, алергічний протезний стоматит у (21,31±1,34) %, 

кандидозний протезний стоматит у (25,80±1,43) % і комбінований протезний 

стоматит у (15,95±1,20) %, із них у (62,85±1,58) % жінок та в (37,15±1,58) % 

чоловіків. 

Метали та їхні сплави, які використовують для виготовлення незнімних 

ортодонтичних апаратів, часто провокують розвиток захворювань, які нерідко в 
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стоматологічній літературі позначаються одним універсальним терміном 

«нестерпність до металевих включень у ротовій порожнині» (гальваноз) [62, 68, 

73].  

Але мікробний та імунний чинники не є єдиними в розвитку ускладнень 

при ортодонтичному лікуванні ЗЩА в дітей. Не дивлячись на використання в 

практиці сучасних засобів гігієни ротової порожнини, антибактеріальних, 

імуномоделюючих препаратів, використання сучасних гіпоалергенних та 

неагресивних стосовно розвитку гальванозу матеріалів, останнім часом 

спостерігається ріст числа пацієнтів з ускладненнями. Ця обставина дає 

можливість передбачити, що генетичні чинники відіграють далеко не остатню 

роль у розвитку цих ускладнень, а методи визначення індивідуального 

генетичного профілю пацієнта набувають все більшого практичного значення 

[33, 34, 46]. Етіопатогенетичні чинники порушення гомеостазу в ротовій 

порожнині під час лікування ортодонтичними апаратами найчастіше 

призводять до карієсу зубів, та запалення тканин пародонту [119]. Ризик 

ймовірності виникнення карієсу зубів під час ортодонтичного лікування 

можливо спрогнозувати, використовуючи метод визначення функціональної 

резистентності емалі, так званий ТЕР-тест. Запалення ясен (гінгівіт), який часто 

виникає при неправильному ортодонтичному лікуванні внаслідок травмування 

слизової оболонки рота, неправильного поєднання металів протеза або пломби, 

як правило, набуває гіпертрофічної форми, тобто захворювання 

характеризується схильністю до «розростання» ясен [15, 19, 21, 26, 45, 60, 67, 

68, 119]. Таким чином, регулярні епідеміологічні дослідження вітчизняних та 

закордонних дослідників акцентують увагу на широке (до 80 %) 

розповсюдження тих чи інших аномалій прикусу, які потребують лікування 

незнімними та знімними ортодонтичними апаратами. Апаратне лікування не 

завжди досягає бажаного ефекту через розвиток карієсу зубів, запалення тканин 

пародонту, періодонтиту. Причиною вищеназваних захворювань виступають 

апаратне навантаження, погана гігієна ротової порожнини, фізико-хімічні, 

мікробні, біохімічні, імунологічні зміни. Для профілактики та своєчасної 
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діагностики порушення гомеостазу в ротовій порожнині при використанні 

незнімних та знімних ортодонтичних апаратів необхідне комплексне та 

порівняльне вивчення реактивності фізико-хімічного, біохімічного та 

імуноферментного складу змішаної слини. 

Перелік публікацій за темою розділу 1: 

Пачевська АВ, Філімонов ЮВ. Ускладнення при ортодонтичному лікуванні 

зубо-щелепних аномалій у дітей. Український стоматологічний альманах. 

2017;2:79–83 [76].  
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Дослідження проведено в 90 пацієнтів, поділених на три групи: порівняння 

(1) та основні 2 та 3 (по 30 пацієнтів у кожній із них). У групу порівняння 

ввійшли здорові діти без ЗЩА, ознак запального процесу в ротовій порожнині 

та захворювань шлунково-кишкового тракту. Основні групи 2 і 3 становили 

діти 9–15 років з ЗЩА 1 клас за Енглем при переміщенні 2–3 зубів, яким були 

застосовані лікувальні незнімні (брекет-системи) і знімні (вестибулярна дуга з 

розширювальним гвинтом) ортодонтичні апарати.  

Змішану слину збирали на початку лікувального застосування 

ортодонтичних апаратів (у перший день звернення до поліклініки) та через 3 і 6 

міс лікування. Матеріалом для дослідження слугувала нестимульована змішана 

слина, яку збирали в пацієнтів завжди натщесерце в один і той же час. 

Аналізувалися свіжозібрані зразки слини, які збирали в пробірки з герметичною 

кришкою, центрифугували і надосадову рідину переносили в пробірки 

Еппендорфа. Зразки утримувались при температурі -20С до безпосереднього 

визначення біохімічних показників.  

 

2.1. Клінічне обстеження хворих із ЗЩА при лікуванні незнімними та 

знімними ортодонтичними апаратами 

Рання діагностика ЗЩА та їхнє своєчасне лікування попереджають стійкі 

порушення прикусу та зміни обличчя, а також загальні порушення організму. 

Для цього потрібно відповісти на питання : 

1. Чи є зубо-щелепна аномалія в даного хворого захворюванням чи ні? 

2. Яка стадія компенсації зубо-щелепної аномалії у хворого? 

3. Які перспективи подальшого розвитку зубо-щелепної аномалії з віком та 

чи можлива саморегуляція порушень? [94]. 

Усі методи обстеження, які використовуються для діагностики зубо-

щелепних аномалій, поділяються на клінічні та параклінічні [110]. 
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Серед клінічних методів у нашому дослідження ми використовували 

опитування, огляд, пальпацію, перкусію, аускультацію.  

У матері дитини з’ясовували стан здоров’я її під час вагітності, 

спадковість, перебіг пологів, скільки їх було, народилася дитина доношеною чи 

ні, з якою вагою, як годували і до якого часу. З’ясовувались перенесені 

захворювання та їхній перебіг, час прорізування молочних зубів, причини 

їхньої передчасної втрати, час зміни зубів, а також вік, коли дитина почала 

ходити та говорити. 

Визначали спосіб дихання дитини (носовий чи ротовий). Для цього 

уточнювали положення під час сну, наявність храпу, що свідчить про 

порушення в дихальних шляхах (аденоїди).  

Під час опитування звертали увагу на наявність шкідливих звичок 

(кусання нігтів, смоктання пальців та язика, олівця). Звертали увагу на спосіб 

ковтання, положення язика та губ під час розмови, на правильність вимови 

звуків. Пацієнтів із порушеним носовим диханням, порушеннями мови, 

шкідливими звичками направляли до отоларинголога, логопеда, невролога та 

виключали з дослідження. Опитування закінчувалось з’ясовуванням, чи 

проводилося раніше ортодонтичне лікування (в якому віці, як тривало, якими 

апаратами, чи були в пацієнта операції в ротовій порожнині (коли і які), чи 

були травми, що зараз викликає скарги (естетичні та функціональні 

порушення). 

При огляді пацієнтів звертали увагу на статуру, фізичний розвиток, форму 

рук та голови. Вивчали особливості конфігурації обличчя: носогубні складки, 

складку підборіддя, зглаженість контурів обличчя, зіяння ротової щілини, 

виступи коміркової частини, губ та підборіддя, асиметрію обличчя. 

Шляхом пальпації визначали м’язовий тонус та товщину шару м’яких 

тканин. Ураховували поставу хворого. 

Після цього проводили пальпацію скронево-нижньощелепного суглоба, 

зокрема через зовнішні слухові отвори. Звертали увагу на наявність клацання та 

хрускоту під час відкривання роту, а також на характер клацання (у початковий 
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момент чи наприкінці відкривання роту). Звертали увагу на характер руху 

нижньої щелепи (прямий, рівномірний, поступовий, товчкоподібний, 

сходинковий, зі зміщенням у бік) при відкриванні та закриванні роту, а також 

можливість зміщення щелепи наперед, назад, у бік. При цьому акцентували 

увагу на зміщення чи, навпаки, вирівнювання міжрізцевих ліній під час 

відкривання роту. За необхідності проводили аускультацію скронево-

нижньощелепних суглобів. 

Після цього досліджували ротову порожнину пацієнта: слизову оболонку 

та ступінь розвитку вуздечки верхньої та нижньої губ, язика, форму та розміри 

язика, розмах рухів язика, глибину твердого піднебіння, стан розвитку 

коміркових частин щелеп та апікального базису у порівнянні з зубною та 

комірковою дугою. Вивчали форму, розміри та кількість зубів, їхній стан та 

розташування в зубних рядах, форму зубних дуг, співвідношення щелеп та 

зубних рядів, вид прикусу. Спочатку починали вивчати різці, далі ікла, 

премоляри та моляри. При можливості цікавились видом прикусу батьків, 

присутніх на прийомі. 

Отримані дані заносили до індивідуальної карточки спостереження за 

хворим. 

 

2.2. Інструментальне обстеження хворих із ЗЩА при лікуванні 

незнімними та знімними ортодонтичними апаратами 

Інструментальні методи включали антропометричні, графічні, 

кефалометричні та функціональні дослідження. 

Антропометричні дослідження проводили на моделях щелеп. 

На отриманих відтисках з відображеними комірковими частинами 

визначали трансверзальні, сагітальні та вертикальні відхилення відповідно до 

трьох площин: 1. Сагітальної, яка прямує посередині піднебінного шва; 2. 

Оклюзійної площини, яка перпендикулярна сагітальній та торкається 

мезіально-щічних горбків перших молярів та щічних молярів других 

премолярів. Ця площина слугує для визначення вертикальних відхилень; 3. 



 50 

Туберальної площини, яка перпендикулярна сагітальній та оклюзійній та йде 

позаду найбільш вираженого горбка верхньої щелепи. За її допомогою 

визначають зміщення зубів чи їхніх груп у сагітальному напрямі. Вимірювання 

на моделях проводили за допомогою циркуля. Також на діагностичних моделях 

проводили вимірювання зубів (ширину, висоту та товщину). Ширина (мезіо-

дистальні розміри) вимірювалась по самій широкій частині зуба. Висоту зуба 

вимірювали по поздовжній осі зуба: різців та ікл від ясневого краю до ріжучої 

поверхні чи до верхівки рвучого горбка , а молярів — до переднього щічного 

горбка. 

Вимірювання зубного ряду проводили в трансверзальному та сагітальному 

напрямках за методом В. Н. Трезубова (рис.2.1) [110 ]. 

 

 

 

Рис. 2.1. Площини для вивчення діагностичних моделей щелеп:  

Позначення: 1 — сагітальна, 2 — оклюзійна, 3 — туберальна. 

Після вивчення окремих моделей щелеп визначали сагітальні, 

трансверзальні та вертикальні відхилення, відповідно до трьох площин. 

Сагітальні відхилення визначали по співвідношенню передніх зубів 

(відстань розходження між верхнім та нижнім зубними рядами у передній 

ділянці) та бокових, зокрема перших молярів обох щелеп (нейтральний, 

дистальний, медіальний прикус). Трансверзальні відхилення в бокових ділянках 

визначали, виходячи з вестибуло-орального співвідношення зубних рядів 

верхньої та нижньої щелеп. При цьому визначали правильне співвідношення, 
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коли щічні горбки верхніх зубів перекривали нижні бокові зуби, та зворотнє, 

коли щічні горбки верхніх зубів розташовуються в поздовжні поміжгорбкові 

борозенки нижніх бокових зубів (вестубулооклюзія). Коли верхня щелепа дуже 

широка або дуже звужена, нижньо-верхні бокові зуби частково або повністю 

прослизають поміж нижніх з однієї або обох сторін (лінгвооклюзія). 

Трансверзальні відхилення в передній ділянці визначали, виходячи зі 

співпадіння чи неспівпадіння серединної лінії поміж центральними різцями 

верхньої та нижньої щелеп. 

Вертикальні відхилення в цьому відділі визначали за глибиною різцевого 

перекривання (глибоке різцеве перекривання, глибокий відкритий прикус); у 

бокових ділянках — виходячи з положення верхньої та нижньої зубної дуги по 

відношенню до оклюзійної площини (боковий відкритий прикус, 

зубоальвеолярне подовження). 

Для оцінювання отриманих вимірювань при звужених зубних дугах 

використовували індекс Пона, який побудований на положенні, що сума 

ширини 4 різців відповідає визначеній ширині зубної дуги. Премолярний індекс 

визначали 72–82, молярний — 60–65.  

Для обраховування ширини між премолярами та молярами 

використовували наступні обчислення:  

Сума поперечних розмірів 4 різців × 100/80 = відстань між премолярами. 

Сума поперечних розмірів 4 різців × 100/64 = відстань між молярами. 

Вимірювальними точками за Поном на верхній щелепі є середина 

поздовжних фігур перших премолярів та передня точка перехресту поздовжних 

та поперечних фігур перших молярів. На нижній щелепі — точка між 

премолярами та серединна точка на вестибулярній поверхні першого моляра 

(рис. 2.2) [110]. 

У дітей із молочними зубами використовували визначення як для верхньої, 

так і для нижньої щелеп трансверзальні розміри для центральних різців, 

бокових різців та ікл між точками на верхівках зубних горбків, а для перших та 

других молочних молярів — між точками, розташованими на жувальній 
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поверхні в передньому заглибленні в місці перетину повздовжної та поперечної 

борозни (рис. 2.3) [110]. 

 

 

Рис. 2.2. Вимірювальні точки за Поном для верхньої та нижньої щелеп 

[110]. 

 

 

Рис. 2.3. Визначення трансверзальних розмірів зубної дуги в дітей із 

молочними зубами за З. І. Долгополовою [110]. 

 

Розташування зубів обумовлює форму зубних рядів. За норму прийнято 

визначати верхній зубний ряд у формі напівеліпса, а нижній — у формі 

параболи (рис. 2.4) [110]. 
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Рис. 2.4. Графічний метод Хаулея-Гербера-Гербста для визначення форми 

та розмірів зубних рядів [110]. 

 

Симметроскопічний метод дозволяв нам вивчити місце розташування зубів 

у трансверзальному та сагітальному напрямках. Для цього використовували 

прозору плівку з нанесеною міліметровою сіткою, яку накладали на гіпсову 

модель щелеп, серединну лінію міліметрової шкали орієнтували на серединно-

піднебінний шов та вивчали співвідношення зубів по відношенню до 

серединної та поперечної ліній (рис. 2.5) [110]. 

 

 

 

Рис. 2.5. Симметроскопія верхнього зубного ряду за В. Н. Трезубовим 

[110]. 

 

Кефалометричний метод В. Н. Трезубова дозволяв нам виявити 

закономірності будови лицьового та мозкового черепа, пропорційність 
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співвідношення різних відділів та співвідношення їх до визначених площин 

(рис. 2.6) [110]. 

 

Рис. 2.6. Співвідношення верхньої (а), середньої (6) та нижньої (в) 

третини обличчя 

 

Дані, отримані за методом Трезубова, відносно умовні, але все ж таки 

сприяють більш точному вивченню конфігурації обличчя при аномаліях ЗЩА. 

Комплексне урахування клінічних методів обстеження дозволило нам 

сформувати групи з незнімними та знімними апаратами для лікування ЗЩА, а 

саме ми залучили до досліджуваних груп дітей 9–15 років з І класом ЗЩА по 

Енглю та переміщенням не більше, ніж 2-3 зубів, та вибрати відповідні незнімні 

та знімні ортодонтични апарати. Ми використовували для лікування ЗЩА 

вестибулярні дуги з розширювальними гвинтами (знімні ортодонтичі апарати) 

та едвайс-техніку.  

 

2.3. Оцінка гігієни ротової порожнини в дітей при лікуванні 

незнімними та знімними ортодонтичними апаратами 

При дослідженні визначали ступінь гігієни ротової порожнини за 

допомогою індексу Гріна–Вермільона (OHI–S). Для визначення даного індексу 

зафарбовували вестибулярну поверхню 16, 11, 26, 31 і язичну поверхню 46, 36 

зубів розчином Люголя. На відповідних поверхнях досліджуваних зубів 

визначали індекс зубного нальоту (Debris-index) і індекс зубного каменю 

(Calcuius-index), визначали в балах. Обчислення OHI-S проводили за формулою 

(2.1): 
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OHI-S =∑зн n + ∑зк n                                  (2.1), 

де Σзн — сума балів зубного нальоту,  

Σзк — сума балів зубного каменю,  

n — кількість обстежених зубів (6 зубів). 

Інтерпретація результатів проводилась за загальноприйнятою методикою 

[113]. 

Дослідження гігієни ротової порожнини за модифікованим індексом 

Федорова-Володкіної та Siness-Loe проводили за загальноприйнятою 

методикою [113]. 

Пацієнтів з незадовільною та поганою оцінкою гігієни ротової порожнини 

вилучали з дослідження. 

 

2.4. Кристалографічний метод дослідження змішаної слини в дітей при 

лікуванні незнімними та знімними ортодонтичними апаратами 

Змішана слина — це біологічна рідина, яка складається з неорганічних та 

органічних компонентів, що утворена, окрім секрету слинних залоз, 

мікрофлорою і продуктами її життєдіяльності, вмістом пародонтальних 

кишень, ясенною рідиною, десквамованим епітелієм, мігруючими в ротову 

порожнину лейкоцитами, залишками харчових продуктів [7, 9]. Змішана слина 

при висушуванні утворює кристалічні структури як в нативному стані, так і при 

додаванні кристалоутворюючих сполук [27, 86]. Використання дослідження 

кристалоутворення змішаної слини давно використовується в лабораторних 

дослідженнях як ранній діагностичний тест уражень органів ротової 

порожнини, так і організму в цілому [86, 98, 117]. Використовується така 

властивість змішаної слини, як нестійкі зв’язки її компонентів, що за 

біофізичним складом є ліотропними рідкими кристалами. Ці кристали зміною 

своєї структури швидко реагують на зовнішні та внутрішні чинники, які 

змінюють гомеостаз [170]. 

Суть методу полягає в аналізі фігур кристалізації, які визначаються 

вмістом білків та мінеральних солей, що надають певні фізико-хімічні 
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властивості слині. При кристалізації вода випаровується з поверхні краплі, 

швидкість випаровування різна і залежить від кривизни краплі [7]. Втрата води 

веде до збільшення концентрації мінеральних солей у центрі та руху білка до 

периферії. Це основні процеси, які забезпечують утворення характерних 

візерунків на місці висушеної краплі (фації). У різних патологічних станах в 

організмі змінюється картина, яку утворюють кристали [170]. Фактично, 

мікрокристалограма характеризує психоемоційний і функціональний стан 

організму, рівень обмінних процесів, ступінь важкості запальних процесів і 

структурно-функціональні властивості емалі зубів [7], у той же час це 

неінвазивний, доступний, дешевий метод, який може виконувати роль 

скрининга при масових обстеженнях [9]. Дані по типу мікрокристалізації 

змішаної слини запропоновано використовувати в якості 1-го етапу оцінки 

стану ротової порожнини при використанні незнімних ортодонтичних апаратів 

в дітей [27, 69]. 

Дослідження проводилось у 90 дітей віком від 9 до 15 років обох статей, 

яким виконувалась корекція ЗЩА за допомогою незнімних та знімних 

ортодонтичних апаратів. Змішану слину збирали 3 рази: на початку лікування, 

через три, шість міс після встановлення апаратів. Забір здійснювався за 

допомогою піпетки: на знежирене предметне скло наносили до 0,2 мл слини. 

Висушували при кімнатній температурі, висушену краплю вивчали 

мікроскопічно при збільшеннях 80 та 100, записували у вигляді графічного 

файлу на комп’ютері (рис. 2.7).  

