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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

ГРЗ – гостре респіраторне захворювання 

ДНК – дезоксирибонуклеїнова кислота 

КПВ – К – карієс, П – пломба, В – видалений 

КПЕ – карієспрофілактична ефективність 

ЛПК – лікувально-профілактичний комплекс 

МЩКТ – мінеральна щільність кісткової тканини 

ПЛР – полімеразна ланцюгова реакція 

РНК – рибонуклеїнова кислота 

СГЕ – системна гіпоплазія емалі 

ТЕР – тест емалевої резистентності 

ТЕС – теплоелектростанція 

ШКТ – шлунково-кишковий тракт  

DDE-іndex – індекс дефектів розвитку емалі 

GST – глутатіон-S-трансфераза 

GSTM1 і GSTT1 – гени, що кодують GST 

Ig – імуноглобулін 

OHI-s – індекс гігієни ротової порожнини за Грін-Вермільйоном (спрощений) 

PMA – папіляро-маргінально-альвеолярний індекс  

T i t – домінантна i рецесивна алелi рестракційного фрагменту гену VDR, 

отриманого за допомогою рестриктази Taq I 

T3 – трийодтиронін  

T4 – тироксин (тетрайодтиронін)  

VDR – ген-рецептор вітаміну D  
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ВСТУП 

Актуальність теми. Некаріозні ураження зубів залишаються найменш 

вивченими в стоматології, що можна пояснити інтересом до головних 

проблем стоматології – карієсу зубів і захворювань пародонта. При цьому 

найменш дослідженими є некаріозні ураження, що виникають у період 

формування зубів (до прорізування), особливо системна гіпоплазія емалі – 

СГЕ [83, 188].   

За даними різних джерел, у 60-80-х роках ХХ століття СГЕ виявляли в 

12-19 % людей [51, 187]. Але, починаючи з вісімдесятих років минулого 

століття, їхня поширеність стала стрімко зростати і досягла 81,2-82,4 %, 

тобто, впритул наблизилася до поширеності карієсу [32, 97, 112, 131, 161, 

259, 270]. 

Гіпоплазія емалі – некаріозне ураження твердих тканин, яке виникає 

при порушенні обмінних процесів у зачатках зубів під час їхнього 

формування під впливом змін мінерального і білкового обміну в організмі 

плоду або дитини [26, 225]. Фізіологічний перебіг закладки і розвитку 

твердих тканин зубів є важливою умовою для їхньої правильної побудови, бо 

саме в період первинної і вторинної мінералізації формується резистентність 

зубів [139, 239, 258]. Дисбаланс у формуванні і мінералізації емалі постійних 

зубів під час внутрішньоутробного періоду за два-три місяці до народження, 

а також системні порушення в періоди їхнього росту, розвитку й активної 

мінералізації протягом перших трьох років після народження спричиняють 

незворотні зміни, що проявляються неповноцінною структурою твердих 

тканин зубів [145, 147, 215, 263]. Найінтенсивніше процеси дозрівання зуба 

відбуваються протягом першого року після прорізування [28, 233]. У разі 

некаріозних уражень вихідний рівень мінералізації і функціональна 

резистентність емалі постійних зубів значно нижчі, ніж у зубах, не уражених 

цією патологією [85, 236].  За СГЕ змінюється колір емалі, величина і форма 

зубів, з’являються дефекти коронок, що викликає порушення естетики і 

функціональної повноцінності зубо-щелепної системи [195, 255, 268].  
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Організм дитини є дуже чутливим до впливу шкідливих чинників, 

зокрема, тих, що діють із навколишнього середовища. Поганий стан 

довкілля, зміни вмісту макро- і мікроелементів у воді і грунті, негативний 

вплив іонізуючого випромінювання, генетично модифікованих продуктів 

харчування тощо призводять до розвитку хронічної інтоксикації на тлі 

виснаження систем захисту та сприяють зниженню специфічного і 

неспецифічного імунітету, що спричиняє зміни в різних органах і системах 

дитячого організму, у тому числі, й у ротовій порожнині [56, 173, 251, 269].  

Під дією шкідливих чинників довкілля порушується первинна і 

вторинна мінералізації зубів через зміни, які відбуваються в ротовій рідині, 

що суттєво знижує резистентність твердих тканин [139]. Ці процеси 

посилюються з віком через поступове накопичення ксенобіотиків в організмі 

дітей.  При цьому найчастіше розвиваються такі вади розвитку зубів як 

некаріозні ураження, зокрема, СГЕ [15, 40].  

Отже, поширеність і клінічні прояви СГЕ в дітей значною мірою 

відображають екологічний стан місцевості і можуть слугувати його 

індикаторами [122], а вивчення цієї патології в дітей, мешканців районів, 

забруднених різними ксенобіотиками, для розробки відповідних лікувально-

профілактичних комплексів є актуальним. 

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

Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідних робіт кафедри дитячої 

стоматології ДВНЗ „Івано-Франківський національний медичний 

університет” на тему: „Медико-біологічна адаптація дітей зі 

стоматологічною патологією в сучасних екологічних умовах” (№ 

держреєстрації 0108U0109930), в якій дисертант був відповідальним 

виконавцем [115], та „Сучасні підходи до збереження стоматологічного 

здоров’я у населення Прикарпаття” (№ держреєстрації 0115U001535), в якій 

автор є виконавцем окремих підрозділів. 

Мета дослідження: підвищення резистентності емалі зубів у дітей, 

хворих на СГЕ, які проживають у місцевостях, забруднених різними за 
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характером ксенобіотиками, шляхом вивчення детермінуючих чинників і 

механізмів розвитку хвороби з використанням запропонованого лікувально-

профілактичного комплексу (ЛПК). 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити поширеність та клінічні особливості СГЕ в постійних зубах у 

дітей Івано-Франківської області, залежно від впливу різних 

ксенобіотиків. 

2. Дослідити особливості анте- і постнатального періодів розвитку та стан 

соматичного здоров’я в дітей, хворих на СГЕ постійних зубів, які 

проживають в антропогенно забруднених районах. 

3. Встановити стан гуморального імунітету та мінерального обміну в дітей, 

що хворіють на СГЕ, при дії несприятливих чинників довкілля за 

допомогою імунологічних, біохімічних та молекулярно-генетичних 

досліджень. 

4. Розробити і апробувати ЛПК, який сприяє поліпшенню резистентності 

емалі зубів та попередженню виникнення ускладнень у дітей, хворих на 

СГЕ.  

5. Оцінити ефективність запропонованого способу лікування і профілактики 

СГЕ в дітей за лабораторними показниками в найближчі та віддалені 

терміни спостереження. 

Об’єкт дослідження: стан твердих тканин постійних зубів у дітей 

Івано-Франківської області, хворих на СГЕ, що проживають у районах із 

різним антропогенним забрудненням. 

Предмет дослідження: клінічні показники стану твердих тканин зубів, 

імунологічні, біохімічні і молекулярно-генетичні показники крові і сечі, 

ефективність профілактичної і лікувальної дії комплексу препаратів. 