При дослідженні фації використовували методику Г. М. Барера [3], 

визначали відносну площину білкової, проміжної та сольової зон, оцінювали 

взаємне розташування кристалів, їхню форму, розміри, симетричність 

відгалужень, описували малюнок, який утворювався після висушування краплі, 

нерівномірність товщини протягом однієї фігури, наявність симетричних та 

асиметричних відростків, стержні без розгалужень із довгими 

мікровідростками, наявність викривлення основного стовбура кристалу, 

визначали, чи є кристали з розмитими контурами, виявляли зміни 
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деформуючого та деструктивного характеру — розщеплені кінцівки кристала, 

підраховували кількість стовбурів без розгалужень, із трикутними 

мікровідростками, визначали присутність хрестоподібних кристалів. 

 

 

Рис. 2.7. Дослідження кристала за Г. М. Барером [3]. 

Позначення:  

Кількісні показники: 

1. Довжина кристала до місця розгалуження 

2. Кут розгалуження 

3. Число нащадків розгалужень 1-го, 2-го та інші. порядків 

4. Ширина кристала 

5. Асиметрія розгалуження  

6. Довжина кристала 

7. Кількість мікровідгалужень по довжині кристала 

 

Якісні показники: 

• Нерівномірність товщини протягом однієї фігури (1) 

• Асиметрія розгалужень, наявність симетричних та асиметричних 

відростків: є або немає (2) 

• Стержні без розгалужень із довгими мікровідростками (3) 

• Асиметрія розгалужень: є або немає (4) 
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• Викривлення основного стовбура кристала (5) 

• Кристали з розмитими контурами (6) 

• Стовбури без розгалужень, з трикутовими мікровідростками (7) 

• Хрестоподібні кристали (8) 

• Зміни деформуючого та деструктивного характеру — розщеплені 

кінцівки кристала (9) 

 

2.5. Біохімічні дослідження рівня загального кальцію та неорганічного 

фосфору в змішаній слині в дітей при лікуванні незнімними та 

знімними ортодонтичними апаратами 

Матеріалом для біохімічних дослідження слугувала змішана слина. Зразки 

слини збирали в пробірки з герметичною кришкою, центрифугували і 

надосадову рідину переносили в пробірки Еппендорфа. Зразки зберігалися при 

температурі -20°С.  

Визначення вмісту загального кальцію в змішаній слині проводили за 

реакцією з арсеназою ІІІ з використанням діагностичного набору «ФІЛІСІТ-

ДІАГНОСТИКА» (Україна) [28, 44].  

Визначення неорганічного фосфору проводили фотометрично за реакцією 

з молібдатом амонію з використанням діагностичного набору «ФІЛІСІТ-

ДІАГНОСТИКА» (Україна) [28, 44].  

 

2.6. Визначення активності лужної фосфатази, α –амілази, вмісту 

молочної кислоти, загального білка, гідроген сульфіду та метаболітів 

оксиду азоту змішаної слини в дітей при лікуванні незнімними та 

знімними ортодонтичними апаратами 

Дослідження активності лужної фосфатази проводили з використанням 

діагностичного набору «ФІЛІСІТ-ДІАГНОСТИКА» (Україна) [43]. 

Визначення активності α –амілази в змішаній слині пацієнтів проводили із 

застосуванням діагностичного набору реактивів фірми «ФІЛІСІТ-

ДІАГНОСТИКА» (Україна) відповідно до інструкції фірми виробника [59].  
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За одиницю активності брали активність 1 од.ак. = мг/год×мл). 

Визначення вмісту молочної кислоти проводили фотометрично по 

кольоровій реакції з п-оксидифенілом у диметилформаміді, як описано В. С. 

Камишниковим [44].  

Визначення вмісту загального білку проводили стандартним методом із 

реактивом Бенедікта, що грунтується на утворенні в лужному середовищі 

забарвленого фіолетового комплесу йонів двовалентної міді з пептидними 

зв’язками молекули білка [46]. Рідина забарвлювалась у фіолетовий колір, 

інтенсивність забарвлення пропорційна кількості білка, екстинцію проб 

визначали фотоколориметрично.  

Змішану слину пацієнтів для визначення вмісту гідроген сульфіду збирали 

в пробірку, яка містила 0,5 мл мл 1 % розчину цинк ацетату. Вміст гідроген 

сульфіду визначали за реакцією утворення тіоніну з використанням n-

фенілендиаміну [31].  

Визначення вмісту нітритів у змішаній слині проводили шляхом 

вимірювання оптичної щільності забарвленої азосполуки, що утворюється при 

взаємодії нітритів з альфа-нафтіламіном і сульфаніловою кислотою (реактив 

Грісса) у кислому середовищі, як описано М. Н. Курносовим [51].  

 

2.7. Оцінка показників гуморального імунітету змішаної слини в дітей 

при лікуванні незнімними та знімними ортодонтичними апаратами 

Оцінку активності лізоциму проводили нефелометрично з використанням 

музейного штаму тест-культури M. lysodeicticus по [29, 120]. Вимірювали зміну 

поглинання світла суспензії бактерій у дослідній пробі Е, порівняно з 

контрольною (містить культуру M.lysodeicticus без додавання слини) при λ = 

540 нм (як відсоток каламутності). Для побудови калібрувального графіку 

використовували сухий лізоцим фірми Sigma. Активність лізоциму 

розраховували за формулою (2,2): 
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                  (2.2), 

де: До — початкова щільність,  

Дк — кінцева оптична щільність,  

К — коефіцієнт перерахунку, який дорівнює 50,  

10 — розведення слини, 

2 — перерахунок на 1 мл,  

10 — час інкубації, проводили перерахунок на кількість білка. 

Вміст інтерлейкіну — 1 бета (ІL–1β) визначали імуноферментним методом 

(ELISA) за набором «ИНТЕРЛЕЙКИН-1бета-ИФА-БЕСТ» (А-8766; ЗАТ 

«Вектор-Бест», РФ) відповідно до інструкції фірми-виробника.  

Вміст інтерлейкіну-4 (ІL-4) у слині визначали імуноферментним методом 

(ELISA) за набором «Интерлейкин-4-ИФА-БЕСТ» (А-8754; ЗАТ «Вектор-Бест», 

РФ) відповідно до інструкції фірми-виробника.  

Вміст остеокальцину в слині визначали імуноферментним методом за 

набором «N-MID Osteocalcin ELISA» (IDS, США) у відповідності до інструкції 

фірми-виробника. 

 

2.8. Оцінка показників антиоксидантно-прооксидантної системи 

змішаної слини в дітей при лікуванні незнімними та знімними 

ортодонтичними апаратами 

Визначення вмісту малонового диальдегіду проводили за реакцією з 

тіобарбітуровою кислотою стандартним методом, у розрахунках МДА 

використовували молярний коефіцієнт екстинкції ε = 156 мМ-1 см-1 [59]. 

Активність СОД визначали за ступенем гальмування окислення 

кверцетину [47]. Розраховували активність супероксиддисмутази як відсоток 

гальмування окислення кверцитину (за одиницю активності приймали 1 % 

гальмування). 
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2.9. Статистична обробка матеріалу  

Достовірність отриманих результатів оцінювали за критерієм 

достовірності Ст’юдента шляхом статистичного обчислення даних із 

використанням загальноприйнятих методів варіаційної статистики 

(параметричних і непараметричних) з пакета програм «Statistiсa» і «Microsoft 

Excel» [84, 88].  
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РОЗДІЛ 3 

ОЦІНКА ГІГІЄНИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ФІЗИКО-

ХІМІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІШАНОЇ СЛИНИ В ДІТЕЙ ПРИ 

ЛІКУВАННІ ЗЩА НЕЗНІМНИМИ ТА ЗНІМНИМИ 

ОРТОДОНТИЧНИМИ АПАРАТАМИ 

 

3.1. Оцінка гігієни ротової порожнини в дітей при ортодонтичному 

лікуванні незнімними та знімними ортодонтичними апаратами 

Клінічне обстеження ротової порожнини дітей групи порівняння, дітей із 

лікуванням незнімними та знімними ортодонтичними апаратами проводили на 

початку дослідження, через 3 та 6 міс. Встановлено, що в здорових дітей на 

початку спостереження, через 3 та 6 міс слизова оболонка ротової порожнини 

була блідо-рожева, блискуча, без патологічних змін. 

У групі дітей, яким застосовувались незнімні ортодонтичні апарати, на 3 

міс спостереження слизова оболонка характеризувалась незначним набряком та 

мала явища легкого ступеню локалізованого катарального гінгівіту, натомість у 

групі дітей, яким застосовувались знімні ортодонтичні апарати, слизова 

оболонка у 65 % обстежених не мала змін та залишась блідо–рожевою, 

блискучою, без ознак запалення та в 35 % дітей цієї групи слизова оболонка 

ротової порожнини мала ознаки легкого ступеню локалізованого катарального 

гінгівіту.  

Через 6 міс спостереження в 75 % дітей, яким застосовувались незнімні 

ортодонтичні апарати, слизова оболонка ротової порожнини характеризувалась 

катаральним гінгівітом. У 60 % дітей, яким застосовували знімні ортодонтичні 

апарати, були відсутні ознаки запалення слизової оболонки ротової порожнини. 

При клінічному дослідженні визначали рівень гігієни ротової порожнини 

за допомогою індексу Гріна-Вермільона (OHI–S), модифікованого індексу 

Федорова-Володкіної та індексу Silness-Loe [113].  

Результати дослідження стану гігієни ротової порожнини представлені в 

табл. 3.1. Протягом досліджуваного періоду стан гігієни ротової порожнини в 
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групі порівняння майже не змінювався. Дослідження індексу Гріна-Вермільона 

показало, що в основній групі з лікуванням незнімними апаратами через 3 міс 

стан гігієни ротової порожнини погіршився в 1,7 раза, а при використанні 

знімних апаратів тільки в 1,5 раза. Порівняння цього показнику через 6 міс у 

групах із лікувальним використанням незнімних та знімних ортодонтичних 

апаратів показало однакове погіршення стану гігієни ротової порожнини 

порівняно з початком лікування — у 1,8 раза. 

Дослідження модифікованого індексу Федорова-Володкіної показало, що 

якщо через 3 міс лікування стан гігієни ротової порожнини в основній групі з 

незнімними апаратами був в 1,5 раза гірший, то в основній групі зі знімними 

апаратами тільки в 1,2 раза. Аналогічні зміни ми спостерігали і через 6 міс: 

погіршення стану гігієни ротової порожнини при лікування незнімними 

апаратами було в 2 рази, а знімними тільки в 1,5 раза порівняно з початком 

лікування. 

Дослідження стану гігієни ротової порожнини за індексом Silness-Loe 

співвідносилось із попередніми дослідженнями, а саме: на 3-му міс стан гігієни 

ротової порожнини був гірший при використанні незнімних апаратів в 1,66 

раза, а знімної — в 1,3 раза, на 6 міс лікування цей показник також був гіршим 

у групі, де проводилось лікування незнімними ортодонтичними апаратами (був 

більшим в 1,7 раза) порівняно з групою, де лікували зубо-щелепні аномалії 

знімними апаратами (показник не змінився і був таким же, як на 3-му міс 

лікування — більшим в 1,3 раза, порівняно з початком лікування). 

Значне поширення ЗЩА серед дітей та підлітків вимагає використання для 

їхнього усунення незнімних та знімних ортодонтичних апаратів. Лікування 

незнімними та знімними апаратами призводить до погіршення стану гігієни 

ротової порожнини. Найбільше погіршується стан гігієни ротової порожнини 

при використанні незнімних ортодонтичних апаратів на 6-му міс лікування. Це 

потрібно враховувати для профілактики таких можливих ускладнень 

ортодонтичного лікування як карієс зубів, запальні захворювання тканин 

пародонту та періодонтити. 
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Таблиця 3.1 

Стан гігієни ротової порожнини при апаратному лікуванні ЗЩА 

 

Примітки: * — різниця достовірна, порівняно з показниками до початку лікування (р ≤ 0,05). 

# —  різниця достовірна для порівняння динаміки змін у групах із лікуванням незнімними та знімними  ортодонтичними 

апаратами (р ≤ 0,05). 

 

Показники 

(в балах) 

До лікування 3 міс 6 міс 

Группа 

порівняння 

Незнімні 

ортодонтичні 

апарати 

Знімні 

ортодонтичні 

апарати 

Группа 

порівняння 

Незнімні 

ортодонтичні 

апарати 

Знімні 

ортодонтичні 

апарати 

Группа 

порівняння 

Незнімні 

ортодонтичні 

апарати 

Знімні 

ортодонтичні 

апарати 

OHI-S 0,4±0,03 1,2±0,06 0,8±0,03 0,55±0,05 2,0±0,07* 1,2±0,06*# 0,5±0,04 2,43±0,08* 1,4±0,06* 

Silness-Loe 0,4±0,03 0,86±0,05 0,68±0,05 0,5±0,06 1,43±0,06* 0,86±0,048*# 0,5±0,05 1,47±0,06* 0,9±0,05*# 

Модифікація 

індексу 

Федорова-

Володкіної 

1,1±0,05 1,6±0,06 1,3±0,07 1,22±0,07 2,4±0,08* 2,0±0,07*# 1,1±0,07 3,4±0,09* 2,2±0,08*# 
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3.2. Оцінка кристалоутворюючої здатності змішаної слини в дітей при 

лікуванні незнімними та знімними ортодонтичними апаратами 

Аналізувалися зразки висушеної слини дітей від 9 до 15 років обох статей 

у дітей групи порівняння та в двох основних групах (з використанням знімних 

та незнімних ортодонтичних апаратів). 

Кристалізація змішаної слини проходила з утворенням фігур у вигляді 

дерева. При трактуванні кристалограм ураховувалися кількісні характеристики, 

а саме: довжина кристалів до місця розгалуження, кут розгалуження, кількість 

поколінь 1-го, 2-го і інших порядків, ширина кристалів, довжина кристала, 

число мікровідростків по довжині кристала. Якісними ознаками служили 

нерівномірна товщина протягом однієї фігури, асиметрія розгалужень, 

викривлення головного стовбура кристала, кристали з нечіткими контурами, 

плоскі кристали, зміни деструктивного характеру, стовбури без галуження, 

хрестоподібні кристали.  

Вивчення кристалографічної картини показало, що в групі порівняння 

переважають кристали нерівномірної товщини, фігури з асиметричними 

розгалуженнями, було мало стовбурів кристалізації без розгалужень, із 

викривленими основними стовбурами, мінімальні значення отримали такі 

ознаки, як: плоскі кристали, розщеплені кристали, стовбури без розгалужень та 

хрестоподібні кристали. 

Для практично здорових дітей у центральній (сольовій) ділянці характерна 

кристалізація слини у вигляді дерева (папороті). Ми визначали великі 

подовжені кристалопризматичні структури, що були правильно зрощені між 

собою. У деяких ділянках ці структури з’єднувалися між собою, у центрі 

помічались окремі кристали зірчастої форми, у вигляді лозини або гілочки. У 

периферичній ділянці відмічались аморфні утворення куле- та еліпсоподібної 

форми. Перехідна ділянка була відносно вузькою (рис. 3.1).  
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Периферична (білкова) 

ділянка 
Перехідна ділянка Центральна (сольова) ділянка 

 

 
Збільшення х100 

 

 
Збільшення х100 

 

 
Збільшення х40 

 

Рис. 3.1. Характер кристалоутворення змішаної слини в здорової дитини.  

 

Вивчення картини кристалізації слини групи здорових дітей показало, що 

в цілому отримані дані співвідносяться з результатами досліджень інших 

науковців [27]. 

Дослідження показало, що в основній групі дітей із використанням 

незнімних апаратів на початку лікування найчастіше (у 70 %) для 

кристалографічного візерунка є характерними чіткий рисунок великих 

подовжених кристалопризматичних структур, що прямують від центру краплі, 

зрощуються між собою з утворенням так званих хвоща або папороті. Радіальні 

відростки «листя папороті» розтягуються через перехідну зону до 

периферичної. Розташування цих відростків у периферичній зоні рівномірне, у 

вигляді тріщин. Перехідна зона широка, вміщує певну кількість кристалів (рис. 

3.2).  

У деяких пацієнтів групи з використанням незнімних апаратів у 

центральній (сольовій ділянці) препарату зустрічаються поодинокі 

хрестоподібні кристали з меншою кількістю дендритних утворень. У цьому 

випадку периферична ділянка звужена, має як радіальні тріщини, так і 

різноспрямовані мілкі тріщини. Зовсім рідко (у 10 % пацієнтів) у центральній 

зоні не відмічається кристалізації слини, а в наявності у великий кількості 

аморфні структури з розрізненими відламками кристалів та дендритних 

утворень. Периферична (білкова) ділянка в цьому випадку вузька, у вигляді 
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смужки з численними, хаотично розташованими тріщинами та 

кристалоподібними утвореннями (рис. 3.3). 

 

Периферична (білкова) 

ділянка 
Перехідна ділянка 

Центральна (сольова) 

ділянка 

 

 
Збільшення х100 

 

 
Збільшення х100 

 

 
Збільшення х100 

 

Рис. 3.2. Характер кристалоутворення змішаної слини в дитини на початку 

лікування ЗЩА незнімним ортодонтичним апаратом. 

 

Периферична (білкова) 

ділянка 
Перехідна ділянка 

Центральна (сольова) 

ділянка 

 

 
Збільшення х100 

 

 
Збільшення х100 

 

 
Збільшення х100 

 

Рис. 3.3. Характер кристалоутворення змішаної слини в дитини на початку 

лікування ЗЩА незнімним ортодонтичним апаратом. 

 

Через три місяці після початку лікування відмічалось порушення 

кристалізації слини, що було видно по якісних та кількісних показниках: у 

центрі фації  кристалізація хоч і мала вигляд листка папороті, та самі листки 
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були менших розмірів, на периферії ми знову спостерігали тріщини, 

кристалоподібні та аморфні утворення (рис. 3.4). 

 

Периферична(білкова) 

ділянка 
Перехідна ділянка Центральна (сольова) ділянка 

 

 
Збільшення х100 

 

 
Збільшення х100 

 

 
Збільшення х40 

 

Рис. 3.4. Характер кристалоутворення змішаної слини в дитини при 

лікуванні ЗЩА незнімним ортодонтичним апаратом через 3 міс. 

 

Тільки в 25 % пацієнтів кристалізація слини мала вигляд аморфної картини 

з поодинокими розрізненими «відламками». Ці «відламки», які прямували від 

центру фації, зрощувались між собою в периферичній зоні, яка була вузькою, у 

вигляді смужки (рис. 3.5).  

 

Периферична(білкова) ділянка Перехідна ділянка 
Центральна (сольова) 

ділянка 

 

 
Збільшення х100 

 

 
Збільшення х100 

 

 
Збільшення х40 

 

Рис. 3.5. Характер кристалоутворення змішаної слини в дитини при 

лікуванні ЗЩА незнімним ортодонтичним апаратом через 3 міс. 



 69 

Через 6 міс після початку лікування при дослідженні висушених фацій у 

більшості пацієнтів (75%) спостерігався розпад кристалів слини, розщеплення 

верхівки кристала, відсутність мікровідростків (рис. 3.6). 

 

Периферична(білкова) 

ділянка 
Перехідна ділянка Центральна(сольова) ділянка 

 

 
Збільшення х200 

 

 
Збільшення х100 

 

 
Збільшення х200 

 

Рис. 3.6. Характер кристалоутворення змішаної слини в дитини при 

лікуванні ЗЩА незнімним ортодонтичним апаратом через 6 міс після 

початку лікування. 

 

У 20 % була повна відсутність розгалуження, відростки були довгі, 

деформовані, як і їхні верхівки. Якщо і спостерігалось розгалуження, то тільки 

верхівки кристала у вигляді шпички. 