Методи дослідження: епідеміологічні, клінічні (індекси: дефектів 

розвитку емалі (DDE), карієс+пломба+видалений (КПВ), спрощений 

гігієнічний (OHI-s), папілярно-маргінально-альвеолярний (РМА), тест 

емалевої резистентності (ТЕР), редукції приросту інтенсивності карієсу; 
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імунологічні (вміст імуноглобулінів (Ig) A, M і G у сироватці крові); 

біохімічні (рівень паратгормону, кальцитоніну, трийодтироніну (Т3), 

тироксину (Т4), кальцію і фосфору в плазмі крові та кількість виведеного 

кальцію і фосфору в добовій сечі); функціональний  – мінеральна щільність 

кісткової тканини (МЩКТ); молекулярно-генетичні (розподіл алелей генів 

GSTM1 і GSTТ1 та генетичного поліморфізму гену VDR); статистичні 

(критерії: Стьюдента, Манна-Уітні, Пірсона, Фішера-Ірвіна). 

Наукова новизна отриманих результатів. Уперше встановлено 

взаємозв’язок між видом ксенобіотика та особливостями перебігу СГЕ в 

дітей, які проживають у різних місцевостях Івано-Франківської області, і 

з’ясовано, що найбільша пошереність СГЕ була в районі з хімічно-

радіаційним характером забруднення (Снятинському), а найважче 

захворювання перебігало в районі, забрудненому викидами хімічної 

промисловості високомолекулярних сполук (Калуському).  

Доповнено дані про стан соматичного здоров’я дітей, хворих на СГЕ, 

які проживають в екологічно забруднених районах. Виявлено залежність між 

видом ксенобіотика та патологічним перебігом вагітності матерів і 

соматичними хворобами їхніх дітей, уражених СГЕ, що засвідчило 

обтяжуючий вплив тривалої інтоксикації дитячого організму і хронічних 

захворювань на стан твердих тканин зубів. 

Вивчено зв’язок СГЕ з рівнем загального гуморального імунітету в 

дітей, які знаходяться під впливом різних шкідливих чинників довкілля, та 

встановлено достовірне зниження в них вмісту IgA, IgM та IgG у сироватці 

крові, а особливо в тих, які проживають у районі з комбінованим хімічно-

радіаційним забрудненням. 

На підставі вивчення рівня гормонів щитоподібної та 

паращитоподібних залоз, показників умісту кальцію і фосфору в плазмі крові 

та добовій сечі уперше встановлено стан мінерального обміну в дітей, хворих 

на СГЕ, які проживають у різних за характером антропогенного забруднення 

районах, та з’ясовано наявність суттєвого дисбалансу в гормональному і 
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мінеральному гомеостазі в жителів усіх забруднених територій, а найбільше 

в тих, хто зазнає впливу поєднаних хімічно-радіаційних ксенобіотиків.  

Уперше встановлено розподіл „нульових” алелей генів GSTM1 і GSTТ1 

та їх поєднання, а також наявність гомо- і гетерозиготних алелей T i t  

генетичного поліморфізму гену VDR у дітей, хворих на СГЕ, що проживають 

в Івано-Франківській області.  

На основі трирічних спостережень уперше досліджено, що 

запропонована схема лікування і профілактики СГЕ при забрудненні 

довкілля дає змогу суттєво підвищити резистентність твердих тканин зубів та 

убезпечує від ускладнень. Особливо добрі результати отримано при 

лікуванні дітей, які проживають у районах, забруднених продуктами 

нафтовидобувної промисловості (Долинському) та комбінованими хімічно-

радіаційними екопатогенами (Снятинському). 

Практичне значення отриманих результатів. На підставі отриманих 

даних розроблено і апробовано новий підхід до підвищення резистентності 

емалі зубів у дітей, хворих на СГЕ, які проживають у місцевостях із різними 

видами екологічного забруднення. Доведено необхідність одночасного 

медикаментозного ендо- й екзогенного впливу на організм цих дітей із метою 

дії на різні ланки патогенезу СГЕ. 

Впровадження розробленого нами способу лікування (патент України 

на корисну модель №76304) дасть змогу практикуючим лікарям 

раціональніше планувати та організовувати стоматологічну допомогу дітям, 

хворим на СГЕ. 

Використання в складі ЛПК вітчизняних препаратів робить його 

загальнодоступним і знижує собівартість лікування. 

Результати дослідження впроваджені в клінічну практику Центру 

стоматології університетської клініки ДВНЗ „Івано-Франківський 

національний медичний університет”, відділення стоматології дитячого віку 

Державної установи „Інститут стоматології НАМН України” (м. Одеса), 

університетської поліклініки ДВНЗ „Ужгородський національний 
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університет”, міської дитячої стоматологічної поліклініки м. Івано-

Франківськ і КМУ „Міська стоматологічна поліклініка” м. Чернівці. 

Матеріали дисертації використовуються в навчальному процесі кафедр 

дитячої стоматології ДВНЗ „Ужгородський національний університет” та 

терапевтичної стоматології ДВНЗ „Буковинський державний медичний 

університет”. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є особистим 

здобутком пошукувача, який провів інформаційний пошук та вибрав обсяг і 

методи дослідження. У складі команди лікарів загальномедичного профілю 

під час експедицій особисто проведено епідеміологічне та клінічне 

обстеження хворих, забрано матеріали для дослідження. Автор сформував 

базу даних, провів статистичну обробку, проаналізував отримані результати, 

написав дисертаційну роботу. Разом із науковим керівником розроблено план 

наукових досліджень, сформульовано мету і завдання, висновки і практичні 

рекомендації. Участь здобувача в написанні наукових праць була 

визначальною.  

Апробація результатів. Результати наукового дослідження 

оприлюднені на міжнародній науково-практичній конференції „Стоматологія 

– вчора, сьогодні і завтра, перспективні напрямки розвитку” (Івано-

Франківськ, 2010) та науково-практичних конференціях „Актуальні питання 

стоматології сьогодення”  (Тернопіль, 2010) і „Актуальні проблеми клінічної, 

теоретичної, профілактичної медицини, стоматології та фармації” (Одеса, 

2015). 

Публікації. За матеріалами дисертаційного дослідження опубліковано 

10 робіт, зокрема: 4 статті в наукових фахових виданнях України, 1 – у 

міжнародному українсько-словацькому медичному журналі, який входить до 

міжнародної наукометричної бази (РИНЦ), 3 тези, 1 патент України на 

корисну модель, 1 інформаційний лист.  
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РОЗДІЛ 1 

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ І МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ТА 

МЕТОДИКИ ДІАГНОСТИКИ, ПРОФІЛАКТИКИ І ЛІКУВАННЯ 

УРАЖЕНЬ ЗУБІВ НЕКАРІОЗНОГО ХАРАКТЕРУ В ДІТЕЙ, ЩО 

ПРОЖИВАЮТЬ В ЕКОЛОГІЧНО ЗАБРУДНЕНИХ РАЙОНАХ (ОГЛЯД 

ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1 Вплив антропогенного забруднення на формування 

резистентності організму і зубо-щелепної системи в дітей  

На сучасному етапі розвитку цивілізації значно ускладнилися 

взаємовідносини людини і природи. Суспільство все більше впливає на 

навколишнє середовище, що поставило людство на межу екологічної 

катастрофи [114]. Науково-технічний прогрес зумовлює зростаючий 

техногенез і стрімкими темпами випереджає адаптативні процеси людського 

організму, що обмежує розвиток його захисних реакцій у спроможності 

протистояти дії пошкоджуючих агентів [70]. 