Іноді ми бачили так звану «коралову гілку», тобто однобічне 

розгалуження. Характер кристалізації був настільки порушений, що робив 

неможливим дослідження кількісних показників кристалізації слини (рис. 3.7).  

Таким чином, нами встановлено, що використання незнімних 

ортодонтичних апаратів веде до порушення кристалізації змішаної слини. Пік 

порушення припадає на 6-й місяць лікування ортодонтичними конструкціями.  

Проводилось дослідження кристалографічної картини висушеної краплі слини 

(фації) при використанні знімної ортодонтичної апаратури. 

На початку лікування виявлявся чіткий візерунок висушеної краплі слини, 

середньої довжини кристалопризматичні структури, що йшли від центру до 
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периферії, поодинокі папоротеподібні структури спостерігались у перехідній 

зоні.  

 

Центральна(сольова) ділянка Перехідна (сольова) ділянка 
Периферична(білкова) 

ділянка 

 

 

Збільшення х200 

 

 

Збільшення х100 

 

 

Збільшення х200 

 

Рис. 3.7. Характер кристалоутворення змішаної слини в дитини при 

лікуванні ЗЩА незнімним ортодонтичним апаратом через 6 міс після 

початку лікування. 

Периферична (білкова) ділянка вмішувала велику кількість аморфних 

структур (рис. 3.8). 
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Перехідна (сольова) ділянка Центральна(сольова) ділянка 

 

 
Збільшення х200 

 

 
Збільшення х100 

 

 
Збільшення х200 

 

Рис. 3.8. Характер кристалоутворення змішаної слини в дитини при 

лікуванні ЗЩА на початку лікування знімним ортодонтичним апаратом. 
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Через 3 міс від початку лікування в центральній (сольовій) ділянці фації 

відзначалось руйнування чіткої структури кристалів, у центрі краплини 

визначались окремі кристали зірчастої форми, по всій площині краплі 

визначались ізометрично розташовані кристалічні структури зірчастої, округлої 

та неправильної форми (рис. 3.9). 
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Рис. 3.9. Характер кристалоутворення змішаної слини в дитини при 

лікуванні ЗЩА знімним ортодонтичним апаратом через 3 міс. 

 

Через 6 міс від початку лікування в периферичній (білковій) ділянці ми 

визначали зменшення розмірів та кількості аморфних структур, розширену 

перехідну зону з невеликою кількістю кристалоподібних структур, поодинокі 

папоротеподібні кристали в центральній (сольовій) ділянці (рис. 3.10). 

Аналіз кількісних показників кристалізації слини пацієнтів, яким 

використовували незнімні и знімні ортодонтичні апарати для лікування ЗЩА, 

показав, що через 3 міс від початку лікування довжина кристала зменшилась в 

середньому в 1,5 раза, а через 6 міс — у 3 рази в обох групах. Прогресивно 

зменшувалось число нащадків розгалужень (з 3 у середньому на початку 

лікування до 2 на 3-му міс у групі з незнімними ортодонтичними апаратами та в 

середньому з 10 на початку лікування до 8 на 3-му міс у групі зі знімними 

апаратами, на 6-му міс лікування  відповідно до 1 та до 3 розгалужень). 

Ширина кристала зменшувалась на 3-му і 6-му місяцях лікування незнімними 
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апаратами в 3 рази з (0,03±0,004) до (0,01±0,007) мм, а лікування знімними 

ортодонтичними апаратами приводила до того, що якщо на 3-му міс ширина 

кристала зменшувалась у 3 рази з (0,09±0,002) до (0,03±0,006) мм то на 6-му міс 

лікування збільшувалась порівняно з початком дослідження у 3,5 раза - до 

(0,31±0,009) мм (р1,2≤0,05). 

Периферична(білкова) 

ділянка 
Перехідна (сольова) ділянка Центральна(сольова) ділянка 

 

 
Збільшення х200 
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Рис. 3.10. Характер кристалоутворення змішаної слини в дитини при 

лікуванні ЗЩА знімним ортодонтичним апаратом через 6 міс. 

На 3-му міс лікування незнімними та знімними апаратами (табл.3.2) довжина 

кристала зменшувалась у середньому на 50 % - з (0,100±0,042) до (0,050±0,001) 

мм та відповідно з (0,30±0,031) до (0,15±0,001) мм, а на 6-му місяці лікування 

цей показник відповідно був меншим у середньому в 3 раза в обох лікувальних 

групах — (0,034±0,002) мм та (0,10±0,002) мм (р1,2≤0,05). Кількість 

мікровідгалужень головного стовбура кристала на 3-му міс лікування 

зменшувалась в 1,7 раза в групі з незнімними апаратами та в 2 раза в групі зі 

знімними, а на 6-му — у 3,5 раза в обох групах, порівняно с початковими 

даними. Кут розгалуження, який збільшувався в 1,5 раза на 3-му міс лікування в 

групі з незнімними ортодонтичними апаратами з (90±0,1) до (120±1,5) градусів, 

майже не змінювався (був більшим тільки на 5 %) у групі зі знімними 

апаратами — з (86±0,4) до (90±1,8) градусів, а на 6-му міс був відповідно на 30 

% та 10 % (67±4,7) та (77±3,7) градусів меншим, порівняно з початковими 

даними (р1,2≤0,05). 
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Таблиця 3.2 

Кількісні показники морфологічних ознак кристалічних агрегатів змішаної слини при лікуванні ЗЩА 

 

Примітки: * — різниця достовірна, порівняно з показниками до початку лікування (р ≤ 0,05). 

# — різниця достовірна для порівняння динаміки змін у групах із лікуванням незнімними та знімними ортодонтичними 

апаратами (р ≤ 0,05). 

Показники 
До лікування 3 міс 6 міс 

Група 

порівняння 

Незнімні 

ортодонтичні 

апарати 

Знімні 

ортодонтичні 

апарати 

Незнімні 

ортодонтичні 

апарати 

Знімні 

ортодонтичні 

апарати 

Незнімні 

ортодонтичні 

апарати 

Знімні 

ортодонтичні 

апарати 

1. Довжина кристала до 

місця розгалуження (мм) 
0,50±0,017 0,100±0,042 0,30±0,031 0,050±0,001* 0,15±0,001* 0,034±0,002* 0,10±0,002* 

2.Число нащадків 

розгалужень (в 

середньому) 

10 3 10 2 8 1 3 

3. Ширина кристала (мм) 0,15±0,007 0,03±0,004 0,09±0,002 0,01±0,004* 0,03±0,006* 0,01±0,007* 0,31±0,009* 

4. Асиметрія 

розгалуження (+ — ) 
+++ +++ +++ + ++ - + 

5. Довжина кристала (мм) 2,40±0,03 0,54±0,02 1,53±0,04 0,32±0,04* 0,91 ±0,01* 0,17±0,07* 0,51 ±0,04* 

6. Кількість 

мікровідгалужень по 

довжині кристала 

35±1 7±1 21±4 4±2* 12±3* 2±1* 6±1* 

7. Кут розгалуження 

(град.) 
90±0,1 90±0,1 86±0,4 120±1,5* 90±1,8* 67±4,7* 77±3,7* 
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Дослідниками встановлено [98, 117], що кристалізація біологічних рідин, 

зокрема змішаної слини, це генетично обумовлений процес, пов’язаний з 

наявністю в ній органічних та неорганічних компонентів. Складові елементи 

слини миттєво реагують зміною своєї структури на зовнішні та внутрішні 

чинники. У зв’язку з тим, що кристалізація це процес, який об’єднує об’єкти 

живого та мінерального світів, вона може бути універсальним методом 

зберігання та передачі інформації про стан гомеостазу в ротовій порожнині. В 

нашому дослідженні вивчення якісних та кількісних характеристик 

кристалізації змішаної слини дітей до лікування незнімними та знімними 

ортодонтичними апаратами, через 3 та 6 місяців після початку лікування 

продемонструвало яскраво виражений період стресового стану (на 6-му місяці 

спостереження), коли у більшості пацієнтів з використанням незнімних 

апаратів спостерігався розпад кристалів, що можна пояснити високим ступенем 

навантаження на органи ротової порожнини, порушенням електролітного 

стану. Суб’єктивно це супроводжувалось піком скарг пацієнтів на неприємні 

відчуття, труднощі при носінні незнімної ортодонтичної апаратури, що 

підтверджує дані інших дослідників, що в умовах норми і патології організм 

потрібно розглядати як одне ціле, а зміна окремих компонентів у системі 

обов’язково призводить до порушень в цілому.  

Однією з функцій змішаної слини є її мінералізуюча здатність, завдяки якій 

проходить «дозрівання» емалі, підтримується її оптимальний склад, тобто 

працюють механізми, що забезпечують динамічну рівновагу мінеральних 

компонентів у ротовій порожнині. Виконувати цю функцію слина здатна у 

випадку, якщо іони кальцію та фосфору (мінералізуючі компоненти) 

знаходяться в перенасиченому стані. Якщо слина втрачає можливість 

утримувати іони кальцію і фосфору в перенасиченому стані, це призводить до її 

структурної зміни і, навіть, до зникнення кристалічної структури ротової 

рідини і зниження мінералізуючого потенціалу [98]. Тому вивчення 

кристалоутворення слини в якості тест-системи для попередньої діагностики 

стану неблагополуччя в ротовій порожнині може бути використано при 
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лікуванні ЗЩА ортодонтичними апаратами як неінвазивний, простий у 

виконанні, доступний, інформативний, дешевий метод з необмеженими 

можливостями повторних аналізів. 

 

Перелік публікацій за темою розділу 3: 

Пачевська АВ, Філімонов ЮВ. Оцінка кристалізації слини в динаміці при 

ортодонтичному лікуванні у дітей. Журнал клінічних та експериментальних 

медичних досліджень. 2017;5(2):806–12 [77].  
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РОЗДІЛ 4 

РЕЗУЛЬТАТИ БІОХІМІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІШАНОЇ СЛИНИ В 

ДІТЕЙ ПРИ ЛІКУВАННІ ЗЩА НЕЗНІМНИМИ ТА ЗНІМНИМИ 

ОРТОДОНТИЧНИМИ АПАРАТАМИ 

 

4.1. Дослідження мінерального обміну в змішаній слині в дітей при 

ортодонтичному лікуванні незнімними та знімними ортодонтичними 

апаратами 

Оцінювався вміст загального кальцію та фосфору змішаної 

нестимульованої слини у дітей групи порівняння, основної групи дітей з ЗЩА 

та використанням незнімних ортодонтичних апаратів, основної групи дітей з 

ЗЩА та лікуванням за допомогою знімних ортодонтичних апаратів. 

При оцінці змішаної слини встановлено, що в усіх групах рівень 

досліджених неорганічних елементів варіювався (табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 

Дослідження рівнів кальцію та фосфору в змішаній слині дітей 

Група  

Са, 

ммоль/л 

до 

лікування 

Са, 

ммоль/л 

3 міс 

Са, 

ммоль/л 

6 міс 

Р, 

ммоль/л 

до 

лікування 

Р, 

ммоль/л 

3 міс 

Р, 

ммоль/л 

6 міс 

Група 

порівняння 

2,204± 

0,047 

2,200± 

0,048 

2,190± 

0,051 

5,103± 

0,110 

5,103± 

0,109 

4,976± 

0,102 

Незнімна 

апаратура 

1,95± 

0,030 

1,67± 

0,026* 

1,431± 

0,027* 

4,545± 

0,050* 

4,139± 

0,042* 

3,904± 

0,041* 

Знімна 

апаратура 

2,086± 

0,040 

1,85± 

0,032*# 

1,64± 

0,020*# 

4,890± 

0,049 

4,603± 

0,053*# 

4,306± 

0,025*# 

 

Примітки: * — різниця достовірна, порівняно з показниками до початку лікування (р ≤ 0,05). 

# — різниця достовірна для порівняння динаміки змін у групах із лікуванням незнімними та 

знімними ортодонтичними апаратами (р ≤ 0,05).
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Але статистично значущих відмінностей за час спостереження в групі 

здорових дітей ми не відмітили. Співвідношення кальцію (рис. 4.1) до фосфору 

(рис. 4.2) за весь час спостережень було приблизно 1:3. 
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Рис.4.1. Показники загального кальцію в змішаній слині в здорових дітей 

та при лікуванні незнімними та знімними апаратами. 

 

Деякі незначні коливання рівнів кальцію та фосфору протягом 

дослідження можна пояснити сезонним фактором та зміною характеру 

харчування. 

Використання незнімної та знімної ортодонтичної апаратури приводило до 

суттєвого зниження рівня загального кальцію та зниження рівня фосфору. 

Так, у групі з незнімними апаратами рівень загального кальцію через 3 міс 

спостереження був на 14 % меншим, порівняно з початком лікування, а в групі 

зі знімними рівень кальцію через 3 міс спостереження був меншим тільки на 11 

%. Через 6 міс лікування досліджуваний мікроелемент відрізнявся від 

початкового рівня відповідно на 27 % та на 20 % (рис. 4.1). 

Через 3 міс рівень фосфору в ротовій рідині при лікуванні незнімними 

ортодонтичними апаратами був на 9 % нижчим від початкового рівня, а в групі 
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зі знімними апаратами в цей час спостереження показник був меншим лише на 

6 %. Через 6 міс лікування в групі з незнімними апаратами рівень фосфору був 

вже нижчим від початкового рівня на 14 %, а в другій основній групі тільки на 

12 % (рис. 4.2) (р1,2 <0,05). 
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Рис. 4.2. Показники неорганічного фосфору в змішаній слині в здорових 

дітей та при лікуванні незнімними та знімними апаратами. 

 

Якщо співвідношення кальцію та фосфору на початку дослідження в обох 

групах було приблизно 1:3, то на 3-му міс спостереження при використанні 

незнімної та знімної апаратури становило 1:2,5 та відповідно на 6-му місяці 

лікування приблизно 1:2,7. Зниження рівня кальцію та фосфору в змішаній 

слині на 3-му та 6-му місяцях апаратного лікування можна трактувати як 

дезадаптацію, гальмування рівноваги процесів демінералізації та 

ремінералізації. На думку дослідників [10], це є поганою прогностичною 

ознакою, оскільки унеможливлює ремінералізацію зубів. Адже активне 

включення іонів фосфору і кальцію в нормальний здоровий зуб є фізіологічною 

потребою, пов’язаною з іонообмінними процесами в середовищі емаль-слина, і 

має сприяти зміцненню структури тканин зуба.  
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У результаті проведеного дослідження встановлено, що ортодонтичне 

лікування ЗЩА в більшій мірі викликає порушення мінерального обміну в 

групі дітей із незнімними ортодонтичними апаратами. 

Виявлено зменшення загального кальцію в змішаній слині дітей з 

апаратним лікуванням, що відображає процеси втрати кальцію з тканин зубів, 

призводить до порушення кальцій-фосфорного балансу (а саме зменшення 

співвідношення кальцій/фосфор), веде до розладу мінералізації емалі і знижує 

резистентність тканин зуба до несприятливих впливів ротової рідини [11].  

 

4.2. Оцінка активності лужної фосфатази в дітей при ортодонтичному 

лікуванні незнімними та знімними апаратами 

ЛФ слини бере участь у фосфорно-кальцієвому обміні. Вона каталізує 

перенесення залишків фосфорної кислоти (фосфатних аніонів) від фосфорних 

ефірів глюкози на органічний матрикс. Тобто, фермент бере участь в утворенні 

ядер кристалізації і, тим самим, сприяє мінералізації тканин зуба. 

При цьому в якості одного з найбільш важливих механізмів регуляції 

обміну метаболізму на межі слина-емаль відмічена незворотна абсорбція ЛФ. 

Швидке вбудовування кальцію в ремінералізуючу поверхню емалі пояснюють 

впливом імобілізованої на апатитах ЛФ. 

Дослідження активності ферменту ЛФ змішаної слини здорових дітей і 

основних груп представлено в табл. 4.2. 

Оцінювання активності ЛФ в змішаній слині в здорових дітей (група 

порівняння) показало, що найбільші зміни відбувались на 3-му міс 

спостереження, порівняно с початком дослідження (рис. 4.3). Так, активність 

ЛФ через 3 міс спостереження була на 1% меншою, порівняно с початком 

спостереження. Через 6 міс спостереження активність досліджуваного 

ферменту практично не відрізнялась від показників на початку спостереження. 

Такі несуттєві зміни рівня активності ЛФ можна пояснити сезонним фактором. 
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Таблиця 4.2  

Дослідження рівня активності ЛФ у слині дітей 

Група 
ЛФ, нмоль/с×л 

до лікування 

ЛФ, нмоль/с×л 

3 міс 

ЛФ, нмоль/с×л 

6 міс 

Група порівняння 906,42± 34,14 900,56± 36,02 905,88± 32,91 

Незнімна 

апаратура 
819,08± 22,56 791,92± 19,87*# 733,61± 13,05*# 

Знімна апаратура 923,99± 52,43 860,09 ± 45,65* 741,58± 42,02* 

 

Примітки:* — різниця достовірна, порівняно з показниками до початку лікування        

(р ≤ 0,05). # — різниця достовірна для порівняння динаміки змін у групах з лікуванням 

незнімними та знімними  ортодонтичними апаратами (р ≤ 0,05). 
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Рис. 4.3. Показники активності ЛФ в змішаній слині в здорових дітей (група 

порівняння) та при лікуванні незнімними та знімними апаратами. 

 

Використання незнімних ортодонтичних апаратів призводило до 

зменшення активності ферменту через 3 міс лікування на 3 %, а використання 

знімних апаратів зменшувало активність ЛФ на 7 %, порівняно з початком 

дослідження. 
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Через 6 міс лікування активність ферменту ЛФ була меншою від 

початкового вже на 10 % у групі з незнімними апаратами, а в групі зі знімними 

апаратами активність досліджуваного ферменту відрізнялась від початкового на 

20 % (р1,2 <0,05). 

Отримані дані по вивченню активності ферменту ЛФ співвідносяться з 

даними визначення рівнів кальцію та фосфору в змішаній слині. Адже з однієї 

сторони, зменшення концентрації кальцію та фосфору потребують більшої 

активності ЛФ для компенсаторної ремінералізації, а з іншої швидко (вже на 3-

му місяці лікування) виснажується лужно-фосфатазний потенціал. Найбільше 

активність ферменту ЛФ через 3 та 6 місяців знижується в групі, де 

проводилось лікування знімними ортодонтичними апаратами. 

 

4.3. Оцінка активності α–амілази змішаної слини в дітей при лікуванні 

незнімними та знімними ортодонтичними апаратами  

Результати визначення активності α –амілази представлено в табл. 4.3. 

Таблиця 4.3 

Дослідження рівня активності α–амілази в змішаній слині дітей 

Група 

α–амілаза, 

од.акт/л 

до лікування 

α–амілаза, 

од.акт/л 

3 міс 

α–амілаза, 

од.акт/л 

6 міс 

Група порівняння 437,03±1,48 420,40±1,26 443,30±1,46 

Незнімна апаратура 374,00±1,83 322,00±0,33* 317,00±1,87* 

Знімна апаратура 405,00±2,57 361,00±3,87*# 360,00±4,12*# 

 

Примітки: * — різниця достовірна, порівняно з показниками до початку лікування       

(р ≤ 0,05). # — різниця достовірна для порівняння динаміки змін у групах з лікуванням 

незнімними та знімними  ортодонтичними апаратами (р ≤ 0,05).
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Проведене дослідження показало, що в здорових дітей (група порівняння) 

активність α–амілази змішаної слини коливалась незначно, а саме: через 3 міс 

виявилась меншою на 4 % від початкового рівня, а в пробах, взятих через 6 міс, 

активність амілази була вищою на 1,5 %, порівняно з початком спостереження 

(рис. 4.4).  

У пацієнтів дослідної групи, яким застосовувалась незнімна та знімна 

апаратура, під час лікування спостерігалась зміна активності α–амілази: через 3 

міс від початку лікування відмічали зменшення активності α–амілази на 14 % та 

відповідно на 11 %. Більшим зниження активності α–амілази спостерігалось 

через 6 міс від початку лікування незнімними апаратами: воно становило 15 %, 

порівняно з даними на початку лікування. У групі зі знімними апаратами 

лишалась меншою на 11 %, як і на 3-му місяці лікування (р1 <0,05).  
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Рис. 4.4. Показники активності α–амілази в змішаній слині в здорових 

дітей (група порівняння) та при лікуванні незнімними та знімними 

апаратами (основні групи). 

 

У переліку негативних наслідків при використанні знімної та незнімної 

ортодонтичної апаратури знаходяться катаральні гінгівіти, періодонтити, 

випадки гіперплазії ясен, карієс зубів під брекетами [14]. Біохімічний склад 
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слини, який зазнає змін при ортодонтичному лікуванні, можна вважати 

ініціюючим фактором розвитку патологічних процесів. Дійсно, у нашому 

дослідженні відмічено зниження активності α–амілази змішаної слини при 

використанні і знімної, і незнімної ортодонтичної апаратури, що призводило до 

порушення перетравлення вуглеводів та їхнього накопичення в ротовій 

порожнині. Залишки їжі та надлишок вуглеводів ставали благодатним 

поживним середовищем для умовно-патогенної мікрофлори [16], наслідком 

чого може бути розвиток запальних захворювань [11].  

 

4.4. Оцінка рівня молочної кислоти в змішаній слині в дітей при 

лікуванні незнімними та знімними ортодонтичними апаратами 

Молочна кислота є продуктом анаеробного гліколізу, який утворюється з 

пірувату під дією лактатдегідрогенази. Молочна кислота є кінцевим продуктом 

обміну глюкози і слугує важливим діагностичним маркером для оцінки стану 

метаболічного шоку та гіпоксії в ротовій порожнині. Дослідниками 

встановлено, що підвищення концентрації молочної кислоти в змішаній слині 

призводить до зниження мінералізації твердих тканин зубів та сприяє 

виникненню дефектів на емалі різноманітного ґенезу. 

Результати визначення рівня молочної кислоти слини представлено в табл. 

4.4. 

Таблиця 4.4  

Дослідження рівня молочної кислоти в змішаній слині дітей 

Група 
Молочна кислота, 

г/л, до лікування 

Молочна кислота, 

г/л, 3 міс 

Молочна кислота, 

г/л, 6 міс 

Група порівняння 0,107±0,009 0,113±0,008 0,130±0,009 

Незнімна апаратура 0,127±0,004 0,205±0,006* 0,325±0,023* 

Знімна апаратура 0,114±0,006 0,158±0,009*# 0,231±0,006*# 

 

Примітки: * — різниця достовірна, порівняно з показниками до початку лікування       

(р ≤ 0,05). # — різниця достовірна для порівняння динаміки змін у групах із лікуванням 

незнімними та знімними ортодонтичними апаратами (р ≤ 0,05).
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Проведене дослідження показало, що в здорових дітей (група порівняння) 

рівень молочної кислоти ротової рідини змінювався (рис. 4.5).  

А саме, через 3 міс рівень молочної кислоти був вищим на 5,6 % від 

початкового, а в пробах, взятих через 6 міс, рівень молочної кислоти був вищим 

на 15 % порівняно з 3-м місяцем дослідження і на 21,5 %, порівняно з початком 

дослідження.  

У пацієнтів дослідної групи, яким застосовувалась незнімна апаратура, під 

час лікування спостерігалась зміна концентрації молочної кислоти змішаної 

слини. Через 3 міс від початку лікування на 67 %, а в пацієнтів зі знімними 

апаратами на 38 %. На 6-му міс лікування концентрація молочної кислоти 

збільшувалась в змішаній слині в 2,5 раза порівняно з даними на початку 

лікування в групі з незнімними ортодонтичними апаратами, та в 2 рази в групі, 

де використовувались знімні ортодонтичні апарати (р1,2 <0,05). 
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Рис. 4.5. Показники концентрації молочної кислоти в змішаній слині в 

здорових дітей (група порівняння) та при лікуванні незнімними та 

знімними апаратами (основні групи). 
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Отримані результати свідчать, що в процесі лікування незнімними (у 

більшій мірі) та знімними ортодонтичними апаратами в ротовій порожнині 

збільшується концентрація молочної кислоти. Це свідчить про перевагу 

анаеробних процесів та втрату компенсаційних можливостей. Отримані дані 

співвідносяться з даними визначення рівнів кальцію, фосфору та активності 

ферменту ЛФ в змішаній слині і свідчать про порушення рівноваги в процесах 

де- та ремінералізації. 

 

4.5. Визначення рівня загального білка змішаної слини в дітей при 

лікуванні незнімними та знімними ортодонтичними апаратами  

Як відомо, найважливішими елементами секреторної діяльності слинних 

залоз є речовини білкової природи, які можна умовно поділити за 

функціональними властивостями на три групи: ті, що беруть участь у процесах 

травлення, білки, пов’язані з місцевим імунітетом та білки, що виконують 

регуляторні функції. Погіршення індексу гігієни ротової порожнини, розвиток 

карієсу зубів, запальні захворювання пародонту, періодонтити сприяють 

підвищенню рівня загального білка. 

Результати визначення рівня загального білка змішаної слини дітей групи  

порівняння представлено в табл. 4.5. 

Проведене дослідження показало, що в дітей групи порівняння рівень 

загального білка слини змінювався, а саме: через 3 міс був вищим на 8 % від 

початкового, а в пробах, взятих через 6 міс, рівень загального білка був вищим 

на 6 %, порівняно з 3-м місяцем дослідження і на 14 %, порівняно з початком 

дослідження (рис. 4.6).  

У пацієнтів основної групи, яким застосовувалась незнімна апаратура, під 

час лікування спостерігали підвищення рівня загального білка змішаної слини в 

1,2 раза на 3-му міс лікування, у пацієнтів зі знімними апаратами на 12 %. В 1,4 

раза на шостому міс лікування підвищувався рівень загального білка в групі з 

незнімними апаратами та на 28 % в групі зі знімними ортодонтичними 

апаратами для лікування ЗЩА (р1,2 <0,05). 
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Таблиця 4.5 

Дослідження рівня загального білка в змішаній слині дітей 

Група 

Загальний 

білок, г/л 

до лікування 

Загальний 

білок, г/л 

3 міс 

Загальний 

білок, г/л 

6 міс 

Група порівняння 5,25±0,14 5,68±0,11 6,01±0,14 

Незнімна апаратура 5,94±0,11 7,26±0,20* 8,27±0,32* 

Знімна апаратура 5,79±0,17 6,65±0,14*# 7,41±0,26*# 

 

Примітки: * — різниця достовірна, порівняно з показниками до початку лікування       

(р ≤ 0,05). # — різниця достовірна для порівняння динаміки змін у групах із лікуванням 

незнімними та знімними ортодонтичними апаратами (р ≤ 0,05). 
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Рис. 4.6. Показники загального білка в змішаній слині в здорових дітей 

(група порівняння) та при лікуванні незнімними та знімними апаратами 

(основні групи). 
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Отримані дані по вивченню рівня загального білка показали, що 

використання незнімних (у більшій мірі) та знімних ортодонтичних апаратів в 

дітей на 3-му і особливо на 6-му місяцях лікування призводить до 

багаторазового зростання цього показника. Це можна пояснити тим, що 

агресивна дія ортодонтичних приладів викликає формування локального 

вогнища інфекції в ротовій порожнині, сенсибілізацію слизової ротової 

порожнини, наростання аутоімунних порушень і обтяження перебігу основного 

захворювання. 

 

4.6. Визначення рівня МДА змішаної слини в дітей при лікуванні 

незнімними та знімними ортодонтичними апаратами 

Про зміну прооксидантно-антиоксидантної рівноваги в бік прооксидантної 

свідчить накопичення в змішаній слині малонового диальдегіду, одного з 

вторинних продуктів перекисного окислення ліпідів. Перекисне окислення 

ліпідів — окислювальна деградація ліпідів, що відбувається, в основному, під 

дією вільних радикалів. Найбільш активний — гідроксильний радикал, який 

взаємодіє з більшістю органічних молекул. Він забирає від них електрон і 

ініціює таким чином ланцюгові реакції окислення. Ці вільнорадикальні реакції 

окислення можуть виконувати корисні функції, наприклад, коли клітини білої 

крові за участю активних форм кисню руйнують фагоцитовані клітини 

бактерій. Але в інших клітинах вільнорадикальне окислення призводить до 

руйнування органічних молекул, у першу чергу ліпідів, і, відповідно, 

мембранних структур клітин, що часто закінчується їхньою загибеллю. Тому в 

організмі функціонує ефективна система пригнічення перекисного окислення 

ліпідів. Підвищення рівня МДА може свідчити про активацію деструктивних 

процесів в ротовій порожнині. 

Дослідження рівня МДА у здорових дітей (група порівняння), у дітей 

основних груп (із лікуванням незнімними та знімними ортодонтичними 

апаратами) представлено в табл. 4.6. 
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Проведене дослідження показало, що в здорових дітей рівень МДА в 

змішаній слині за час спостереження практично не змінювався: через 3 міс 

виявився нижчим на 1 % від початкового, а в пробах, взятих через 6 міс, рівень 

малонового диальдегіду був вищим на 7 %, порівняно з 3-м місяцем 

дослідження (рис. 4.7) і на 6,5 %, порівняно з початком дослідження.  

 

Таблиця 4.6  

Дослідження рівня малонового диальдегіду в змішаній слині дітей 

Група 

МДА 

ммоль/л 

до лікування 

МДА 

ммоль/л 

3 міс 

МДА 

ммоль/л 

6 міс 

Група порівняння 0,091±0,003 0,090±0,003 0,097±0,002 

Незнімна апаратура 0,136±0,008 0,160±0,010* 0,195±0,019* 

Знімна апаратура 0,115±0,001  0,129±0,001*# 0,144±0,003 #* 

 

Примітки: * — різниця достовірна, порівняно з показниками до початку лікування       

(р ≤ 0,05). # —  різниця достовірна для порівняння динаміки змін у групах із лікуванням 

незнімними та знімними  ортодонтичними апаратами (р ≤ 0,05). 

 

У пацієнтів основної групи, яким застосовувалась незнімна апаратура, 

під час лікування спостерігалось підвищення рівня МДА через 3 міс від 

початку лікування майже на 18 %, а в пацієнтів зі знімними апаратами на 12 %. 

Більшим виявився вміст МДА і через 6 міс від початку лікування: він був на 43 

% більшим, порівняно з даними на початку лікування в групі з незнімними 

апаратами та лише на 25 % більшим, порівняно з початковими показниками в 

групі зі знімними ортодонтичними апаратами (р1,2 <0,05). 

Отримані результати дають можливість стверджувати, що в змішаній слині 

дітей при ортодонтичному лікуванні знімними та незнімними апаратами 

відбувається активація вільнорадикальних процесів, про що свідчить зростання 

рівня малонового диальдегіду. 
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Рис. 4.7. Показники МДА в змішаній слині в здорових дітей та при 

лікуванні незнімними та знімними ортодонтичними апаратами. 

 

Найбільше зростання зафіксовано в групі, де проводилось лікування 

незнімними ортодонтичними апаратами. 

 

4.7. Визначення СОД змішаної слини в дітей при лікуванні 

незнімними та знімними ортодонтичними апаратами 

Ферментативні антиоксиданти — СОД і каталаза — є першою ланкою 

захисту від активних кисневих метаболітів. Підвищення активності СОД 

вважається показником включення компенсаторного механізму, спрямованого 

на усунення високореакційного супероксидного радикала, і може носити 

захисний характер. СОД розглядається як важливий компонент системи 

антиоксидантного захисту і служить маркером неспецифічного захисту ротової 

порожнини. 

Результати дослідження рівня СОД у групі здорових дітей (група 

порівняння), у дітей із лікуванням незнімними та знімними ордонтичними 

апаратами представлено в табл. 4.7. 
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Таблиця 4.7  

Дослідження рівня активності супероксиддисмутази в змішаній слині дітей 

Група 

СОД, 

% гальмування 

до лікування 

СОД, 

% гальмування 

3 міс 

СОД, 

% гальмування 

6 міс 

Група порівняння 23,73±0,67 24,15±1,05 26,06±0,77 

Незнімна апаратура 26,89±0,85 36,55±0,85* 41,72±0,43* 

Знімна апаратура 28,22±0,54 34,59±0,72*# 36,86±1,08*# 

 

Примітки: * — різниця достовірна, порівняно з показниками до початку лікування       

(р ≤ 0,05). # — різниця достовірна для порівняння динаміки змін у групах із лікуванням 

незнімними та знімними  ортодонтичними апаратами (р ≤ 0,05). 

 

Проведене дослідження показало, що в здорових дітей активність СОД 

змінювалась незначно, а саме: через 3 міс була вищою лише на 2 % від 

початкового, а в пробах, взятих через 6 міс, рівень СОД лише на 8 % 

перевищував показник, порівняно з 3-м місяцем дослідження (рис. 4.8) і на 10 

%, порівняно з початком дослідження.  

У пацієнтів дослідної групи, яким застосовувалась незнімні та знімні 

апарати, під час лікування спостерігалось значна зміна рівня активності СОД.  

Так, через 3 міс від початку лікування відмічали збільшення рівня СОД на 

36 % у групі з незнімними та на 22,5 % у групі зі знімними ортодонтичними 

апаратами. На 6-му міс лікування рівень активності СОД збільшувався 

відповідно на 55 % та 30 %, порівняно з даними на початку лікування (р1,2 

<0,05).  

Отримані результати свідчать, що в процесі лікування незнімними (у 

більшій мірі) та знімними ортодонтичними апаратами збільшується протидія 

процесам окислення ліпідів, яка об’єктивно проявляється в збільшенні рівня 

активності СОД в змішаній слині. 
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Рис. 4.8. Показники супероксиддисмутази в змішаній слині в здорових 

дітей та при лікуванні незнімними та знімними ортодонтичними 

апаратами. 

 

4.8. Визначення гідроген сульфіду в змішаній слині в дітей при 

лікуванні незнімними та знімними ортодонтичними апаратами 

Продукцію прозапальних цитокінів (зокрема і IL–1β) зменшує гідроген 

сульфід, добре відомий як токсичний газ із неприємним запахом, що 

утворюється, переважно, у процесі гниття протеїнів тваринного та рослинного 

походження. Сьогодні гідроген сульфід є визнаним членом родини 

газотрансміттерів і діє як паракринна сигнальна молекула. Визначення гідроген 

сульфіду у змішаній слині здорових дітей (група порівняння) та дітей основних 

груп представлено в табл. 4.8. Проведене дослідження показало, що в здорових 

дітей (група порівняння) рівень гідроген сульфіду змінювався незначно, а саме: 

через 3 міс був вищим тільки на 3 % від початкового, а в пробах, взятих через 6 

міс, рівень гідроген сульфіду був вищим на 6 %, порівняно з 3-м місяцем 

дослідження (рис. 4.9) і на 9 %, порівняно з початком спостереження.  
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Таблиця 4.8  

Дослідження рівня гідроген сульфіду в змішаній слині дітей 

Група 

Гідроген 

сульфід, 

мкмоль/л 

до лікування 

Гідроген 

сульфід, 

мкмоль/л 

3 міс 

Гідроген 

сульфід, 

мкмоль/л 

6 міс 

Група порівняння 38,05±1,28 39,21±1,38 41,61±1,51 

Незнімна апаратура 41,13±0,71 63,22±1,66* 88,10±2,34* 

Знімна апаратура 38,11±0,84 55,77±0,99*# 73,15±2,10*# 

 

Примітки: * — різниця достовірна, порівняно з показниками до початку лікування (р ≤ 

0,05). # — різниця достовірна для порівняння динаміки змін у групах із лікуванням 

незнімними та знімними  ортодонтичними апаратами (р ≤ 0,05). 
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Рис. 4.9. Показники гідроген сульфіду в змішаній слині в здорових дітей 

та при лікуванні незнімними та знімними ортодонтичними апаратами. 

 

У пацієнтів дослідної групи, яким застосовувалась незнімні апарати, під 

час лікування спостерігалось зростання рівня Н2S через 3 міс від початку 

лікування в 1,5 раза порівняно з початком лікування, а в пацієнтів зі знімними 
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апаратами на 46 %. На шостому міс лікування рівень гідроген сульфіду 

збільшувався в ротовій рідині дітей із незнімними та знімними апаратами в 2 

рази, порівняно з даними на початку лікування (р1,2 <0,05).  

Отримані результати свідчать, що зростанням рівня гідроген сульфіду 

відбувається в обох лікувальних групах і свідчить про активну протидію 

прозапальним процесам у ротовій порожнині.  

 

4. 9. Визначення метаболітів оксиду азоту в змішаній слині в дітей при 

лікуванні незнімними та знімними ортодонтичними апаратами 

Визначення метаболітів оксиду азоту (нітритів) у змішаній слині здорових 

дітей (група порівняння) та дітей основних груп представлено в табл. 4.9. 

Таблиця 4.9  

Дослідження рівня метаболітів оксиду азоту в змішаній слині дітей 

Група 

Оксид азоту, 

мкг/мл 

до лікування 

Оксид азоту, 

мкг/мл 

3 міс 

Оксид азоту, 

мкг/мл 

6 міс 

Група порівняння 0,426±0,04 0,475±0,04 0,591±0,09 

Незнімна апаратура 0,751±0,66 1,530±0,05* 3,048±0,60* 

Знімна апаратура 0,530±0,02 0,843±0,06*# 1,337±0,08*# 

 

Примітки: * — різниця достовірна, порівняно з показниками до початку лікування       

(р ≤ 0,05). # — різниця достовірна для порівняння динаміки змін у групах із лікуванням 

незнімними та знімними  ортодонтичними апаратами (р ≤ 0,05). 

 

Проведене дослідження показало, що в здорових дітей (група порівняння) 

рівень метаболітів оксида азоту (нітритів) змінювався, а саме: через 3 міс був 

вищим на 11,5 % від початкового, а в пробах, взятих через 6 міс, рівень 

метаболітів оксида азоту був вищим на 39 %, порівняно з початком 

дослідження.  
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Рис. 4.10. Показники рівня метаболітів оксиду азоту в змішаній слині в 

здорових дітей та при лікуванні незнімними та знімними 

ортодонтичними апаратами. 

 

У пацієнтів дослідної групи з незнімними ортодонтичними апаратами під 

час лікування спостерігалось значне підвищення вмісту нітритів (метаболітів 

оксида азоту) у слині: через 3 міс від початку лікування у два рази. У той же час 

у дітей групи, яким застосовувалась знімні апарати, під час лікування 

спостерігалось зростання рівня нітритів (метаболітів оксида азоту) через 3 міс 

від початку лікування на 60 %. 

У пробах змішаної слини, взятих через 6 міс від початку лікування в групі 

з незнімними апаратами, підвищення рівня нітритів відмічалось в 4 рази, а в 

групі зі знімними апаратами на шостому міс рівень метаболітів оксида азоту 

збільшувався тільки в 2,5 раза, порівняно з даними на початку лікування (р1,2 

<0,05).  