Вважається, що здоров’я людини визначається тріадою, яка включає 

генетичні чинники, якість життя і чинники середовища існування. Внесок 

кожного з цих факторів в етіологію розвитку захворювання досить мінливий 

і залежить від виду захворювання, стану охорони здоров’я і соціально-

екологічного стану населення [155]. Швидкий розвиток цивілізації, особливо 

в останні десятиріччя, призвів до погіршення екологічної ситуації на нашій 

планеті. Екологічні негаразди в Україні ще й значно обтяжені катастрофою 

на Чорнобильській АЕС [7].  

Довкілля – це багатокомпонентна система, яка об’єднує цілу низку 

різних чинників. Кожен із них окремо може мати суттєвий вплив на організм, 

але їхня дія у комплексі значно збільшується, тобто має мультиплікативний 

ефект [20, 132, 167]. У реальних умовах людина піддається довготривалій дії 

комплексу чинників довкілля різної інтенсивності, виділити з яких якийсь 

один неможливо. Їхній вплив може призвести до незворотніх змін основних 
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функцій внутрішньоклітинних ферментних систем і структур, які мають 

стійкий та, в деяких випадках, прогресуючий характер, і, як наслідок, 

призводять до зниження загальної резистентності організму [103, 122].  

Хронічний вплив радіаційних і хімічних токсикантів у малих дозах 

викликає в організмі неспецифічні порушення (зміни окисно-відновних 

процесів, зниження стійкості клітинних мембран, послаблення 

пристосувальних механізмів). Деякі з них призводять до розвитку синдрому 

екологічної дезадаптації і розвитку клінічних симптомів захворювання [59]. 

Різні внутрішні і зовнішні чинники, впливаючи на органи ротової порожнини 

на різних етапах їх розвитку і, маючи універсальну дію, можуть порушити 

процес гармонійного розвитку в цій складній і багатогранній системі. При 

цьому виникають патологічні ситуації, зумовлені переходом від 

фізіологічних закономірностей стану відносної незрілості тканин і 

диспропорції їхнього розвитку до патологічних диспропорцій, тобто, до 

невідповідності характеру розвитку органів і тканин ротової порожнини та 

порушення пропорційності їхнього розвитку [52]. 

Чинники довкілля можуть мати різноманітні прямі та опосередковані 

зв’язки з порушенням стану здоров’я людини. У відносно рідкісних випадках 

вони стають причинними факторами ризику виникнення масових 

захворювань (отруєнь). Це трапляється тоді, коли вплив таких чинників є 

достатнім і необхідним для розвитку специфічного симптомокомплексу 

(парадигма „причинної необхідності”).  Значно частіше бувають варіанти, 

коли тільки впливу чинника недостатньо для розвитку порушення стану 

здоров’я. Захворювання виникає при взаємодії багатьох слабких причинних 

факторів (парадигма „множинності різних причин, які призводять до одного 

й того ж захворювання”). Дія чинників довкілля може реалізовуватися й 

іншими шляхами: вони можуть виступати в ролі сприятливих, реалізуючих 

впливів або бути модифікуючими (підсилюючими) факторами [122, 141, 155, 

235, 246].  
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Загальні механізми дії ксенобіотиків на сьогодні вже достатньо добре 

вивчені, а саме: 

1) генотоксичність – порушення структури та процесів репарації 

дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК), нестабільність хромосом, 

хромосомні аберації; 

2) ферментотоксична дія – зв’язування сульфгідрильних груп (SH-груп) 

ферментів або заміщення есенціальних металів із металоферментів, 

пригнічення мітохондріального дихання та порушення ферментів дихального 

ланцюга циклу Кребса; 

3) мембранопатологічна дія – посилення перекисного окиснення ліпідів; 

4) порушення кальцієвого гомеостазу та окиснювального метаболізму 

клітин – за рахунок змін внутрішньоклітинного потоку кальцію, заміни 

кальцію на специфічних рецепторах із наступною активацією кальцій-

залежних ферментів і гормонів [2]. 

Особливо важка діагностика екологічної залежності патологічного 

процесу в дітей, на здоров’я яких не тільки прямо впливає довкілля, але й 

опосередковано діють найрізноманітніші чинники, у тому числі і стан 

здоров’я батьків. Радіаційний фон, техногенне забруднення, використання 

пестицидів та інші можуть стати причиною важких і довготривалих 

захворювань матері,  що створює негативний вплив на антенатальний і 

постнатальний розвиток дитини, оскільки під тиском цих чинників 

порушується формування всіх тканин майбутнього зуба, в тому числі 

мінералізація емалі і дентину [75]. Складність еколого-гігієнічної 

діагностики захворювань дітей у тому, що, з одного боку, це може бути 

неспецифічно виражена захворюваність, пов’язана зі зміною реактивності 

організму, з іншого – неспецифічні прояви специфічного ґенезу, зумовлені 

впливом факторів, що мають тропізм до тих чи інших органів і систем. Крім 

того, це можуть бути захворювання, спричинені опосередкованим впливом 

екзогенних чинників, які стали патогенними під впливом довкілля [104]. 
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Специфіка поєднаних природних, техногенних і радіаційних впливів може 

проявлятися у дітей формуванням множинних вад розвитку [116].  

Постійна довготривала дія шкідливих чинників довкілля та дисбаланс 

макро- і мікроелементів призводять до виснаження захисних систем 

надзвичайно чутливого дитячого організму, що проявляється виникненням 

малих вад розвитку, в тому числі некаріозних уражень твердих тканин зубів. 

[173]. Висока чутливість організму дитини до ксенобіотиків зумовлена: 

наявністю критичних періодів розвитку органів і систем; особливостями 

процесів обміну в організмі, що росте, незрілістю низки ферментних систем 

детоксикації; обмеженими функціональними можливостями печінки і нирок; 

незавершеністю формування імунної системи; властивістю кісткових і 

зубних тканин, що ростуть, до накопичення ксенобіотиків і радіонуклідів [9, 

59, 76]. І чим менший вік дитини, тим чутливіший її організм до патогенних 

чинників зовнішнього середовища [122, 128]. Висока частота вад розвитку, 

аномалій і захворювань ротової порожнини у дітей зумовлена, в першу чергу, 

тим, що протягом всього дитинства зубо-щелепно-лицева система 

складається з великої кількості морфологічно незрілих структур. Процеси її 

формування, дозрівання і перебудови мають характер не лише зростаючого 

дозрівання, але й чітко сформованих тенденцій інволюції. Указані 

особливості зумовлюють різну чутливість тканин, різні форми реакції і їхніх 

наслідків при одному й тому ж впливові внутрішніх і зовнішніх чинників. 

Кожний орган має критичний період розвитку, під час якого він більш 

чутливий до дії шкідливих факторів. Чим раніше діє шкідливий чинник, тим 

більша кількість дефектів виникає, а ті органи або частини органів, які в 

даний момент мають найбільшу метаболічну активність, підлягають 

найсильнішому впливові [52]. Високі темпи росту і паралельного 

гістологічного ремоделювання в дітей роблять кісткову тканину найбільш 

піддатливою до шкідливих чинників, що призводить до зниження 

мінеральної щільності, а отже і твердості кістки [54]. 
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При експериментальному вивченні впливу екотоксикантів на емалевий 

орган під час вагітності в експерименті були виявлені значні порушення 

гістогенезу всіх тканин зачатків зубів [107, 111, 76]. Детальне вивчення 

морфогенезу тканин зубів і оцінка впливу перинатальних чинників у період 

внутрішньоутробного розвитку дозволяють оцінити зміни, що виникають при 

дії відповідних шкідливих агентів на тонкі структури зубів, які формуються. 

Під час морфогенезу при розвитку зубів відбувається цілий комплекс 

тканинних взаємодій. Одними з них є процеси просторової тканинної 

реорганізації. Попередником процесу диференціювання кожного разу є 

переміщення окремих його частин, що призводить до ускладнення 

структурної реорганізації або взаєморозміщення клітин. Процес формування 

є результатом багатокомпонентної системи, в якій взаємодія частин залежить 

від впливу однієї на одну. Це, відповідно, означає, що будь-які відхилення у 

морфогенезі можуть спричинити порушення шляхів диференціювання 

клітинних елементів і їхнього просторового розподілу [33, 52].   

Крім процесу гістогенезу шкідливий вплив ксенобіотиків призводить 

до порушення процесів мінералізації. Це відбувається як на 

внутрішньощелепових етапах розвитку зачатків, що суттєво впливає на 

проникність емалі [107, 139], так і після прорізування, через зміни якісного 

складу слини. Причому з віком шкідливий вплив посилюється, що свідчить 

про накопичення ксенобіотиків в організмі. Порушення процесу первинної і 

вторинної мінералізації спричиняє зниження резистентності емалі і розвитку 

захворювань, що виникають як до, так і після прорізування зубів [15, 17, 138, 

40, 196, 204].  

Порушення білкового обміну у фазі формування матриксу емалі 

призводить до виникнення патологічного стану у вигляді СГЕ, при якій 

змінюється структура твердих тканин зуба різного ступеня важкості 

(незвичайний колір, дефекти емалі, незвична форма та розмір коронки) [145]. 

Отже, тісний зв’язок між рівнем поширеності і ступенем важкості 

некаріозних уражень твердих тканин зубів, які виникають до їхнього 
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прорізування,  та екологічною ситуацією у місці проживання може слугувати 

індикатором міри забруднення довкілля [200, 201, 206]. 

 

1.2 Роль генів, що відповідають за біотрансформацію 

ксенобіотиків, у знешкодженні їхнього шкідливого впливу на організм 

дитини 

Яким же чином реалізується механізм виникнення системної гіпоплазії 

емалі зубів? Причин виникнення цієї аномалії розвитку може бути багато. 

Відомо, що всі чинники ризику розвитку захворювань за керованістю 

поділяються на три групи: керовані, важкокеровані, некеровані. Більшість 

чинників ризику є керованими, тобто  своєчасне усунення або ослаблення 

їхньої дії попереджує формування аномалії. До керованих чинників ризику 

формування аномалій відносяться: порушення мікроелементного складу 

питної води і грунту, зниження імунологічної реактивності організму (часті 

простудні захворювання, рахіт і т.д.), раннє штучне вигодовування і т.п. До 

важкокерованих чинників відносяться хронічні і гострі захворювання матері 

під час вагітності, токсикози вагітних, загроза переривання вагітності, анемії, 

передчасні і переношені пологи, ускладнення при пологах, асфіксія, 

гіпотрофія, гемолітична хвороба, алергічні та інфекційні захворювання 

дитини тощо. До некерованих відносяться такі, на які ми вплинути не 

можемо, зокрема, спадковість [105, 153]. 

Пошкодження генетичного апарату людини під впливом шкідливих 

чинників довкілля призводить до виникнення хромосомних аберацій [7, 50], 

що спричиняє зростання вроджених вад розвитку серед дитячого населення 

[4].  

Кожна людина має свої біологічні та фізіологічні особливості, які 

створюють фенотип особи, що є відображенням індивідуального генотипу, 

який реалізований в умовах довкілля [13]. Всі чинники навколишнього 

середовища поєднуються зі спадковими, що зумовлює залежність 
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виникнення захворювань як від зовнішніх чинників, так і від генотипу та 

біологічних законів його розвитку [171].  

Більшість хвороб, у тому числі СГЕ зубів, є мультифакторними, тобто 

розвиваються під впливом чинників довкілля та генетичної схильності 

дитини [45, 168]. „Відповідальність” спадкових факторів за виникнення 

таких захворювань становить лише 20 %, при цьому спостерігається 

тенденція до зниження їхнього впливу з віком [178]. При цьому практично 

неможливо виявити точний внесок того чи іншого чинника в етіологію 

захворювання, бо в організмі людини є понад 200 генів, які контролюють 

вплив екологічних факторів [155, 276]. 

Екологічно детерміновані захворювання можуть виникати не у всіх і є 

залежними від конституційних особливостей організму людини [36]. 

Найчастіше вони розвиваються у тих, хто має підвищену чутливість до 

шкідливих агентів у результаті довготривалого впливу на людину 

допорогових доз. Функціональна неповноцінність генетично детермінованих 

процесів детоксикації ксенобіотиків в організмі людей, які проживають в 

умовах комбінованого впливу різних чинників довкілля, призводить до 

розвитку екопатології насамперед у дітей, бо у них менш надійно працює 

система захисту, спричиняючи важчий перебіг захворювання [108]. 

На сьогодні досліджена вже велика кількість генів, які контролюють 

синтез білків і ферментів, що відповідають за детоксикацію ксенобіотиків. 

Вони отримали назву генів „зовнішнього середовища” [35]. Іншу групу генів 

назвали генами-тригерами. Вони відіграють важливу роль у механізмах 

активації та деградації природних метаболітів. Якщо порушується функція 

цих генів, то можуть виникати мультифакторні захворювання, які пов’язані з 

порушенням обміну речовин. Ще однією групою є гени рецепторів, які 

кодують структуру і функції мембранних білків, що впливають на 

внутрішньоклітинний транспорт ксенобіотиків. Дослідження експресії генів 

дозволяє встановити взаємозв’язок між функціонально неповноцінними 

алелями та реакцією організму на дію пошкоджуючих агентів [35]. 
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Переважна більшість ксенобіотиків після потрапляння в організм 

людини зазнає різних перетворень, що називається біотрансформацією [102]. 

Це – механізм підтримання гомеостазу під час впливу на організм 

чужорідних сполук. У системі біотрансформації прийнято виділяти три фази 

метаболізму: активацію, детоксикацію та виведення [46]. 

До 1-ої фази відносяться реакції гідролізу, відновлення і окиснення 

субстрату, що збільшує гідрофільність вихідної сполуки, а ферментуми 1-ої 

фази є цитохроми Р450, флавонумісні монооксигенази, естерази, амідази, 

альдегіддегідрогенази та інші. З точки зору каталітичної активності провідне 

місце займає система цитохрому Р450 (Р450 або CYP) по відношенню до 

величезної кількості ксенобіотиків [273]. Печінкові мікросомальні цитохроми 

Р450 відіграють дуже важливу роль у визначенні інтенсивності і тривалості 

дії шкідливих агентів та визначальну – в детоксикації ксенобіотиків,  а також 

в активації їх до токсичних (канцерогенних) метаболітів [151]. Це може 

відбуватися при високій активності деяких цитохромів Р450 у поєднанні з 

низькою активністю ферментів 2-ої фази біотрансформації [242]. 