Отримані результати свідчать, що зростання рівня метаболітів оксида 

азоту співвідноситься зі зростанням рівня гідроген сульфіду, яке ми отримали в 

нашому дослідженні.  
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4.10. Оцінка активності лізоциму в змішаній слині в дітей при 

лікуванні незнімними та знімними ортодонтичними апаратами 

 

Результати визначення активності лізоциму представлені в табл. 4.10. 

Таблиця 4.10 

Дослідження рівня активності лізоциму в ротовій рідини дітей 

Група 
лізоцим, мкг/мл 

до лікування 

лізоцим, мкг/мл 

3 міс 

лізоцим, мкг/мл 

6 міс 

Група порівняння 3,927±0,020 4,025±0,022 3,874±0,023 

Незнімна 

апаратура 
3,403±0,033  2,650±0,011 *# 2,604±0,027 * 

Знімна апаратура 3,120±0,017  3,960±0,014* 2,870±0,030 *# 

 

Примітки: * — різниця достовірна, порівняно з показниками до початку лікування       

(р ≤ 0,05). # — різниця достовірна для порівняння динаміки змін у групах із лікуванням 

незнімними та знімними ортодонтичними апаратами (р ≤ 0,05). 

 

У здорових дітей зміни активності лізоциму не були статистично 

достовірними: незначне зростання на 3 міс спостереження (у межах 2,5 %) і 

зменшення на 6 міс (у межах 1,5 %) спостереження. Характер цих змін, 

можливо, був викликаний сезонним фактором та зміною харчування (рис. 4.11). 

На 3-му місяці спостереження в дітей із використанням незнімних 

ортодонтичних апаратів активність лізоциму знижувалась на 22 %, а в пацієнтів 

дослідної групи, яких лікували знімними ортодонтичними апаратами, навпаки, 

спостерігалось підвищення активності лізоциму на 3-му міс спостереження на 

27 %. Зниження активності лізоциму на 6-му місяці лікування незнімними 

апаратами було на 24 %, а знімними ортодонтичними апаратами на 8 %, 

порівняно з початком дослідження (р1,2 <0,05). 
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Рис. 4.11. Показники лізоциму в слині в здорових дітей та при лікуванні 

незнімними та знімними апаратами. 

 

Збільшення концентрації молочної кислоти в змішаній слині, що 

призводить до зниження мінералізації твердих тканин зубів, виснаження 

лужно-фосфатазного потенціалу та зміна прооксидантно-антиоксидантної 

рівноваги в бік прооксидантної можуть свідчити про активацію деструктивних 

процесів у ротовій порожнині, а виявлене нами початкове підвищення рівня 

активності ферменту лізоциму ротової рідини на 3-му міс лікування знімними 

ортодонтичними апаратами може свідчити про компенсаторні можливості 

неспецифічного захисту ротової порожнини, які починають вичерпуватися вже 

на 6-му міс лікування.  

Прогресуюче зниження активності ферменту ротової порожнини — 

лізоциму в дітей із незнімними ортодонтичними апаратами можна розглядати 

як початок декомпенсації неспецифічного захисту в ротовій порожнині. 
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Перелік публікацій за темою розділу 4: 

Філімонов ЮВ, Пачевська АВ, Драчук НВ. Дослідження змін мінерального 

складу слини при апаратному лікуванні зубо-щелепних аномалій у дітей. 

Новини стоматології. 2017;3 (92):44–7 [112]. 
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РОЗДІЛ 5 

РЕЗУЛЬТАТИ ІМУНОФЕРМЕНТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІШАНОЇ 

СЛИНИ В ДІТЕЙ ПРИ ОРТОДОНТИЧНОМУ ЛІКУВАННІ ЗЩА 

НЕЗНІМНИМИ ТА ЗНІМНИМИ ОРТОДОНТИЧНИМИ АПАРАТАМИ 

 

5.1. Оцінка рівня інтерлейкіну IL–1β змішаної слини в дітей при 

лікуванні незнімними та знімними ортодонтичними апаратами 

Оцінювався рівень інтерлейкіну IL–1β змішаної слини в здорових дітей 

(група порівняння), групи дітей з ЗЩА та використанням незнімних 

ортодонтичних апаратів, групи дітей з ЗЩА та лікуванням за допомогою 

знімних ортодонтичних апаратів (основні групи). 

При оцінці слини здорових дітей встановлено, що рівень дослідженого 

цитокіну варіювався (табл. 5.1). 

Таблиця 5.1  

Дослідження рівня IL-1β в змішаній слині дітей 

Група 

IL–1β 

пг/мл 

до лікування 

IL–1β 

пг/мл 

3 міс 

IL–1β 

пг/мл 

6 міс 

Група порівняння 7,94±1,21 8,84±1,44 13,69±2,14* 

Незнімна апаратура 16,14±1,08 64,13±5,40* 143,88±9,15* 

Знімна апаратура 12,36±1,47 39,72±4,70*# 105,18 ± 9,71*# 

 

Примітки: * — різниця достовірна, порівняно з показниками до початку лікування       

(р ≤ 0,05). # — різниця достовірна для порівняння динаміки змін у групах із лікуванням 

незнімними та знімними  ортодонтичними апаратами (р ≤ 0,05). 

 

Значущих відмінностей за час спостереження в групі здорових дітей ми не 

відмітили, як і значущих відмінностей відповідно статі. Так через 3 міс 

спостереження рівень IL–1β у слині був на 11 % більшим, порівняно з початком 

спостереження, а через 6 міс виявився більшим в 1,7 раза (рис. 5.1). 

Використання незнімних ортодонтичних апаратів призводило до суттєвого 

зростання активності IL–1β: вже через 3 міс від початку дослідження в 4 рази, 
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порівняно з початком лікування, а використання знімних апаратів у 3,2 раза. 

Через 6 міс лікування відповідно показник був більшим у 9 та 8,5 раза 

порівняно з початком лікування (р1,2 <0,05) . 
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Рис. 5.1. Показники рівня IL–1β у змішаній слині в здорових дітей та при 

лікуванні незнімними та знімними апаратами. 

 

Зростання рівня IL–1β в змішаній слині дітей було більшим в групі дітей, 

де для усунення ЗЩА використовували незнімні ортодонтичні апарати і 

характеризувало більшу активність запальних процесів. Ці результати 

співвідносяться з даними клінічного обстеження, результатами вивчення 

кристалографічного малюнку, а також зі зростанням рівня антагоніста 

прозапального інтерлейкіну – гідроген сульфіду. Сьогодні вважається 

беззаперечним, що у надфізіологічних концентраціях, викликаних 

надпороговим навантаженням, гідроген сульфід індукує гіпералгезію, викликає 

запалення тканин та апоптоз клітин [32, 36, 128, 182], що ми і відмічали при 

клінічному обстеженні пацієнтів на 3-му та 6-му міс лікування незнімними 

ортодонтичними апаратами. 
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5.2. Дослідження інтерлейкіну IL–4 в дітей при ортодонтичному 

лікуванні незнімними та знімними апаратами 

Оцінювалась активність інтерлейкіну IL–4 слини в здорових дітей, групи 

дітей з ЗЩА та використанням незнімних ортодонтичних апаратів, групи дітей 

із ЗЩА та лікуванням за допомогою знімних ортодонтичних апаратів. При 

оцінці змішаної слини в здорових дітей встановлено, що рівень дослідженого 

цитокіну варіювався незначно (табл. 5.2). 

Статистично значущих відмінностей за час спостереження в здорових 

дітей ми не відмітили (рис. 5.2). 

 

Таблиця 5.2  

Дослідження рівню інтерлейкіну IL-4 в змішаній слині дітей 

Група 

інтерлейкін IL–4  

пг/мл 

до лікування 

інтерлейкін IL–4 

пг/мл 

3 міс 

інтерлейкіну IL–4 

пг/мл 

6 міс 

Група порівняння 1,51 ± 0,19 1,71 ± 0,15 1,66 ± 0,20 

Незнімна апаратура 1,81 ± 0,15 4,42 ± 0,30 * 7,88 ± 0,76* 

Знімна апаратура 1,79 ± 0,13 3,85 ± 0,31* 7,08 ± 0,90 * 

 

Примітки: * — різниця достовірна, порівняно з показниками до початку лікування       

(р ≤ 0,05). # — різниця достовірна для порівняння динаміки змін у групах із лікуванням 

незнімними та знімними ортодонтичними апаратами (р ≤ 0,05). 
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Рис. 5.2. Показники рівня IL–4 в слині в здорових дітей та при лікуванні 

незнімними та знімними апаратами. 

 

Використання незнімних та знімних ортодонтичних апаратів призводило 

до зростання рівня показника через 3 міс у 2,5 раза порівняно з початком 

лікування, а через 6 міс спостереження дані в досліджуваних групах 

відрізнялись від початкових відповідно в 4 рази (р1,2 <0,05). Отримані нами дані 

співвідносяться з результами про багаторазове підвищення рівня метаболітів 

оксида азоту та лізоциму в динаміці ортодонтичного лікування. Ми трактували 

такий взаємозв‘язок таким чином: використання незнімних та знімних 

ортодонтичних апаратів веде до активації протизапальної імунологічної 

активності слизової оболонки ротової порожнини. Лізоцим, протизапальний 

цитокін IL-4, які виділяються макрофагами і епітеліальними клітинами ротової 

порожнини [29], метаболіти оксида азоту, які відіграють важливу роль 

«регулятора» місцевої імунної відповіді, є важливими взаємопозв‘язаними 

ланками клітинного та гуморального імунітету. У той же час використання і 

незнімних, і знімних ортодонтичних апаратів викликає приблизно однакову 

протизапальну імунну відповідь. 
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5.3. Оцінювання рівня остеокальцину змішаної слини в дітей при 

ортодонтичному лікуванні незнімними та знімними апаратами 

Оцінювався вміст остекальцину змішаної слини в здорових дітей, групи 

дітей з ЗЩА та використанням незнімних ортодонтичних апаратів, групи дітей 

з ЗЩА та лікуванням за допомогою знімних ортодонтичних апаратів. 

При оцінці змішаної слини в здорових дітей (група порівняння) 

встановлено, що рівень досліджуваного показника змінювався (табл. 5.3). Але 

статистично значущих відмінностей за час спостереження в цій групі ми не 

відмітили (рис. 5.3): на 3-му міс спостереження рівень остеокальцину був 

більшим на 4,2 %, а на 6-му на 8,5 % був вищим, порівняно з початком 

спостереження. 

Таблиця 5.3 

Дослідження вмісту остеокальцину у слині дітей 

Група 

остеокальцин 

нг/мл  

до лікування 

остеокальцин 

нг/мл  

3 міс 

остеокальцин 

нг/мл  

6 міс 

Група порівняння 1,89 ± 0,12 1,97 ± 0,12 2,05 ± 0,15 

Незнімна апаратура 2,09 ± 0,11 2,53 ± 0,14* 2,96 ± 0,13* 

Знімна апаратура 2,00 ± 0,07 2,00 ± 0,14# 2,09 ± 0,21# 

 

Примітки: * — різниця достовірна, порівняно з показниками до початку лікування       

(р ≤ 0,05). # — різниця достовірна для порівняння динаміки змін у групах із лікуванням 

незнімними та знімними  ортодонтичними апаратами (р ≤ 0,05). 

 

На 3-му міс лікування при застосуванні незнімних ортодонтичних апаратів 

відмічено зростання рівня остеокальцину на 21 %, а при застосуванні знімних 

на 2 %. На 6-му міс відповідно показник збільшувався на 41,6 % та на 4,5 %. 

Дослідження рівня остеокальцину та його різке збільшення в групі з 

незнімними лікувальними апаратами співвідносяться з даними дослідження 

рівнів кальцію та фосфору (р1 <0,05). 
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Рис. 5.3. Показники остеокальцину в змішаній слині в здорових дітей та 

при лікуванні незнімними та знімними апаратами. 

 

Різке підвищення рівня остеокальцина трактується дослідниками як 

прогностичний індикатор демінералізації [28, 188].  

Наше дослідження показало, що найбільші втрати кальцію та фосфору 

спостерігаються на 6-му міс лікування незнімними ортодонтичними апаратами. 

Тому, співставляючі дані клінічного дослідження, біохімічні показники рівней 

кальцію, фосфору та остеокальцину змішаної слини, ми можемо стверджувати, 

що активізація процесів ремінералізації та демінералізації найбільше виражена 

саме в цій групі. У той же самий час скарги пацієнтів, погіршення стану гігієни 

ротової порожнини, дані об’єктивного обстеження хворих, вивчення 

кристалографічного малюнку змішаної слини дають нам можливість 

стверджувати, що дінамічна рівновага процесів ремінералізації та 

демінералізації порушується. 

Таким чином, в результаті нашого дослідження був розроблений алгоритм 

корекції можливих ускладнень під час ортодонтичного лікування. Дітям із 

ЗЩА під час ортодонтичного лікування, схильним до виникнення карієсу зубів 

та захворювань тканин пародонту, необхідно прививати стійкі гігієнічні 
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навички по догляду за ротовою порожниною під час лікування; при погіршенні 

індексу гігієни ротової порожнини проводити професійну гігієну на 3-му та     

6-му міс лікуванні. Дітям з ознаками розвитку карієсу зубів (зміни 

кристалізації, порушення Са:Р коефіцієнту, зниження активності ЛФ, 

підвищення рівня молочної кислоти), на 3 міс рекомендувати раціональне 

харчування з обмеженням вуглеводів, проводити індивідуальні профілактичні 

заходи з використанням зубних паст та ополіскувачів збагачених 

мікроелементами, а на 6 міс проводити професійну гігієну ротової порожнини, 

місцеву ремінералізуючу терапію, герметизацію фісур. При виявленні у дітей 

ознак запалення тканин пародонту (зростання IL-1β, зниження рівня лізоциму, 

підвищення рівня МДА) рекомендується на 3 міс ортодонтичного лікування 

навчання пацієнта правилам раціональної гігієни ротової порожнини з 

використанням зубних паст та гелів, що містять антимікробні, протизапальні та 

знеболюючі препарати та на 6 міс зрощення ротової порожнини антисептиками, 

протизапальна, загальнозміцнююча та вітамінотерапія. При ознаках резорбції 

кісткової тканини, викликаною механічною дією незнімних ортодонтичних 

апаратів, рекомендується провести корекцію міжзубних тяг та послабити 

механічне навантаження. 

 

Перелік публікацій за темою розділу 5: 

Пачевська АВ, Білошицька АВ. Маркери стоматологічного здоров’я дітей 

при застосуванні лікувальної ортодонтичної апаратури. Wiadomosci Lekarskie. 

2017;3(LXX):489–92 [75]. 

Філімонов ЮВ, Пачевська АВ, Істошин ВМ. Дослідження стану місцевого 

імунітету при ортодонтичному лікуванні в дітей. Сучасна стоматологія. 2017;2 

(86):36–8 [111].  

Пачевськая АВ, Филимонов ЮВ, Истошин ВМ. Влияние ортодонтического 

лечения на показатели активности местного иммунитета. Проблеми 

безперервної освіти та науки. 2017;3:57–60 [78]. 
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АНАЛІЗ ТА ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Вивчення розповсюдженості ЗЩА та їх окремих нозологічних форм у різні 

періоди формування прикусу являють собою великий науковий та практичний 

інтерес. Дослідження корисні для вироблення організаційних принципів 

профілактики ЗЩА та спеціалізованої лікувальної допомоги. 

Якщо на початку ХХ сторіччя наукові досягнення в галузі епідеміології 

ЗЩА були поодинокими, то на початку ХХІ сторіччя спостерігається 

своєрідний бум, стрімкий розвиток ортодонтії і суміжних дисциплін. Загальне 

число наукових публікацій, в яких розглядаються питання надання апаратного 

ортодонтичного лікування дітям та дорослим сягають до 60 % від загальної 

кількості публікацій по стоматології. Загальне число обстежених складає вже 

мільйони, а дані про розповсюдженість ЗЩА коливаються від 11 до 80 %, що 

можна пояснити методичним рівнем дослідження, професійною підготовкою 

лікарів, помилками репрезентативності, так як усі дослідження носять 

вибірковий характер [94]. 

ЗЩА, у середньому, по Україні спостерігаються в 33,7 % обстежених, 

причому в період молочного прикусу — у 24 %, у період зміни — у 49 %, у 

період постійного до 17 років — у 35 %. Відсоток ЗЩА значно зростає в 

обстежених, які страждають на інші стоматологічні захворювання (карієс зубів, 

запальні захворюваня тканин пародонту, періодонтит), складає за даними 

авторів у середньому 58,5 %, а при наявності загальних соматичних 

захворювань він зростає до 75 % [1, 4, 15, 23, 37, 53]. 

За даними літератури частота аномалій зубів, зубних рядів та прикусу 

розподіляються приблизно порівну. Частіше зустрічаються нейтральний прикус 

з аномаліями положення зубів (39 %), глибокий прикус (23 %), дистальний (20 

%), медіальний (13 %). Дослідники відмічають, що від 40 до 70 % хворих з 

ЗЩА мають порушення жування, мови, дихання або ковтання. Більшість ЗЩА 

підлягає ортодонтичному чи комплексному лікуванню [94]. Ці дані співзвучні з 

результатами, які ми отримували, проводячи амбулаторний прийом хворих в 
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Комунальному закладі «Міська клінічна стоматологічна поліклініка» м. Вінниці 

(головний лікар — Герасимчук В. В.) та на кафедрі стоматології дитячого віку 

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова 

(завідувач кафедри — доцент Філімонов Ю. В.). 

Сучасний стан розвитку стоматології, ортодонтії, створення нових 

ортодонтичних апаратів, а також зростання матеріальних можливостей 

пацієнтів призвели до бурного, іноді неконтрольованого використання 

незнімних та знімних ортодонтичних апаратів для лікування ЗЩА в дітей. 

Сьогодні можна константувати той факт, що частими наслідками лікування 

ортодонтичними апаратами можуть бути такі ускладнення як карієс зубів, 

захворювання тканин пародонту, періодонтити.  

У дитячий стоматології поняття здорової дитини досить відносне 

(здоровою вважається дитина, яка немає невилікованих зубів, яскраво 

виражених ЗЩА та захворювань тканин пародонта, тобто санована дитина [19]) 

тому, що дітей, в яких немає ні одного каріозного зуба, без ЗЩА та хвороб 

пародонту не більше 3–5 %. Це спричиняє необхідність пошуку маркерів 

реактивності ротової порожнини при використанні незнімних та знімних 

ортодонтичних апаратів із метою профілактики, своєчасної діагностики та при 

необхідності лікування ускладнень [68]. 

Наше дослідження охопило 90 дітей. Усі пацієнти були поділені на три 

групи: порівняння, основні групи 2 та 3 (по 30 пацієнтів у кожній групі, 

кількість хлопців та дівчат була приблизно рівною). У першу групу увійшли 

здорові діти без каріозних зубів, без ЗЩА, без ознак запального процесу в 

ротовій порожнині та захворювань шлунково-кишкового тракту. Основні групи 

2 і 3 становили пацієнти, яким були застосовані лікувальні незнімні і знімні 

ортодонтичні апарати: діти віком 9–15 років. До цієї групи включили дітей, 

санованих відносно карієсу зубів, без ознак запалення тканин пародонту. 

Клінічне обстеження ротової порожнини здорових дітей, дітей із 

лікуванням незнімними та знімними ортодонтичними апаратами проводили на 

початку дослідження, через 3 та 6 міс. Встановлено, що в здорових дітей на 
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початку спостереження, через 3 та 6 міс слизова оболонка ротової порожнини 

була блідо-рожева, блискуча, без патологічних змін. 