До 2-ої фази біотрансформації ксенобіотиків відносяться реакції 

глюкуронідації, сульфатування, ацетилювання, метилювання, кон’югації з 

глютатіоном (синтез меркаптурової кислоти) і кон’югації з амінокислотами, 

такими як гліцин, таурин, глютамінова кислота. Кофактори цих реакцій 

вступають у взаємодію з функціональними ферментуми 1-ої фази. За 

виключенням метилювання і ацетилювання, реакції 2-ої фази призводять до 

значного збільшення гідрофільності ксенобіотика, що сприяє їх екскреції з 

організму. Реакції 2-ої фази зазвичай перебігають набагато швидше, ніж 

реакції 1-ої фази, які каталізуються цитохромом Р450. Тому швидкість 

знешкодження ксенобіотика великою мірою залежить від швидкості, з якою 

перебігає реакція 1-ої фази [151]. 

Глутатіон-S-трансферази (GST) – мультигенне сімейство відповідних 

ферментів, які беруть участь у метаболізмі великої кількості електрофільних 

сполук шляхом їхньої кон’югації з глутатіоном, а також у біотрансформації 
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деяких ендогенних сполук (гормонів, ліпідів, простагландинів, лейкотрієнів) 

[102]. Синтез глутатіонових S-трансфераз контролють різні гени, в яких 

виявлені поліморфізми, що мають суттєвий вплив на їхні функції [11, 31, 220, 

237, 241, 243, 244]. Метаболізм ксенобіотиків через глутатіонопосередковану 

детоксикацію забезпечує стійкість клітин до перекисного окиснення ліпідів 

вільними радикалами, алкілування білків, формування резистентності до 

шкідливих чинників і попередження поломок ДНК [31]. 

Дослідження багатьох авторів довели, що функціональну значимість у 

виникненні аномалій розвитку може мати не один конкретний ризиковий 

генотип, а їхня специфічна комбінація, яка включає як гени, що відповідають 

за детоксикацію, так і гени-рецептори  [31, 206, 226, 257, 267].  Прикладом 

генів-рецепторів може бути ген рецептора вітаміну D (VDR). Ці рецептори 

відносяться до так званого „суперсімейства” рецепторів стероїдно-

ретиноїдно-тиреоїдних гормонів, функцією яких є модуляція транскрипції 

генів у клітинах-мішенях, тобто першого етапу реалізації генетичної 

інформації в клітині, під час якого відбувається біосинтез молекул 

інформаційної рибонуклеїнової кислоти (РНК) на матриці ДНК [207].  

Значний інтерес мають дані про наявність генетичного поліморфізму 

VDR. Вже добре досліджено 4 поліморфізми довжин рестракційних 

фрагментів гену рецептора вітаміну D, отриманих в результаті розрізання 

ланцюга ДНК різними рестриктазами – Bsm I, Ара I, Taq I і Fok I. При цьому 

виявлені наступні генотипи: BB, Bb, bb, AA, Aa, aa, TT, Tt, tt, FF, Ff, ff 

відповідно [24]. Для дітей зі зниженою мінеральною щільністю кісткової 

тканини і зубів зокрема характерною є не тільки наявність якихось алелей 

гена VDR, але й зростання їхньої кількості. Так, наявність A-, B-, t- і f-алеля 

гена VDR може призвести до зниження мінеральної щільності кісткової 

тканини та резистентності емалі зубів за рахунок порушення імунотропних 

ефектів вітаміну D [99, 120].  Система вітаміну D і його активних метаболітів 

відіграє важливу роль у забезпеченні організму кальцієм і, відповідно, – в 

мінералізації кістки і функціонуванні імунної системи. Вплив вітаміну D на 
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імунну систему опосередкований його взаємодією з ядерними рецепторами 

імунокомпетентних клітин [99]. 

Аналізуючи численні дослідження, можна зробити висновок, що 

асоціація порушення мінеральної щільності кісткової тканини й емалі зубів з 

різними алельними варіантами VDR є слабкою, оскільки на мінеральний 

обмін впливає безліч інших як внутрішніх, так і зовнішніх чинників. Тому 

вплив будь-якої, навіть „недосконалої” алелі гена нівелюється і при аналізі 

випадкової вибірки практично не досліджується [24, 99, 256]. 

 

1.3 Порушення обміну кальцію – як результат дії негативних 

чинників довкілля на дітей  

Лише на початку XXI століття були встановлені основні молекулярні і 

клітинні механізми кісткового метаболізму. Визначені фактори, що 

регулюють функції трьох головних типів кісткових клітин – остеобластів, які 

формують кістку, остеокластів, які руйнують кісткову тканину, і 

механочутливих остеоцитів. Описані гени, фактори транскрипції і шляхи 

проходження сигналів, що направляють стовбурові клітини до цих чітко 

диференційованих клітин кісткової тканини. Кісткове моделювання 

регулюється також частково місцевими факторами, які включають 

паратиреоїдний гормон, кальцитонін, статеві гормони, лептин, метаболіти 

вітаміну Д і симпатичної нервової системи та цитокінів [92, 261].  

В останні роки підтвердилися дані про вітамін D як про стероїдний 

прогормон, який в організмі перетворюється в активні метаболіти. Вони 

мають сильний вплив на регуляцію обміну кальцію і виконують низку інших 

біологічних функцій, що дозволило об’єднати вітамін D, його транспортні, 

прогормональні і біологічно активні гормональні форми, ферментні системи, 

які беруть участь у кругообігу вітаміну разом з рецепторами до D-гормон, у  

D-ендокринну систему організму [207]. Вітамін D, який надходить з їжею та 

утворюється в організмі, після двох послідовних реакцій гідроксилювання 

перетворюється в активну гормональну форму 1α,25-дигідроксивітамін D3 
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(Д-гормон, кальцитріол, 1α,25(OH)2D3). Рівень утворення його в організмі 

здорової людини – до 1,0 мкг/день. Процес гідроксилювання починається з 

допомогою ферменту 25-гідроксилази в печінці з утворенням транспортної 

форми (25-(ОН) D3). Потім після взаємодії з ферментом 1α-гідроксилазою він 

продовжується в нирках. Ці два ферменти є представниками 

мітохондріальних оксидаз зі змішаними функціями. Вони беруть участь у 

переміщенні електронів від НАДФ через флавопротеїни і феродоксин у 

цитохром Р-450. Регуляція продукування кальцетріолу в нирках здійснюється 

за допомогою паратиреоїдного гормону [249]. 

Молекулярний механізм дії D-гормону не відрізняється від інших 

стероїдних гормонів і проявляється взаємодією зі специфічними рецепторами 

(VDR). Такі рецептори досить поширені в організмі і виявлені у 35 органах і 

тканинах, що підтверджує множинність гормональних функцій 1α,25-

дигідроксивітаміну D3 [157]. 

Однією з основних і добре вивчених функцій вітаміну D є регуляція 

кальцієвого обміну, який відбувається переважно в трьох органах-мішенях: 

кишечнику, нирках  і кістках [253, 249]. У кишечнику D-гормон регулює 

всмоктування кальцію, який потрапляє з їжею. Це відбувається за рахунок 

зв’язування кальцитріолу з локалізованими в ентероцитах тонкого 

кишечника VDR та активації в них кальційзв’язуючих білків (кальбідинів).  

Кальбідини захоплюють кальцій із просвіту кишечника, транспортують його 

в стінку кишки і далі – в судинну систему [249].  

Нирки є органом, в якому локалізується величезна кількість VDR, що, 

взаємодіючи з лігандами, викликають експресію вітамін D-залежних білків. 

Крім цього в нирках синтезуються вітамін D-утворюючі і метаболізуючі 

ферменти. Саме тут проходить утворення більшої частини 1α,25-

дигідроксивітаміну D3 [12]. 

Кальцитріол, крім регуляції кальцієвого обміну, важливою частиною 

якого є кісткова система як депо кальцію, стимулює процеси формування і 

резорбції кісткової тканини. Ця стимуляція відбувається прямо (за рахунок 
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впливу на формування та диференціювання остеобластів) та опосередковано 

(за рахунок набору механізмів, в яких беруть участь остеобласти, що мають 

VDR) [54]. 

1α,25-дигідроксивітамін D3 разом з паратгормоном і кальцитоніном 

традиційно об’єднують у групу кальційтропних гормонів, які відповідають в 

організмі за підтримання фізіологічного рівня кальцію за рахунок прямого і 

непрямого впливу на органи-мішені. Крім цього вони впливають на 

всмоктування і метаболізм пов’язаного з кальцієм елемента фосфору [207].  

Підтримання кальцієвого гомеостазу в організмі дитини є важливим не 

лише для забезпечення процесів лінійного росту, ремоделювання і 

диференціювання кісткової тканини, але й у зв’язку з роллю цього елемента в 

багатьох інших фізіологічних процесах, а саме:  

- участь кальцію в регуляції трансмембранного потенціалу клітини, 

нервової і нервово-м’язевої провідності; 

- регуляція синтезу і секреції гормонів, нейропептидів і ферментів; 

- контроль тонусу кровоносних судин (регуляція артеріального тиску);  

- участь кальцію в гемостазі (на всіх етапах формування тромба); 

- участь кальцію у процесі проліферації і диференціації клітин; 

- участь кальцію у здійсненні вищих психічних функцій (формування 

короткочасної пам’яті і навчальних навичок) [135]. 

Паратгормон, який впливає на рівень кальцію, продукують головні і 

ацидофільні клітини паращитоподібних залоз. Він має вигляд 

поліпептидного ланцюга, що складається з 84 амінокислотних залишків. Ген, 

який кодує біосинтез гормону, локалізується на 11 хромосомі (11р15). 

Паратгормон утворюється на рибосомах у вигляді препропаратгормону, який 

складається із 115 амінокислот. Цей поліпептид транспортується до 

ендоплазматичного ретикулуму, де проходить відокремлення 25 

амінокислотних залишків. Пізніше в комплексі Гольджі відщеплюється 

поліпептид із 6 амінокислот, який виконує транспортну функцію для 

паратгормону. Регуляція секреції паратгормону здійснюється за допомогою 
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короткого і довгого механізмів. Протягом короткого механізму біосинтез 

паратгормону регулюється іонізованим кальцієм, а протягом довгого – має 

зворотній зв’язок з 1α,25(OH)2D3  разом з кальцієм [12].  

Виконання основної функції – підтримання постійного рівня 

іонізованого кальцію в крові – паратгормон  здійснює, впливаючи на органи-

мішені: кістки, нирки і опосередковано через кальцитріол – на кишечник 

[119, 157].  

Тканиною-мішенню для паратгормону в кістках є недозрілі 

преостеобласти. Крім цього, рецептори гормону виявлені на преостеокластах 

і остеокластах. Взаємодія паратгормону з кістковою тканиною відбувається у 

дві фази. Рання фаза починається зі збільшення метаболічної активності 

остеокластів, що проявляється підвищенням рівня кальцію у міжклітинній 

рідині через вивільнення його з кісток. Пізня фаза характеризується синтезом 

білка, тому разом із резорбцією кістки спостерігаються процеси утворення 

нових її клітин. При цьому синтезуються також лізосомальні та інші 

ферменти, які беруть участь у процесах резорбції кістки [68]. Паратгормон 

може діяти не лише на остеокласти, але й на остеобласти, на мембранах яких 

виявили його рецептори. Це супроводжується підвищенням активності 

лужної фосфатази, утворенням нової кісткової тканини і підвищенням 

мінералізації кістки [12]. 

Впливаючи на нирки, паратгормон, з одного боку, пригнічує 

реабсорбцію фосфатів у проксимальних канальцях нирок, з іншого – 

збільшує реабсорбцію кальцію в дистальних відділах канальців, тобто 

зменшує екскрецію кальцію. Коли паратгормон стимулює резорбцію кістки, 

то вивільняються кальцій і фосфат. Це відбувається при зниженні рівня 

кальцію в крові і призводить до ситуативної, але необхідної для підтримання 

кальцієвого гомеостазу резорбції кісткової тканини [266]. При цьому рівень 

кальцію залишається сталим, а рівень фосфору повинен був би 

підвищуватись. Цього не трапляється за рахунок гіперфосфатурії через 

зменшення його реабсорбції [226].  
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В іншій ситуації збільшення концентрації кальцію у міжклітинній 

рідині знижує рівень секреції паратгормону, через що призводить до 

збільшення втрат кальцію із сечею і калом та кінцевого перенесення кальцію 

з міжклітинної рідини в кісткову тканину [34].  

Ще одним гормоном, який впливає на рівень кальцію, є кальцитонін –  

гіпокальцимічний гормон, який секретується парафолікулярними (або С-

клітинами) щитоподібної залози. Біологічний ефект кальцитоніну 

проявляється зниженням рівня кальцію і фосфору в крові внаслідок його 

впливу на кісткову тканину і нирки. У кістках кальцитонін пригнічує 

процеси резорбції як кальцію, так і білкового матриксу. У результаті 

зниження мобілізації фосфору з кістки і безпосередньої  стимуляції 

захоплення фосфору кістковою тканиною здійснюється одночасне 

зменшення фосфору в сироватці крові. Кальцитонін зменшує активність і 

кількість остеобластів [54]. Дія кальцитоніну відбувається за посередництва 

циклічного аденозинмонофосфату (цАМФ) і активації протеїнкіназ, що 

супроводжується змінами активності лужної фосфатази, пірофосфатази та 

інших ферментів. У нирках кальцитонін стимулює екскрецію кальцію, 

фосфору, натрію, калію і магнію. Рецептори до цього гормону знаходяться у 

висхідній частині петлі нефрону і дистальних канальцях. Кальцитонін має 

кальційуричну і фосфоруричну дію, і в доповненні до його дії на кісткову 

тканину призводить до гіпокальціємії та гіпофосфатемії [12].   

Основними клітинами щитоподібної залози є фолікулярні клітини, які 

синтезують тироїдні гормони. Із тироксину при залученні йоду під впливом 

тиропероксидази утворюються біологічно активні гормони щитоподібної 

залози: трийодтиронін – Т3 і тироксин (тетрайодтиронін) – Т4. Більша частина 

тироїдних гормонів, зокрема, 99,96 % Т4 і 99,6 % Т3 перебувають у зв’язаній з 

білками формі. Вільна фракція складає лише 0,04 % для Т4 і 0,4 % для Т3 і 

саме вона зумовлює біологічну дію тироїдних гормонів. Найбільше 

біологічне значення має Т3, який активніший за Т4 у 4-5 разів. Т4 є 
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попередником Т3; близько 80 % Т3 утворюється з Т4 у периферійній крові і 

лише 20 % – у щитоподібній залозі [12]. 