У групі дітей, яким застосовувались незнімні ортодонтичні апарати на 3 

міс спостереження слизова оболонка характеризувалась незначним набряком та 

мала явища легкого ступеню локалізованого катарального гінгівіту, натомість у 

групі дітей, яким застосовувались знімні ортодонтичні апарати, слизова 

оболонка в 20 осіб (65 % обстежених) не мала змін та залишалась блідо–

рожевою, блискучою, без ознак запалення та в 10 осіб (35 % дітей цієї групи) 

слизова оболонка ротової порожнини мала ознаки легкого ступеню 

локалізованого катарального гінгівіту.  

Через 6 міс спостереження в 22 осіб (75 % дітей), яким застосовувались 

незнімні ортодонтичні апарати, слизова оболонка ротової порожнини 

характеризувалась катаральним гінгівітом. У 18 осіб (60 % дітей), яким 

застосовували знімні ортодонтичні апарати, були відсутні ознаки запалення 

слизової оболонки ротової порожнини. Подібні результати при наданні 

ортодонтичної допомоги отримували й інші дослідники [15,26]. 

При клінічному дослідженні визначали рівень гігієни ротової порожнини 

за допомогою індексу Гріна-Вермільона (OHI–S), модифікованого індексу 

Федорова-Володкіної та індексу Silness-Loe.  

Протягом досліджуваного періоду стан гігієни ротової порожнини в групі 

порівняння (здорових дітей) майже не змінювався. 

Дослідження індексу Гріна-Вермільона показало, що в групі з лікуванням 

незнімними апаратами через 3 міс лікування індекс гігієни ротової порожнини 

погіршився у 1,7 раза, а при використанні знімних апаратів тільки в 1,5 раза. 

Порівняння цього показнику через 6 міс у групі з лікувальним використанням 

незнімних та знімних ортодонтичних апаратів показало однакове погіршення 

індексу ротової порожнини порівняно з початком лікування — в 1,8 раза. 

Дослідження модифікованого індексу Федорова-Володкіної показало, що 

якщо через 3 місяці лікування індекс гігієни ротової порожнини в групі з 

незнімними апаратами був в 1,5 раза гірший, то в групі зі знімними апаратами 
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тільки в 1,2 раза. Аналогічні зміни ми спостерігали і через 6 міс: погіршення 

індексу гігієни ротової порожнини при лікуванні незнімними апаратами було в 

2 рази, а знімними тільки в 1,5 раза, порівняно з початком лікування. 

Дослідження стану гігієни ротової порожнини за індексом Silness-Loe 

співвідносилось з попередніми дослідженнями, а саме: на 3-му міс індекс 

гігієни ротової порожнини був гірший при використанні незнімних апаратів в 

1,66 раза, а знімної — в 1,3 раза, на 6 міс лікування цей показник також був 

гіршим у групі, де проводилось лікування незнімними ортодонтичними 

апаратами (був більшим в 1,7 раза) порівняно з групою, де лікували ЗЩА 

знімними апаратами (показник не змінився і був таким же, як на 3-му міс 

лікування — більшим в 1,3 раза порівняно з початком лікування). 

Питанням гігієни ротової порожнини в пацієнтів, яким проводиться 

ортодонтичне лікування, останнім часом приділяється багато уваги [23, 57, 58, 

60, 90]. Але нами вперше проведено довготривале та порівняльне дослідження, 

яке показало, що найбільше погіршується стан гігієни ротової порожнини при 

використанні незнімних ортодонтичних апаратів на 6-му міс лікування.  

Клінічне обстеження пацієнтів, вивчення стану гігієни ротової порожнини 

супроводжувалось відбором змішаної слини для вивчення характеру 

кристалізації та подальшого біохімічного дослідження. 

Дослідники довели, що погана гігієна ротової порожнини завжди провокує 

високий ризик виникнення вогнищ хронічної мікробної інфекції (одонтогенних, 

пародонтогенних, соматогенних, тонзилогенних, сіалогенних, лімфогенних) 

[13, 58]. Вважається, що одним з вагомих факторів в етіології виникнення 

стоматологічних захворювань (карієсу зубів, захворювань пародонту, 

періодонтиту) при ортодонтичному лікуванні ЗЩА в дітей є зміни складу 

оральної мікрофлори, тобто дисбіоз. Дисбіоз негативно впливає на стан органів 

ротової порожнини, в тому числі й на тверді тканини зубів [12]. Проведений 

авторами [20] аналіз клінічних та мікробіологічних даних у пацієнтів із 

хворобами пародонта показав, що в значної кількості хворих виявляється 

медикаментозна стійкість основних пародонтальних збудників до 
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загальноприйнятої антибактеріальної терапії, а крім природних ретенційних 

пунктів для бактеріальної флори під час ортодонтичного лікування незнімними 

апаратами з'являється величезна кількість інших. Це співзвучно з даними інших 

дослідників, які довели, що змінюється і кількісний склад мікробної флори — 

він достовірно збільшується у всіх пацієнтів з брекет-системою [58, 68]. 

Етіопатогенетична роль мікробних спільнот Lactobacillus casei, L. 

acidophilus, L. fermentum, L. salivarius та інших в розвитку карієсу зубів, 

запалення тканин пародонту, періодинтиту полягає у тому, що вони 

розкладають вуглеводи, викликаючи закислення рН, що призводить до 

декальцинації емалі зубів, а також утворюють із сахарози полісахариди. 

Останні стають джеролом синтезу декстрану, який провокує утворення зубних 

бляшок, та левану, що розщеплюється в подальшому до кислот. Дослідниками 

доведено, що при запальних процесах і поганій гігієні ротової порожнини 

кількість лактобактерій збільшується. 

У той же час встановлено, що активація ферментів вуглеводного обміну, 

посилене розщеплення глюкози бактеріями до пірувату під дією 

лактатдегідрогенази до органічної молочної кислоти сприяють розвитку 

каріозного процесу [10, 16, 20, 25, 35, 45, 58]. 

Тому рівень молочної кислоти, кінцевого продукта гліколізу, 

використовують у якості важливого діагностичного маркера для оцінки шоку та 

гіпоксії в ротовій порожнині [12, 13, 22, 39].  

Наше дослідження показало, що в здорових дітей рівень молочної кислоти 

змішаної слини змінювався, а саме: через 3 міс був підвищувався на 5,6 % від 

початкового з (0,107±0,009) до (0,113±0,008) ммоль/л, а в пробах, взятих через 6 

міс, рівень молочної кислоти був вищим на 15,5 % (0,130±0,009) ммоль/л, 

порівняно з 3-м місяцем дослідження і на 21 %, порівняно з початком 

дослідження.  

У пацієнтів дослідної групи, яким застосовувалась незнімна апаратура, під 

час лікування спостерігалась зміна концентрації молочної кислоти слини через 

3 міс від початку лікування на 67 % з (0,127±0,004) до (0,205±0,006) ммоль/л, а 
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в пацієнтів зі знімними апаратами тільки на 38 % (змінювалась з (0,114±0,006) 

до (0,158±0,009) ммоль/л). На 6-му міс лікування концентрація молочної 

кислоти збільшувалась в слині вже в 2,5 раза (становила (0,325±,0023) ммоль/л), 

порівняно з даними на початку лікування в групі з незнімними ортодонтичними 

апаратами, та в 2 рази в групі, де використовувались знімні ортодонтичні 

апарати (концентрація молочної кислоти становила (0,231±0,006) ммоль/л) (р1,2 

<0,05). 

Рівень концентрації молочної кислоти в змішаній нестимульованій слині є 

досить лабільним показником, залежить від багатьох суб’єктивних та 

об’єктивних факторів (у тому числі характеру харчування на момент взяття 

проби, якості гігієни ротової порожнини, навіть, протягом нетривалого часу), 

але отримані результати свідчать, що в групі здорових дітей показники 

концентрації молочної кислоти підвищувались на порядок менше, ніж в процесі 

лікування незнімними (в більшій мірі) та знімними ортодонтичними апаратами. 

У цих групах значне збільшення концентрації молочної кислоти в слині може 

свідчити про перевагу анаеробних процесів та втрату компенсаційних 

можливостей ротової порожнини. Отримані дані співвідносяться з нашими 

даними визначення гігієни ротової порожнини. Ми підтримуємо [22], що 

підвищення концентрації молочної кислоти в змішаній слині призводить до 

своєрідного «метаболічного вибуху», який провокує зниження мінералізації 

твердих тканин зубів та сприяє виникненню дефектів на емалі різноманітного 

ґенезу [22]. 

Вважається, що непрямим показником порушення вмісту мінералів та 

білків змішаної слини є метод аналізу кристалоутворення [69]. 

Дослідниками встановлено, що при кристалізації вода випаровується з 

поверхні краплі, а швидкість її випаровування  залежить від кривизни краплі [7, 

9, 27]. Випаровування води призводить до збільшення концентрації 

мінеральних солей у центрі краплі та руху білка до периферії. Внаслідок цих 

процесів утворюються характерні візерунки на місці висушеної краплі ротової 

рідини (фації).  
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Проведений нами порівняльний аналіз фігур кристалізації у здорових дітей 

та в динаміці лікування ЗЩА показав суттєві зміни в якісній та кількісній 

характеристиці висушених крапель (фацій). Дані, отримані при вивченні 

кристалізації здорових дітей (група порівняння), співпадали з даними інших 

дослідників [69], а саме: найчастіше (у 70 %) для неї є характерний чіткий 

рисунок великих подовжених кристалопризматичних структур, що йдуть від 

центру краплі, зрощуються між собою з утворенням так званих хвоща або 

папороті. Радіальні відростки «листя папороті» розтягуються через перехідну 

зону до периферичної. Розташування цих відростків в периферичній зоні 

рівномірне, у вигляді тріщин. Перехідна зона широка та вільна від кристалів. У 

деяких пацієнтів в центральній сольовій зоні препарату зустрічались поодинокі 

хрестоподібні кристали з меншою кількістю дендритних утворень. У цьому 

випадку периферична зона була звужена, мала як радіальні тріщини, так і 

різноспрямовані дрібні тріщини. Зовсім рідко (в 10 % пацієнтів) в центральній 

зоні не відмічалась кристалізація ротової рідини, а в наявності були у великий 

кількості аморфні структури з розрізненими відламками кристалів та 

дендритних утворень. Периферична (білкова) зона у цьому випадку була 

вузька, у вигляді смужки з численними, хаотично розташованими тріщинами та 

кристалоподібними утвореннями. 

Наше дослідження показало, що у 70 % дітей із ЗЩА та використанням 

незнімних апаратів на початку лікування для кристалографічного візерунка 

було характерним чіткий рисунок, який являв собою великі подовжені 

кристалопризматичні структури. Ці структури йшли від центру краплі, 

зрощувалися між собою з утворенням так званих хвоща або папороті. Радіальні 

відростки «листя папороті» розтягувалися через перехідну ділянку до 

периферичної. Розташування цих відростків в периферичній ділянці було 

здебільшого рівномірне, у вигляді тріщин. Перехідна ділянка була широка, 

вміщувала певну кількість  кристалів.  

У 20 % пацієнтів групи з використанням незнімних апаратів у центральній 

(сольовій зоні) препарату зустрічались поодинокі хрестоподібні кристали з 
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меншою кількістю дендритних утворень. Периферична ділянка була звужена, 

мала як радіальні тріщини, так і різноспрямовані дрібні тріщини. У 10 % 

пацієнтів у центральній ділянці не відмічалась кристалізація ротової рідини, а в 

наявності були у великий кількості аморфні структури з розрізненими 

відламками кристалів та дендритних утворень. Периферична (білкова) зона в 

цьому випадку була вузька, у вигляді смужки з численними, хаотично 

розташованими тріщинами та кристалоподібними утвореннями. 

Проведене нами на початку лікування дослідження кристалографічної 

картини висушеної слини в пацієнтів, яким використовували знімні 

ортодонтичні апарати, показало чіткий візерунок, середньої довжини 

кристалопризматичні структури, що йшли від центру до периферії, поодинокі 

папоротеподібні структури у перехідній ділянці. Периферична (білкова) ділянка 

вміщувала велику кількість аморфних структур. 

Подібні варіанти кристалографічної картини висушеної краплі слини у 

здорових людей та ортодонтичних хворих спостерігали і інші дослідники [69]. 

Через 3 міс після початку лікування ми відмітили порушення кристалізації 

слини в групі дітей з незнімними ортодонтичними апаратами, що було видно по 

якісних та кількісних показниках: у центрі фації порушувався характер 

кристалізації: вона хоч і мала вигляд листка папороті, але самі листки були 

менших розмірів, а на периферії переважали тріщини, кристалоподібні та 

аморфні утворення. У 25 % пацієнтів кристалізація змішаної слини проходила у 

вигляді аморфних структур з поодинокими розрізненими «відламками». Ці 

«відламки», які йшли від центру фації, зрощувались між собою в периферичній 

ділянці. Остання була вузькою, у вигляді смужки. Через 3 міс від початку 

лікування знімними апаратами в центральній (сольовій) ділянці фації 

відзначалось руйнування чіткої структури кристалів, хоча у центрі краплини і 

визначались окремі кристали зірчастої форми, однак по всій площині краплі 

визначались ізометрично розташовані кристалічні структури і зірчастої, і 

округлої та неправильної форми. 
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Через шість міс після початку лікування дітей із ЗЩА незнімними 

апаратами спостерігався розпад кристалів, розщеплення верхівки кристала, 

відсутність мікровідростків. 

У 20 % ми спостерігали повну відсутність розгалуження, довгі, 

деформовані відростки, як і їхні верхівки. Розгалуження якщо і спостерігалось, 

то тільки верхівки кристала. Іноді ми бачили так звану «коралову гілку», тобто 

однобічне розгалуження. Характер кристалізації був настільки порушений, що 

робив неможливим дослідження кількісних показників кристалізації ротової 

рідини.  

Через 6 міс від початку лікування використання знімних ортодонтичних 

апаратів викликало менші порушення кристалоутворення: у периферичній 

(білковій) ділянці аморфних структур було менше, меншими вони були і за 

розмірами, перехідна зона збільшувалась, містила невелику кількість 

кристалоподібних структур, в сольовій ділянці (центральній зоні фації) навіть 

були поодинокі папоротеподібні кристали. 

Проведена нами в динаміці лікування порівняльна оцінка 

кристалоутворюючої здатності змішаної слини показала, що використання в 

більшій мірі незнімних ортодонтичних апаратів веде до порушення картини 

кристалізації, а пік порушення припадає на 6-й міс лікування ортодонтичними 

конструкціями. Подібних спостережень в доступній для нас літературі ми не 

знаходили. 

Аналіз кількісних показників кристалізації слини пацієнтів, яким 

використовували незнімні і знімні ортодонтичні апарати для лікування ЗЩА, 

показав, що через 3 міс від початку лікування довжина кристала зменшилась в 

середньому в 1,5 раза з (0,54±0,02) до (0,32±0,04) мм та з (1,53±0,04) до (0,91 

±0,01) мм, а через 6 міс — у 3 раза в обох групах становила (0,17±0,07) та (0,51 

±0,04) мм (р1,2≤0,05). Число нащадків розгалужень змінювалось з 3 у 

середньому на початку лікування до 2 на 3-му міс у групі з незнімними 

ортодонтичними апаратами та в, середньому, з 10 на початку лікування до 8-ми 

на 3-му міс в групі зі знімними апаратами, а на 6-му міс лікування відповідно 
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до 1 та до 3 розгалужень. Ми відмітили зміни і стосовно ширини кристала: 

зменшення на 3-му і 6-му місяцях лікування незнімними апаратами в 3 раза з 

(0,03±0,004) до (0,01±0,0070) мм та зменшення в 3 раза з (0,09±0,002) до 

(0,03±0,006) мм при лікуванні знімними апаратами, на 3 міс, а на 6-му міс 

лікування збільшення порівняно з початком дослідження у 3,5 раза до 

(0,31±0,009) мм (р1,2≤0,05). Якщо кількість мікровідгалужень головного 

стовбура кристала на 3-му міс лікування зменшувалась в 1,7 раза в групі з 

незнімними апаратами та в 2 раза в групі зі знімними, то на 6-му — у 3,5 раза в 

обох групах порівняно з початковими даними (р1,2≤0,05). Обрахування кута 

розгалуження показало, що цей показник збільшувався у 1,5 раза на 3-му міс 

лікування в групі з незнімними ортодонтичними апаратами з (90±0,1) до 

(120±1,5) градусів, та майже не змінювався (був більшим тільки на 5 %) в групі 

зі знімними апаратами з (86±0,4) до (90±1,8) градусів (р1≤0,05). Ортодонтичне 

лікування призводило до того, що на 6-му міс кут розгалуження був на 30 % 

меншим у групі з незнімними апаратами та на 10 % (67±4,7) та (77±3,7) 

градусів (р1,2≤0,05) меншим порівняно з початковими даними у групі, де 

лікування ЗЩА проводилось знімними апаратами. 

Якісне та кількісне дослідження кристалоутворення дає можливість судити 

про мінералізуючу здатність змішаної слини. «Дозрівання» емалі, підтримання 

її оптимального хімічного складу забезпечують механізми динамічної рівноваги 

мінеральних компонентів у ротовій порожнині. Якшо іони кальцію та фосфору 

(мінералізуючі компоненти) знаходяться в перенасиченому стані, то слина 

здатна виконувати цю функцію. Автори вважають, що якщо слина втрачає 

можливість утримувати іони кальцію і фосфору в перенасиченому стані, це 

призводить до її структурної зміни (зміни якісних та кількісних показників) і, 

навіть, до зникнення кристалічної структури фації і зниження мінералізуючого 

потенціалу [69, 98, 117].  

Порівняльних досліджень зміни кількісних показників кристалізації слини 

в динаміці при використанні незнімних та знімних ортодонтичних апаратів в 

доступній нам літературі ми не знайшли. 
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Об’єктивним підтвердженням мінералізуючої здатності змішаної 

нестимульованої слини стало дослідження обміну кальцію та фосфору. 

Оцінювався вміст загального кальцію та фосфору в здорових дітей, групи дітей 

із ЗЩА та використанням незнімних ортодонтичних апаратів, групи дітей із 

ЗЩА та лікуванням за допомогою знімних ортодонтичних апаратів. 

При біохімічній оцінці змішаної слини в здорових дітей встановлено, що 

рівень досліджених неорганічних елементів змінювався, але статистично 

значущих відмінностей за час спостереження ми не відмітили. 

Співвідношення кальцію до фосфору за весь час спостережень було 

приблизно 1:3 що співвідносилося з даними інших дослідників [10, 12, 28, 72, 

141]. 

Використання незнімних ортодонтичних апаратів призводило до суттєвого 

зниження рівня загального кальцію та зниження рівня фосфору. Так через 3 міс 

спостереження рівень загального кальцію був на 14 % меншим у порівнянні з 

початком лікування. У групі зі знімними апаратами рівень кальцію через 3 міс 

спостереження був меншим тільки на 11 % (відповідно зменшувався з (1,956± 

0,030) до (1,67±0,026) та з (2,086±0,040) до (1,85±0,032) ммоль/л). Через 6 міс 

лікування досліджуваний мікроелемент відрізнявся від початкового рівня у 

відповідних групах на 27 % та на 20 % (показник становив (1,431±0,027) та 

(1,64±0,020) ммоль/л) (р1,2≤0,05). 

Використання незнімних ортодонтичних апаратів через 3 міс лікування 

призводило до зниження на 9 % рівню фосфора в слині від початкового рівня 

(знижувався з (4,545±0,059) до (4,139±0,42) ммоль/л), а групі зі знімними 

апаратами у цей час спостереження показник був меншим лише на 6 % 

(знижувався з (4,890±0,049) до (4,603±0,053) ммоль/л) (р1,2≤0,05). 