В умовах хронічного радіаційного впливу змінюється не тільки вміст 

тироїдних гормонів, але і концентрація рецепторів до них в ядерних 

екстрактах синхронно-коливального характеру, а також система транспорту 

тироїдних гормонів: зменшення зв’язування Т4 із тиронінзв’язуючим 

глобуліном, збільшення рівня вільного Т4 і тиронінзв’язуючого глобуліну, 

зміна активності 5-дейодиназ і зниження фізіологічної активності тироїдних 

гормонів [103], що суттєво знижує резистентність твердих тканин зубів [198].  

Тироїдні гормони підвищують екскрецію кальцію з сечею, збільшують 

процеси резорбції кістки. Нестача тироїдних гормонів затримує утворення і 

дозрівання кісткової тканини [12].  

Отже, порушення рівня гормонів щитоподібної та паращитоподібних 

залоз різко знижує резистентність емалі зубів, особливо у дітей,  і може 

призвести до різних патологічних станів, у тому числі, і до СГЕ [8, 194]. 

 

1.4 Вплив стану соматичного здоров’я на виникнення системної 

гіпоплазії емалі у дітей  

Нині не підлягає сумніву наявність тісного взаємозв’язку між 

стоматологічними захворюваннями і загальними порушеннями в організмі. 

Зміни в ротовій порожнині віддзеркалюють закономірності патогенезу 

системної патології, вони зумовлені етіологічною, патогенетичною, 

морфологічною і функціональною інтеграцією всіх систем організму [39, 

119, 141, 159]. 

У процесі мінералізації зуба бере участь понад 40 хімічних елементів, 

провідна роль серед яких належить кальцію, фосфору і фтору. Недостатній 

вміст або надлишок певних мікроелементів у довкіллі, насамперед у грунтах і 

питній воді, може змінювати їх вміст в організмі, а відтак і в твердих 

тканинах зубів, впливаючи на їх резистентність [63, 139, 252].    



27 

 
 

Клініко-експериментальні дані, наведені в літературі, підтверджують, 

що дефіцит йоду в довкіллі та хронічне надходження в організм 

ксенобіотиків і радіонуклідів ініціюють складний ланцюг біохімічних зсувів 

з утворенням у щитоподібній залозі мікровогнищ максимального впливу 

комплексу радіаційно-токсичних факторів [113]. Досліджено, що в тироїдній  

тканині жителів йододефіцитних районів стабільний йод розподіляється 

нерівномірно, а антитироїдні речовини посилюють нерівномірність як 

включення радіоактивного йоду в залозу, так і депонування інших 

радіонуклідів у підвищених кількостях, зменшуючи кількість йодумісних 

локусів [103]. Поширеність йододефіцитних станів у різних регіонах і навіть 

для окремих населених пунктів однієї області з однаковим ступенем 

дефіциту йоду різна. Причиною цього, найімовірніше, може бути вплив 

забруднення довкілля на організм та його адаптація до несприятливих 

чинників, оскільки на будь-який вплив організм відповідає сукупністю 

адаптаційних реакцій, що зумовлюють зрівноважування організму з умовами 

середовища, які поступово змінюються [150]. Концентрація накопичення 

токсичних ендотоксинів в організмі дитини залежить від: форми 

захворювання, комбінованої патології гастро- і нефропатій із гіпоплазією 

зубної емалі та функціональної активності щитоподібної залози [169]. 

Мінеральний обмін у твердих тканинах зубів тісно пов’язаний із 

загальним станом організму. Наявність патології тих органів і систем, які 

беруть участь у мінеральному гомеостазі, суттєво позначається на 

мінералізації емалі. Існує складний взаємозв’язок між функціональним 

станом щитоподібної залози і мінеральним обміном в організмі, переважно – 

кальцію та фосфору [199, 234]. 

У дітей, що проживають в хімічно забруднених регіонах, виявлено 

низький фізіологічний вміст кальцію, суттєвий дефіцит вітаміну D і 

зниження активності кісткового ізоферменту лужної фосфатази в сироватці 

крові. Водночас у них зростає активність кислої фосфатази та рівень 

неорганічного фосфору. Виявлено, що нормокальціємія на тлі супутнього D-
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гіповітамінозу і погіршення показників функціонального стану кісткової 

тканини свідчать про її декальцинацію, а зниження функціональної 

активності кісткового ізоферменту лужної фосфатази сприяє виходу 

неорганічного фосфору з кістки в кров [163].   

У багатьох країнах світу лікарі відмічають зниження активності 

імунної системи людського організму і, як наслідок, – збільшення частоти і 

важкості перебігу багатьох захворювань, пояснюючи це погіршенням стану 

довкілля всієї Землі та екологічної ситуації в Україні зокрема [43]. 

Екотоксиканти одночасно впливають на різні ланки імунної системи. Це 

зумовлюється наявністю тісних зв’язків між різними ділянками ланцюга 

імунної відповіді, що проявляється окремим захворюванням, яке, у свою 

чергу, впливає на стан імунної системи [37]. Довготривалий вплив 

забруднення навколишнього середовища, навіть у незначних дозах, 

призводить до порушення імунної системи, а в подальшому – до виникнення 

нозологічних захворювань [125]. Встановлено, що в складних екологічних 

умовах, пов’язаних із забрудненням навколишнього середовища окисом 

азоту та солями важких металів, суттєво знижується рівень імуноглобулінів і 

комплементу в крові, гальмується продукція секреторного Ig A [158]. При 

цьому прослідковується тісний кореляційний зв’язок між рівнем Ig A, Ig M, 

Ig G і виникненням повторних інфекцій, аутоімунних порушень, алергій, 

зниженням загальної опірності організму [182].  

Під час запального процесу цитокіни, хемокіни й інші медіатори 

стимулюють періостальні остеобласти, змінюючи експресію ліганд 

рецепторів активатора нуклеотидного фактора (RANKL) на поверхні 

остеобластів. RANKL з’єднується з рецепторами активатора нуклеотидного 

фактора (RANK) і є одними з найбільш потенційних індукторів остеокластів 

[42]. Вони мають моноцитарно-макрофагальне походження і є 

спеціалізованими клітинами імунної системи в кістковій тканині, які мають 

високу фагоцитарну активність. У регуляції остеокластогенезу й активації 

імунної системи беруть участь одні і ті ж цитокіни (інтерлейкіни) 1-го і 6-го 
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типів, а також спільні для клітин обох систем рецептори, фактори 

транскрипції і сигнальні шляхи [277].  

Остеокласти також впливають на диференціювання попередників 

остеобластів, регулюють транспортування гемопоетичних стовбурових 

клітин із кісткового мозку в кров, беруть участь в імунній відповіді і 

генерують цитокіни, які впливають на їхні власні функції та функції інших 

клітин в імунних і запальних реакціях [228]. Остеокласти, як й інші клітини 

моноцитарно-монофагального походження, а також остеобласти, можуть 

бути учасниками запального процесу, а тому бути клітинами-мішенями для 

впливу протизапальних цитокінів [63, 143].  Доведено, що простогландини 

можуть незалежно стимулювати активність остеокластів і остеобластів та, 

відповідно, резорбцію і синтез кістки. Основи цього парадоксу до цього часу 

не відомі [212]. 

Зважаючи на такий тісний зв’язок кісткової й імунної систем, у 2000 

році J. Aron i Y. Choi запропонували термін „остеоімунологія” [222, 260]. 

Регуляція остеоімунних процесів здійснюється як на системному, так і на 

місцевому рівнях за рахунок таких чинників як: інсуліноподібний фактор 

росту, трансформуючий фактор росту β, кісткові морфогенетичні білки, 

фактор росту фібробластів, цитокіни [133, 262].  