Ортодонтичне лікування незнімними апаратами знижувало рівень фосфору 

через 6 міс вже на 14 % (становив (3,904±0,041) ммоль/л), а в другій основній 

групі тільки на 12 % (становив (4,306±0,025) ммоль/л) (р1,2≤0,05). 

Якщо на початку дослідження співвідношення кальцію та фосфору в обох 

основних групах було приблизно 1:3, то на 3-му міс спостереження при 
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використанні незнімної та знімної апаратури спввідношення становило 1:2,5 та 

на 6-му міс лікування приблизно 1:2,7. 

Зниження рівня кальцію при апаратному лікуванні можна розглядати як 

активний процес демінералізації, який супроводжується втратою 

мікроелементу зі слини і неуможливлює ремінералізацію зубів. У той же самий 

час нами зафіксовано зміну співвідношення кальцію до фосфору (з 1:3 в групі 

здорових дітей до 1:2,5 в групі зі знімними та незнімними апаратами на 3-му 

міс спостереження і до 1:2,7 на 6-му міс спостереження). За думкою 

дослідників [10, 139] зміна цього співвідношення є поганою прогностичною 

ознакою, так як свідчить, що процеси ремінералізації не знаходяться на 

відповідному рівні.  

Активне включення іонів фосфору і кальцію в нормальний здоровий зуб є 

фізіологічною потребою, пов’язаною з іонообмінними процесами в середовищі 

емаль-слина, і має сприяти зміцненню структури тканин зуба [10, 139]. 

У результаті проведеного порівняльного дослідження встановлено, що в 

динамці ортодонтичного лікування ЗЩА виникають порушення мінерального 

обміну більше в групі, де використовували незнімні ортодонтичні апарати. 

Зменшення загального кальцію в змішаній слині дітей з апаратним 

лікуванням опосередковано відображає процеси втрати кальцію з тканин зубів, 

а порушення кальцій-фосфорного балансу (саме зменшення співвідношення 

кальцій/фосфор) призводить до розладу динамічної рівноваги 

ремінералізації/демінералізації емалі. За думкою дослідників це знижує 

резистентність тканин зуба до несприятливих впливів слини та можливого 

розвитку карієсу зубів [147]. Якщо загальні процеси, пов’язані з хімічними 

основами ре- та демінералізації емалі зубів, достатньо вивчені та описані в 

літературі [10, 139], то порівняльних спостережень при використанні незнімних 

та знімних апаратів для усунення ЗЩА у дітей у доступній нам літературі ми не 

знайшли. 

Фосфорно-кальцієвий обмін слини регулює фермент ЛФ, яка каталізує 

перенесення залишків фосфорної кислоти (фосфатних аніонів) від фосфорних 
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ефірів глюкози на органічний матрикс. Тобто, фермент приймає участь в 

утворенні ядер кристалізації і, тим самим, сприяє мінералізації тканин зуба. 

На межі слина-емаль відмічена незворотна абсорбція ЛФ , це вважається 

одним із найбільш важливих механізмів регуляції обміну метаболізму 

мікроелементів. Саме імобілізована на апатитах ЛФ сприяє швидкому 

вбудовуванню кальцію в ремінералізуючу поверхню емалі [147]. 

Оцінювання активності ЛФ в змішаній слині здорових дітей (група 

порівняння) показало, що найбільші зміни відбувались на 3-му міс 

спостереження порівняно з початком дослідження, але статистично значущих 

відмінностей за час спостереження ми не відмітили. Так, активність ЛФ через 3 

міс та 6 міс коливалась у межах 1 % у порівнянні з початком лікування.  

Лікування ЗЩА з використанням незнімних ортодонтичних апаратів 

призводило до зменшення активності ферменту через 3 міс лікування на 3 % з 

(819,08±22,56) до (791,92±19,87) нмоль/с×л, а використання знімних апаратів 

зменшувало активність ЛФ вже на 7 % порівняно з початком дослідження з 

(923,99±52,43) до (860,09±45,65) нмоль/с×л. Через 6 міс лікування активність 

ферменту ЛФ була меншою від початкової вже на 10 % в групі з незнімними 

апаратами та становила (733,61±13,05) нмоль/с×л, а в групі зі знімними  

апаратами активність досліджуваного ферменту відрізнялась від початкової на 

20% (741,58±42,02) нмоль/с×л (р1,2≤0,05). 

Зміна активності ферменту ЛФ при апаратному лікуванні ЗЩА 

співвідноситься з результатами визначення рівнів кальцію та фосфору в 

змішаній слині і свідчить, що з однієї сторони, зменшення концентрації 

кальцію та фосфору потребують більшої активності ЛФ для компенсаторної 

ремінералізації, а з іншої сторони, що дуже швидко (вже на 3-му міс лікування) 

виснажується лужно-фосфатазний потенціал, що особливо помітно при 

використанні знімних ортодонтичних апаратів. Подібних порівняльних 

спостережень у динаміці лікування ЗЩА у дітей ми не знаходили. 

Сьогодні найбільш інформативним маркером формування кістки є 

остеокальцин. Остеокальцин відносять до вітамін К залежних протеїнів, так як 
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вітамін К має великий вплив на реакції синтезу кісткової тканини. 

Остеокальцін вивільняється остеобластами в процесі остеосинтезу, частково 

надходить в кровотік. Його функцією є зв'язування кальцію і гідроксиапатиту, 

що є основоположним процесом формування і метаболізму кісток. Оцінюючи 

рівень даного білка, ми можемо судити про інтенсивність остеосинтезу та 

процесів резорбції кістки, так як різке підвищення рівня остеокальцина 

розглядається прогностичним індикатором демінералізації [28, 188].  

Оцінювався вміст остеокальцину в здорових дітей (група порівняння), 

групи дітей із ЗЩА та використанням незнімних ортодонтичних апаратів, 

групи дітей із ЗЩА та лікуванням за допомогою знімних ортодонтичних 

апаратів (основні групи). 

При оцінці показника в змішаній слині здорових дітей встановлено, що 

його рівень змінювався: на 3-му міс спостереження рівень остеокальцину був 

більшим на 9 % (становив (1,98±0,12) пг/мл), а на 6-му на 14 % (збільшувався з 

(1,89±0,12) до (2,05±0,15) пг/мл) порівняно з початком досліду (р1,2≤0,05). 

Застосування незнімних ортодонтичних апаратів на 3-му міс лікування 

призводило до зростання рівня остеокальцину на 21 % з (2,09±0,21) до 

(2,53±0,11) пг/мл, а при застосуванні знімних апаратів динаміка показника не 

відмічалась (2,00±0,07) та відповідно (2,00±0,14) пг/мл. На 6-му міс відповідно 

показник збільшувався на 41,6 % (2,96±0,13) пг/мл, а в групі зі знімними 

апаратами на 4,5 % (2,09±0,214) пг/мл (р1,2≤0,05). 

Виявлене нами різке збільшення рівня остеокальцину в групі з незнімними 

лікувальними апаратами співвідносяться з даними дослідження рівнів кальцію 

та фосфору в цій групі дітей. Ми можемо це пояснити тим, що активізація 

процесів ремінералізації та демінералізації найбільше виражена саме в цій 

групі, що додатково свідчить про активацію процесів остеосинтезу та 

резорбцію кісткової тканини. 

Зміна мінерального складу змішаної слини, порушення кислотно-лужного 

балансу, викликані різким зростанням рівня молочної кислоти, сприяють 

порушенням рівноваги у процесах перекисного окислення ліпідів. 
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Об’єктивним показником зміни прооксидантно-антиоксидантної рівноваги 

в бік прооксидантної свідчить накопичення в змішаній слині малонового 

диальдегіду (МДА). МДА — один із вторинних продуктів перекисного 

окислення ліпідів, підвищення його рівня може свідчити про активацію цих 

процесів в ротовій порожнині [11, 55]. 

Наше дослідження показало, що у дітей групи порівняння рівень МДА в 

ротовій рідині за час спостереження практично не змінювався. У пацієнтів 

основної групи, яким застосовувалась незнімна апаратура, під час лікування 

спостерігалось підвищення рівня МДА через 3 міс від початку лікування на 18 

% з (0,14±0,01) до (0,16±0,01) мкм/л, а у пацієнтів зі знімними апаратами на 12 

% з (0,12±0,0003) до (0,13±0,001) моль/л. Через 6 міс від початку лікування 

вміст МДА був на 43 % більшим в групі з незнімними апаратами (0,20±0,01) 

мкм/л та на 25 % більшим порівняно з початковими показниками в групі зі 

знімними ортодонтичними апаратами (0,14±0,003) ммоль/л (р1,2≤0,05), що за 

думкою дослідників може свідчити про більшу активацію вільнорадикальних 

процесів у ротовій порожнині [11, 55] саме в динаміці лікування незнімними 

ортодонтичними апаратами.  

Першим захисником від активних кисневих метаболітів є СОД — 

ферментативний антиоксидант. Підвищення активності СОД вважається 

показником включення компенсаторного механізму, спрямованого на усунення 

високореакційного супероксидного радикала, і може носити захисний характер. 

Дослідниками СОД розглядається як антагоніст МДА і слугує маркером 

неспецифічного захисту ротової порожнини [11, 55]. 

У слині здорових дітей рівень СОД через 3 міс був вищим на 2 % від 

початкового (23,73±0,67) та (24,15±1,05) ммоль/л, а у пробах, взятих через 6 

міс, рівень СОД був вищим на 8 % порівняно з 3-м місяцем дослідження і на 

10% порівняно з початком дослідження і становив (26,06±0,77) ммоль/л. 

У пацієнтів основних груп, яким застосовувались незнімні та знімні 

апарати, спостерігалось значне збільшення рівня активності СОД: через 3 міс 

від початку лікування відмічали збільшення рівня СОД на 36 % в групі з 
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незнімними (він зростав з (26,89±0,85) до (36,55±0,85) % гальмування) та на 

22,5 % в групі зі знімними ортодонтичними апаратами (показник зростав з 

(28,23) до (34,59) % гальмування). На 6-му міс лікування рівень активності СОД 

змішаної слини збільшувався відповідно на 55 % (становив (41,72±0,43) % 

гальмування) та тільки на 30 % порівняно з даними на початку лікування 

(становив (36,86±1,08) % гальмування) (р1,2≤0,05).  

Ми можемо трактувати отримані результати, як свідчення того, що в 

процесі лікування незнімними (в більшій мірі) та знімними ортодонтичними 

апаратами в ротовій порожнині збільшується протидія процесам окислення 

ліпідів. Об’єктивно це проявляється збільшенням рівня СОД в ротовій рідині 

при використанні ортодонтичних апаратів вже на 3-му, а особливо на 6-му міс 

лікування. Порівняльного дослідження рівня фермента в динаміці 

ортодонтичного лікування в доступній літературі ми не знайшли. 

Травлення вуглеводів починається ще у ротовій порожнині: α–амілаза 

слини відповідає за утилізацію глюкози в ротовій порожнині, а активність її 

залежить від кислотно-лужного балансу [14]. 

Наше дослідження показало, що у здорових дітей (група порівняння) 

активність α–амілази коливалась незначно, а саме: через 3 міс знижувалась на 4 

% від початкового рівня з (437,03±1,48) до (420,40±1,26) од/л, а у пробах, 

взятих через 6 міс, активність α–амілази була вищою на 1,2 % порівняно з 

початком дослідження (становила (443,30±1,46) од/л) (р≤0,05). 

Використання незнімної та знімної апаратури викликало зміну активності 

α–амілази слини: через 3 міс від початку лікування відмічали зменшення 

активності α–амілази на 14 % з (374,00±1,83) до (322,00±0,33) од/л та 

відповідно на 11 % з (405,00±2,57) до (361,00±3,87) од/л. Через 6 міс від 

початку лікування незнімними апаратами зниження активності становило вже 

15 % (відповідно складало (317,00±1,87) од/л), порівняно з даними на початку 

лікування, а в групі зі знімними апаратами активність α–амілази була 

приблизно такою, як і на на 3-му місяці лікування (360,00±4,12) од/л (р1,2≤0,05).  
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У нашому порівняльному дослідженні в динаміці лікування відмічене 

зниження активності α–амілази змішаної слини при використанні і незнімних, і 

знімних ортодонтичних апаратів призводило до порушення перетравлення 

вуглеводів та їх накопиченню в ротовій порожнині. Залишки їжі та надлишок 

вуглеводів ставали поживним середовищем для умовно-патогенної мікрофлори 

порожнини рота [16], що, в свою чергу, пояснювало і збільшення рівня 

молочної кислоти. Утворювалось патологічне коло. Об’єктивно це проявлялось 

скаргами хворих, погіршенням клінічної картини. 

Одним із ускладнень ортодонтичного лікування ЗЩА вважають карієс та 

множинний карієс зубів [15]. При початковій стадії каріозного процесу, так як і 

при гінгівіті, дослідниками відмічається ріст вмісту загального білка [15, 19]. 

Як відомо, найважливішими елементами секреторної діяльності слинних залоз 

є речовини білкової природи, які можна умовно поділити за функціональними 

властивостями на три групи: ті, що приймають участь у процесах травлення, 

білки, пов’язані з місцевим імунітетом та білки, що виконують регуляторні 

функції. Погіршення індексу гігієни ротової порожнини, розвиток карієсу зубів, 

запалення тканин пародонту, періодонтит, активація неспецифічних факторів 

захисту білкової природи сприяють підвищенню рівня загального білка [15]. 

Проведене дослідження показало, що у дітей групи порівняння рівень 

загального білка слини змінювався, а саме: через 3 міс був вищим на 8 % від 

початкового, а у пробах, взятих через 6 міс, рівень загального білка був вищим 

на 6 % порівняно з 3-м місяцем дослідження і на 14 % порівняно з початком 

дослідження.  

У пацієнтів основної групи, яким застосовувалась незнімна апаратура, під 

час лікування спостерігалось підвищення рівня загального білка змішаної 

слини у 1,2 раза на 3-му міс лікування з (5,94±0,107) до (7,26±0,20) г/л, а у 

пацієнтів зі знімними апаратами на 12 % з (5,79±0,17) до (6,65±0,14) г/л через 3 

міс. У 1,5 раза на шостому міс лікування підвищувався рівень загального білка 

в групі з незнімними апаратами (показник становив (8,27±0,32) г/л) та тільки на 
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28% в групі зі знімними ортодонтичними апаратами для лікування ЗЩА - 

(7,41±0,26) г/л (р1,2≤0,05). 

Отримані нами порівняльні дані по вивченню зміни рівня загального білка 

в динаміці апаратного лікування є непрямим підтвердженням того, що 

використання ортодонтичних приладів викликає формування локального 

вогнища запалення в ротовій порожнині, сенсибілізацію слизової оболонки та 

наростання аутоімунних порушень. Подібних досліджень в доступній нам 

літературі ми не зустрічали. 

Дослідниками встановлено, що серед інших факторів, місцевий 

неспецифічний імунітет в ротовій порожнині представлений прозапальними та 

протизапальними інтерлейкінами [137]. Встановлено, що підвищений рівень 

інтерлейкіну IL–1 — прозапального цитокіну, який в основному секретується 

макрофагами, але також Т- лімфоцитами і клітинами епітелію; стимулює і 

активує стовбурові клітини, Т і В — лімфоцити, нейтрофіли; одночасно є 

ендогенним пірогеном. Цей інтерлейкін існує в двох формах — IL–1α і IL–1β. 

Підвищені рівні даного цитокіна виявляли в слині, ясенній рідині і в тканинах 

ясен при активних стадіях періодонтиту [137].  

У нашому дослідженні оцінювалась активність інтерлейкіну IL–1β 

змішаної слини у здорових дітей, групи дітей з ЗЩА та використанням 

незнімних ортодонтичних апаратів, групи дітей з ЗЩА та лікуванням за 

допомогою знімних ортодонтичних апаратів. При оцінці змішаної слини в групі 

здорових дітей встановлено, що рівень цитокіну варіювався, але значущих 

відмінностей за час спостереження ми не відмітили. 

Нами встановлено, що використання незнімних ортодонтичних апаратів 

призводило до суттєвого зростання активності IL–1β: вже через 3 міс від 

початку дослідження у 4 раза з (16,14±1,08) до (64,13±5,40) пг/мл, а лікування 

знімними апаратами приводило до зростання показника у 3,2 раза з (12,36±1,4) 

до (39,72±4,71) пг/мл. Через 6 міс лікування відповідний показник був більшим 

у 9 та 8,5 разів порівняно з початком лікування (143,88±9,15) та (105,18 ± 9,71) 

пг/мл (р1,2≤0,05). 
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Оцінюючи рівень зростання рівня IL–1β у змішаній слині дітей, де для 

усунення ЗЩА використовували незнімні ортодонтичні апарати, ми можемо 

стверджувати про більшу активність запальних процесів. Подібних досліджень 

в доступній нам літературі ми не знайшли. 

Сьогодні встановлено, що продукцію прозапального цитокіну зменшує 

гідроген сульфід. Тривалий час він розглядався тільки у якості екзо- та 

ендотоксиканту живого організму. Сьогодні дослідники встановили його 

причетність до регуляції багатьох фізіологічних функцій у тварин та людини, 

який бере участь у цитопротекції та апоптозі, імунній відповіді та 

нейромодуляції [32, 36, 128, 130, 131, 134, 135].  

Проведене дослідження показало, що в змішаній слині у здорових дітей 

рівень гідроген сульфіду змінювався незначно, а саме: через 3 міс був вищим 

тільки на 3 % від початкового, а у пробах, взятих через 6 міс, рівень гідроген 

сульфіду був вищим на 6 % порівняно з 3-м місяцем дослідження і на 9 % 

порівняно з початком дослідження: (38,05±1,28), (39,21±1,38), (41,62±1,51) 

мкмоль/л.  

У пацієнтів основної групи, яким застосовувались незнімні апарати, під 

час лікування спостерігалось зростання рівня гідроген сульфіду у слині через 3 

міс від початку лікування у 1,5 раза порівняно з початком лікування з 

(41,14±0,71) до (63,23±1,67) мкмоль/л, а у пацієнтів зі знімними апаратами 

тільки на 46 % з (38,12±0,85) до (55,77±0,99) мкмоль/л. На шостому міс 

лікування рівень гідроген сульфіду збільшувався у змішаній слині дітей з 

незнімними та знімними апаратами в 2 раза порівняно з даними на початку 

лікування до (88,12±0,24) та до (73,15±2,09) мкмоль/л (р1,2≤0,05).  

Отримані нами результати свідчать, що зростання рівня прозапального IL-

1β співвідноситься зі зростанням рівня гідроген сульфіду, яке ми отримали в 

нашому дослідженні. Цей взаємозв’язок відмічали і інші дослідники [32, 182]. 

Адже вважають, що у надфізіологічних концентраціях гідроген сульфід індукує 

гіпералгезію, викликає запалення тканин та апоптоз клітин [32, 36, 128, 182], 
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що ми і спостерігали при клінічному обстеженні пацієнтів на 3-му та 6-му міс 

лікування. 

Дослідженнями останніх років встановлено, що метаболіти оксида азоту 

відіграють важливу роль у регуляції місцевої імунної відповіді. Синтезований 

оксид азоту відноситься до факторів антимікробного захисту, тому що знищує 

бактерії, віруси, гриби, а зниження його продукції призводить до збільшеного 

сприйняття інфекції. Тому зростання рівня метаболітів оксида азоту 

розглядають як важливий фактор неспецифічного імунітету, необхідного для 

здійснення регуляторних цитопротекторних процесів [128].  

Дійсно, у нашому дослідженні ми встановили, що рівень метаболітів 

оксида азоту є досить лабільним показником: у здорових дітей через 3 міс 

рівень оксида азоту був вищим на 12 % від початкового, а у пробах, взятих 

через 6 міс, рівень оксида азоту був вищим на 27 % порівняно з 3-м місяцем 

дослідження і на 39 % порівняно з початком дослідження. 

У пацієнтів основної групи з незнімними ортодонтичними апаратами під 

час лікування ми встановили підвищення вмісту нітритів (метаболітів оксида 

азоту) через 3 міс від початку лікування у 2 раза з (0,751±0,66) до (1,530±0,05) 

мкг/мл, а у дітей групи, яким застосовувались знімні апарати, під час лікування 

спостерігалось зростання рівня метаболітів оксида азоту через 3 міс від початку 

лікування тільки на 60 % з (0,530±0,02) до (0,843±0,06) мкг/мл. У пробах слини, 

взятих через 6 міс від початку лікування в групі з незнімними апаратами, 

підвищення рівня нітритів відмічалось вже у 4 раза (3,048±0,60) мкг/мл, а в 

групі зі знімними апаратами на 6 міс рівень речовини збільшувався тільки в 2,5 

раза, порівняно з даними на початку лікування (становив (1,337±0,08) мкг/мл) 

(р1,2≤0,05).  

Отримані нами дані про багаторазове підвищення рівня нитритів 

(метаболітів оксида азоту) в динаміці ортодонтичного лікування ми трактували 

таким чином: використання незнімної ОА веде до більшої активації 

імунологічної реактивності ротової порожнини, що і підтверджувалось 

подальшими дослідженнями. 
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Захист ротової порожнини від запалення, яке провокується використанням 

ортодонтичної апаратури, забезпечується, серед іншого, лізоцимом та 

протизапальним цитокіном IL-4, які виділяються макрофагами і епітеліальними 

клітинами ротової порожнини [29]. Цитокіни та лізоцим приймають участь у 

клітинному та гуморальному імунітеті, діють як протизапальні чинники [29, 

120]. 

У здорових дітей зміни активності лізоциму не були статистично 

достовірними. На 3-му місяці спостереження в дітей з використанням 

незнімних ортодонтичних апаратів активність лізоциму знижувалась на 22 % з 

(3,40±0,033) мкг/мл до (2,65±0,022) мкг/мл, а в пацієнтів дослідної групи, яких 

лікували знімними ортодонтичними апаратами, навпаки, спостерігалось 

підвищення активності лізоциму на 3-му міс спостереження на 27 % з 

(3,13±0,017) до (3,96±0,014) мкг/мл. Зниження активності лізоциму на 6-му 

місяці  лікування незнімними апаратами було на 24 % (2,60±0,027) мкг/мл, а 

знімними ортодонтичними апаратами на 8 % в порівнянні з початком 

дослідження (2,87±0,030) мкг/мл (р1,2≤0,05). Виявлене нами початкове 

підвищення рівня активності ферменту лізоцима на 3-му міс лікування 

знімними ортодонтичними апаратами може свідчити про компенсаторні 

можливості неспецифічного захисту ротової порожнини, які вичерпуються вже 

на 6-му міс лікування. Прогресуюче зниження активності ферменту ротової 

порожнини — лізоциму можна розглядати як початок декомпенсації 

неспецифічного захисту. Стан місцевого імунітету ротової порожнини ми 

оцінювали також за зміною активності протизапального інтерлейкіну IL–4 

слини у здорових дітей, групи дітей з ЗЩА та використанням незнімних 

ортодонтичних апаратів, групи дітей з ЗЩА та лікуванням за допомогою 

знімних ортодонтичних апаратів. При оцінці змішаної нестимульованої слини у 

дітей групи порівняння встановлено, що рівень досліджуваного цитокіну 

варіювався, але статистично значущих відмінностей за час спостереження у 

здорових дітей ми не відмітили. Використання незнімних та знімних 

ортодонтичних апаратів призводило до суттєвого підвищення рівня 
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протизапального цитокіну. Використання незнімних ортодонтичних апаратів 

призводило до зростання рівня показника через 3 міс у 2,5 раза в порівнянні з 

початком лікування з (1,81±0,15) до (4,42±0,30) пг/мл, а використання знімних 

призводило до зростання відповідно у 2,1 раза з (1,79±0,13) до (3,85±0,31) 

пг/мл. Через 6 міс спостереження показник в групі з незнімними та знімними 

апаратами відрізнявся від початкового у 4 раза (становив відповідно (7,88±0,76) 

та (7,08±0,89) пг/мл). 

В нашому дослідженні ми прослідкували каскад взаємопов’язаних фізико-

хімічних, біохімічних та імуноферментних змін, які відбуваються при лікуванні 

ЗЩА ортодонтичними апаратами. Наявність у ротовій порожнині металево-

пластикових конструкцій ускладнює догляд і спричиняє погіршення індексу 

гігієни ротової порожнини. Залишки їжі, неперетравлені вуглеводи 

спричиняють ріст концентрації молочної кислоти, зниження активності 

ферменту амілази, а зниження рН середовища веде до порушення рівноваги у 

окисно-відновлювальних процесах та сприяє більш активному перекисному 

окисленню ліпідів, порушенню буферних властивостей ротової рідини, 

наслідком яких є прогресуюча втрата кальцію та фосфору, вичерпання 

потенціальних можливостей лужної фосфатази у якості гаранта процесів 

ремінералізації. Закислення середовища, надлишок неперетравлених 

вуглеводів, відповідно зміни мікробного складу — все це разом сприяють 

зростанню рівня і прозапальних цитокінів, і їх антогоністу гідроген сульфіду. 

Відмічений нами ріст протизапальних цитокінів, швидше за все вже не 

відповідає вимогам місцевого імунітету, хоча нами і відмічено зростання рівня 

нітритів (метаболітів оксида азоту). Механічний вплив ортодонтичних апаратів 

на щелепи, серед інших негативних чинників як травматизація слизової, 

викликає активізацію резорбції кісток щелеп, що проявляється у зростанні 

рівня остеокальцину. 

Таким чином був розроблений алгоритм корекції можливих ускладнень під 

час надання ортодонтичної допомоги. Якщо на 3 міс ортодонтичного лікування 

відмічається порушення кристалізації змішаної слини, порушення Са:Р 
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коефіцієнту (в нашому дослідженні з 1:3 до 1:2,5 в групі з незнімними та 

знімними апаратами), гальмування процесів ремінералізації емалі (зменшення 

активності ферменту ЛФ з (819,08±22,56) до (791,92±19,87) нмоль/с×л та з 

(923,99±52,43) до (860,09±45,65) нмоль/с×л у відповідних групах), 

підвищується концентрація молочної кислоти (в нашому дослідженні в 1,6 раза 

та в 1,4 раза), знижується активність α–амілази (на 14 % з (374,00±1,83) до 

(322,00±0,33) од/л та відповідно на 11 % з (405,00±2,57) до (361,00±3,87) од/л у 

порівнянні з початком лікування у визначених групах), необхідно посилити 

санітарно-просвітницьку роботу, направлену на раціональне харчування з 

обмеженням вуглеводів, вживання їжі, багатої вітамінами, біологічно 

активними речовинами, кальцієм та фосфором, макро- та мікроелементами, 

забезпечити надходження фторидів. Необхідно здійснення раціональної гігієни 

ротової порожнини, використання індивідуально підібраних фтор-вмісних 

зубних паст, розчинів для полоскання і гелів для аплікацій. Профілактика 

розвитку карієсу на цьому етапі також потребує зміцнення соматичного 

здоров`я шляхом своєчасного лікування гострих та загострення хронічних 

хвороб внутрішніх органів та систем. При прогресуванні процесу розвитку 

карієсу зубів на 6 міс ортодонтичного лікування (в нашому дослідженні ми 

спостерігали зміну Са:Р коефіцієнту до 1:2,7, зменшення активності ферменту 

ЛФ до (733,61±13,05) нмоль/с×л та до (741,58±42,02) нмоль/с×л, збільшення 

концентрації молочної кислоти в 2,6 та 2 раза у відповідних групах, зниження 

активності α–амілази до (317,00±1,87) од/л) необхідна консультація лікаря-

дієтолога для збалансування харчового раціону, внутрішнє призначення натрію 

фториду, вітафтору, кальцію глюконату, кальцію лактату та кальцію 

гліцерофосфату, кальцеміну, фітину у вікових дозах. Із вітамінних препаратів 

необхідно призначати вітаміни А, D, B, C, комплекси полівітамінів. В разі 

потреби на цьому етапі ортодонтичного лікування необхідно проводити 

професійну гігієну ротової порожнини, місцеві аплікації фтор- та 

ремінералізуючих сполук (кальцій глюконат, кальцій гліцерофосфат) 2 

процедури через 1-2 доби, герметизацію фісур.  
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Біохімічними маркерами розвитку процесу запалення тканин пародонту є 

підвищення рівня нітритів, підвищення рівня МДА, загального білка, гідроген 

сульфіду, зростання рівня IL-1β, зниження рівня лізоциму. Якщо при наданні 

ортодонтичної допомоги незнімними та знімними апаратами на 3 міс лікування 

відмічаються вище вказані зміни (в нашому дослідженні ми встановили 

підвищення вмісту нітритів у 2 раза з (0,751±0,66) до (1,530±0,05) мкг/мл і на 60 

% з (0,530±0,02) до (0,843±0,06) мкг/мл, підвищення рівня МДА на 18 % з 

(0,14±0,01) до (0,16±0,01) мкм/л та на 12 % з (0,12±0,0003) до (0,13±0,001) 

моль/л, підвищення рівня загального білка змішаної слини у 1,2 раза з 

(5,94±0,107) до (7,26±0,20) г/л та на 12 % з (5,79±0,17) до (6,65±0,14) г/л, 

зростання активності IL–1β у 4 раза з (16,14±1,08) до (64,13±5,40) пг/мл та у 3,2 

раза з (12,36±1,4) до (39,72±4,71) пг/мл у відповідних групах, зростання рівня 

гідроген сульфіду у 1,5 раза з (41,14±0,71) до (63,23±1,67) мкмоль/л і на 46 % з 

(38,12±0,85) до (55,77±0,99) мкмоль/л, достовірне зростання рівня IL-1β у 9 та 

8,5 разів, зниження активності лізоциму в пацієнтів з незнімними апаратами на 

22 % з (3,40±0,033) мкг/мл до (2,65±0,022) мкг/мл, а в пацієнтів, яких лікували 

знімними ортодонтичними апаратами на 27 % з (3,13±0,017) до (3,96±0,014) 

мкг/мл)) необхідно наполегливо рекомендувати забезпечення здорового 

способу життя дитини шляхом загартовування організму, заняттями спортом, 

раціональним та збалансованим харчуванням, дотриманням раціонального 

режиму дня. Доцільними вважаємо спеціальні заходи, спрямовані на 

забезпечення повноцінного функціонування зубо-щелепної системи дитини: 

своєчасна санація ротової порожнини, міотерапія, запобігання утворенню і 

видалення зубного нальоту (ефективне механічне чищення зубів за допомогою 

зубної щітки зубними пастами, що містять екстракти лікарських рослин з 

широким спектром дії: знеболювальної, протизапальної, регенеруючої, 

антимікробної), посилення процесів ремінералізації емалі (використання зубної 

пасти, що містить ферменти лізоцим, рибонуклеазу, фторид натрію). На 6 міс 

лікування ортодонтичними апаратами зміна біохімічних показників може 

свідчити про подальший розвиток запалення тканин пародонту (в нашому 
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дослідженні ми відмічали підвищення рівня нітритів вже у 4 раза (3,048±0,60) 

мкг/мл) в групі з незнімними апаратами, а в групі зі знімними в 2,5 раза 

порівняно з даними на початку лікування (показник становив (1,337±0,08) 

мкг/мл), вміст МДА був на 43 % більшим (0,20±0,01) мкм/л та на 25 % 

(0,14±0,003) ммоль/л, у 1,5 раза підвищувався рівень загального білка (показник 

становив (8,27±0,32) г/л) та на 28% (7,41±0,26) г/л, рівень гідроген сульфіду 

збільшувався у змішаній слині дітей з незнімними та знімними апаратами в 2 

раза порівняно з даними на початку лікування до (88,12±0,24) та до (73,15±2,09) 

мкмоль/л, зниження активності лізоциму було на 24 % (2,60±0,027) мкг/мл та на 

8 % (2,87±0,030) мкг/мл). Вважаємо, що це вимагає комплексу заходів, 

направлених на стабілізацію, зменшення та усунення запалення тканин 

пародонту зі сторони пацієнта (якісна гігієна ротової порожнини, масаж ясен, 

інтенсивне жування з включенням жорстких продуктів у кінці прийому їжі, 

повільне пиття молока та зеленого чаю) та лікаря (санація ротової порожнини, 

професійна гігієна з видаленням зубних відкладень, полірування зубів та 

пломб, місцеве (електрофорез) або внутрішнє використання протизапальних, 

антимікробних та знеболюючих препаратів).  

Лікування ЗЩА на 3-му міс незнімними апаратами супроводжувалось 

резорбцією щелепної кісткової тканини, на що вказувало достовірне зростання 

рівня остеокальцину на 21 % з (2,09±0,21) до (2,53±0,11) пг/мл. Для зменшення 

ступеня важкості резорбції та її усунення вважаємо необхідним поліпшити 

самоочищення ротової порожнини, проводити на цьому етапі ремінералізуючу 

терапію, використання зубних паст, розчинів для полоскань з біологічно 

активними речовинами. Подальший процес резорбції (в групі з незнімними 

апаратами рівень остеокальцину через 6 міс збільшувався на 41,6 % (2,96±0,13) 

пг/мл) потребує не тільки ретельної професійної гігієни ротової порожнини, 

прийому препаратів кальцію та фосфору та корекції перерозподілу апаратного 

навантаження. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і представлено 

нове вирішення наукового завдання, що полягає в попередженні ускладнень 

при ортодонтичному лікуванні дітей із ЗЩА незнімними та знімними видами 

ортодонтичних апаратів шляхом дослідження фізико-хімічних, біохімічних та 

імуноферментних показників на початку, через три і шість місяців їхнього 

лікування. 

1. Використання незнімних та знімних ортодонтичних апаратів при 

лікуванні ЗЩА в дітей викликає погіршення індексів гігієни ротової 

порожнини, зокрема, найбільші зміни (р≤0,05) погіршення індексу Гріна-

Вермільона (OHI–S), модифікованого індексу Федорова-Володкіної та індексу 

Silness-Loe на 6-му міс лікування. 

2. Встановлено, що застосування знімних та незнімних ортодонтичних 

апаратів супроводжується глибокими порушеннями фізико-хімічних 

властивостей змішаної слини, що проявляються у вигляді формування 

кристалів менших розмірів, руйнування їхньої чіткої структури та зміни форми 

(зірчасті, округлі та аморфні замість папоротеподібних) і виявляються в 75 % 

обстежених дітей. 

3. При використанні ортодонтичних апаратів спостерігається підвищення 

концентрації молочної кислоти в ротовій порожнині через 3 міс в 1,6 раза в 

пацієнтів із незнімними (р≤0,05) та в 1,4 раза (р≤0,05) зі знімними апаратам, а 

також в 2,6 та 2 раза (р1,2 ≤0,05) відповідно через на 6 місяців; порушення 

мінерального обміну за даними Са:Р коефіцієнту – через 3 місяці він становив 

1:2,5 та через 6 – 1:2,7; гальмування процесів ремінералізації емалі, про що 

свідчить зменшення активності лужної фосфатази з (819,08±22,56) до 

(791,92±19,87) нмоль/с×л через 3 та ще на 58,31 нмоль/л×с (р1,2≤0,05) через 6 

місяців у пацієнтів із незнімними апаратами та з (923,99±52,43) до 

(860,09±45,65) нмоль/с×л через 3 та ще на 118,51 нмоль/с×л через 6 міс (р≤0,05) 

та у пацієнтів зі знімними апаратами.  

4. Встановлено, що у пацієнтів з незнімними ортодонтичними апаратами 



 131 

підвищувався рівень МДА слини на 43 % - через 6 місяців (р≤0,05), в той час, 

як при використанні знімних, відповідно, на 25 % (р≤0,05); СОД на 55 % 

(р≤0,05) та на 30 %. Такі зміни відбувались одночасно з підвищенням рівня 

метаболітів оксиду азоту змішаної слини у 4 рази через 6 міс у пацієнтів із 

незнімними та в 2,5 раза, відповідно, зі знімними апаратами (р≤0,05).  

5. Застосування незнімних та знімних апаратів у дітей призводило до 

активації запального процесу в ротовій порожнині, що характеризувалось 

достовірним зростанням рівня IL-1β через 6 місяців у 9 та 8,5 разів (р≤0,05) на 

фоні зниження неспецифічного захисту (зменшення рівня лізоциму при 

лікуванні незнімними апаратами на 24 %, та знімними – на 8 % (р≤0,05)). 

Лікування ЗЩА незнімними апаратами супроводжується резорбцією щелепної 

кісткової тканини, на що вказує достовірне зростання рівня остеокальцину на 

21 % вже через 3 місяці та на 41,6 % – через 6 місяців спостереження (р1,2≤0,05) 

змішаної слини. 

6. Порівняльне вивчення фізико-хімічних, біохімічних та 

імуноферментних показників змішаної слини в дітей із ЗЩА в динаміці 

лікування ортодонтичними апаратами дає можливість стверджувати, що вже на 

6 місяці лікування незнімними (у більшій мірі) та знімними конструкціями 

з’являються об’єктивні ознаки можливих ускладнень – карієсу зубів та 

запальних захворювань тканин пародонту, що необхідно враховувати для їх 

своєчасної діагностики і застосування розробленого алгоритму 

диференціальної корекції порушень показників змішаної слини для 

профілактики можливих ускладнень під час ортодонтичного лікування. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Використання ортодонтичних апаратів при лікуванні ЗЩА в дітей може 

викликати такі ускладнення як карієс зубів та захворювання тканин пародонту, 

резорбцію щелепної кісткової тканини. 

1. Для попередження виникнення карієсу зубів при лікуванні 

ортодонтичними апаратами дітей із ЗЩА рекомендуємо враховувати фізико-

хімічні властивості змішаної слини, її кристалоутворення, мінералізуючу 

здатність, рівень кальцію, фосфору, активність лужної фосфатази, які 

впливають на процеси «дозрівання» емалі. 

2. Для профілактики та своєчасної діагностики таких можливих 

ускладнень при ортодонтичному лікуванні ЗЩА у дітей, як захворювання 

тканин пародонту, потрібно враховувати стан гігієни ротової порожнини, 

рівень амілази, молочної кислоти та загального білка в змішаній слині. Для 

оцінки активності запального процесу в ротовій порожнині та імунологічного 

статусу потрібно враховувати активність лізоциму, контролювати вміст 

інтерлейкіну — 1 бета (ІЛ–1β) і інтерлейкіну-4 (ІЛ-4). 

3. Для попередження розвитку періодонтиту при лікуванні 

ортодонтичними апаратами необхідно враховувати рівень остеокальцину в 

змішаній слині. 

4. Особливої уваги потребують пацієнти, яким для лікування ЗЩА 

використовують незнімні ортодонтичні апарати. Тому рекомендуємо для 

попередження розвитку вище перерахованих ускладнень контроль біохімічних 

маркерів розвитку карієсу зубів, запалення слизової оболонки ротової 

порожнини та резорбції кісток проводити до лікування, на 3-му та 6-му місяцях 

використання ортодонтичних апаратів. 
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