Із негативних чинників довкілля радіаційне забруднення має також 

великий вплив на людський організм. Специфічність дії іонізуючого 

випромінювання полягає в тому, що інтенсивність хімічних реакцій, 

приведених в дію вільними радикалами, підвищується за рахунок втягування 

в процес інших молекул, неушкоджених опроміненням. Це створює ефект, 

який не залежить від кількості поглинутого організмом іонізуючого 

опромінення, а зумовлений формою енергії цього опромінення [217]. 

Пролонгована дія навіть малих доз радіації особливо небезпечна для 

дітей. Захворюваність, у тому числі і стоматологічна, у дітей, які проживають 

у районах радіоактивного забруднення, зростає [175]. Відомо, що в період 

після Чорнобильської аварії порушення стану здоров’я дітей було зумовлене 
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функціональними змінами в їхньому організмі, у віддалені терміни – 

поширенням соматичних захворювань. Це пояснюється тим, що спрацьовує 

дія радіонуклідів із довготривалим періодом напіврозпаду [216]. 

Встановлено, що радіаційне навантаження в 3,5 раза більше сприяє 

виникненню ендокринних захворювань і в 2 рази – хвороб нервової системи 

та органів травлення, ніж хімічне навантаження [103, 132, 231].  

Під час вагітності у жінок, які зазнали  радіаційного опромінення у 

дитячому та підлітковому віці, майже у 75% випадків спостерігаються 

клінічні ознаки гіпокальціємії. Розвиток плода у цих жінок відбувається за 

умов глибоких змін мінерального гомеостазу. Подальшими обстеженнями 

їхніх дітей виявлено нижчу кісткову масу у них уже в 9-річному віці 

порівняно з однолітками з умовно чистих регіонів. При цьому зміни у 

кістковій структурі у першого покоління дітей залежали від величини дози 

радіаційного опромінення їхніх матерів у дитинстві [7].  

Формування повноцінних тканин зубів дитини прямо залежне від стану 

здоров’я матері до і під час вагітності. Антенатальний період є 

найвідповідальнішим у формуванні вад не лише твердих тканин зубів, але й 

всієї щелепно-лицевої ділянки. Патологічні стани і несприятливі спадкові 

чинники в першій половині вагітності, а також несприятливі медико-

біологічні і соціально-гігієнічні фактори в другій половині вагітності і після 

народження дитини призводять до виникнення вад твердих і м’яких тканин 

зубо-щелепної системи і неповноцінної мінералізації зачатків зубів [23, 111, 

140, 229, 254, 259], зокрема, і розвитку СГЕ. 

Прояви СГЕ з великим ступенем ймовірності можна віднести до 

проявів молярно-різцевої гіпомінералізації, вивченими чинниками ризику 

розвитку якої є гіпоксія, дитячі інфекційні захворювання, гіпокальціємія, 

лікування антибіотиками, короткочасна або довготривала дія диоксинів [192, 

195, 197, 223, 224, 244, 275]. 

Особливу роль у виникненні некаріозних уражень твердих тканин зубів 

відіграють захворювання нирок. Вони мають визначальне місце у 
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знешкодженні шкідливих речовин як орган, який бере активну участь у 

третій фазі біотрансформації ксенобіотиків [109]. Крім цього, нирки мають 

значний вплив на регуляцію мінерального обміну. При ураженні дітей 

дизметаболічною нефропатією, порівняно зі здоровими дітьми 

спостерігаються низькі середньовікові показники структурно-

функціональних властивостей кісткової тканини, які прямо пропорційно 

залежні від віку, показників фізичного розвитку та особливостей основного 

захворювання [174, 274]. У дітей, в яких діагностують хронічний 

пієлонефрит, відмічається зниження середнього рівня гормону росту і 

кальцитоніну, більш виражене при остеопенії, що супроводжується 

відносним зниженням рівня кальцитріолу [81]. 

Важкі форми хронічних захворювань нирок характеризуються 

гіпокальцитріолемією, розвитком вторинного гіперпаратиреозу, зниженням 

кальцію в сироватці, зростанням концентрації неорганічного фосфору в 

крові, підвищенням рівня паратгормону, що призводить до демінералізації 

кісток і розвитку остеопорозу [124]. У твердих тканинах зубів змінюється 

вміст і структура елементів, що підтверджується зниженням основних 

коефіцієнтів. При цьому створюються передумови для розвитку карієсу 

(погана гігієна, зниження Ca/P i (Ca+Mg+Na)/P коефіцієнтів, збільшення 

електропровідності емалі), але лужне середовище, що виникає в ротовій 

порожнині і в організмі в цілому, перешкоджає цьому процесу і сприяє 

розвитку некаріозних уражень. Провідними чинниками, які визначають зміни 

мінерального складу твердих тканин зубів, є підвищення рівня сечовини, 

креатиніну, паратироїдного гормону, неорганічного фосфору і зниження 

вмісту загального кальцію в сироватці крові [218].  

Таким чином, кісткова тканина,  в тому числі зубна емаль, в умовах 

формування захворювання дистрофічної природи на тлі як диспластичних, 

так і запальних станів є активним учасником розвитку процесу, а її 

структурно-функціональний стан відображає сукупність патологічних змін у 

різноманітних системах гомеостазу. Саме поєднання порушень сполучно- 
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тканинного метаболізму, імунного статусу та хромосомної стабільності 

створюють патогенетичний ланцюг, що уражає кісткову тканину [209].  

Отже, на різних етапах одонтогенезу постійних зубів, протягом 

третього триместру вагітності та першого року життя, коли компенсаторні й 

адаптаційні механізми виражені ще дуже слабко, багато агресивних чинників 

може викликати порушення обміну речовин в організмі дитини, який активно 

розвивається. Це може призвести до порушення білкового матриксу емалі 

або її первинної мінералізації. І чим раніше подіяв пошкоджуючий чинник, 

тим важчим у подальшому буде прояв СГЕ [145, 215]. Таким чином, стан 

емалі зубів є інформаційним показником, який динамічно відображає зміни 

соматичного здоров’я на різних етапах одонтогенезу, але кількість робіт, 

присвячених цьому питанню, досить незначна. 

 

1.5 Сучасні погляди на медикаментозну профілактику і лікування 

системної гіпоплазії емалі у дітей як екозалежного захворювання  

Оскільки СГЕ зубів є екологічно детермінованим захворюванням, усі 

дослідники сходяться на думці, що лікування цієї патології повинно бути 

комплексним, передбачати ендо- та екзогенні заходи, а також бути 

циклічним та досить тривалим. Перед початком лікування обов’язково 

потрібний плановий консультативний прийом педіатра, генетика, 

ендокринолога тощо [22, 154].   

Для підвищення ефективності профілактики і лікування дітей із 

різними захворюваннями в районах антропогенного забруднення слід 

включити засоби, які запобігають накопиченню ксенобіотиків в організмі і 

знижують ступінь їхньої токсичної дії, зокрема, сорбенти [156]. Деякі 

дослідники з цією метою використовують препарат „Атоксіл” [38, 66]. Це – 

ентеросорбент із вираженими сорбційними властивостями, який адсорбує з 

травного тракту і виводить з організму ендогенні та екзогенні токсичні 

речовини різного походження. Він сприяє транспортуванню з внутрішнього 
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середовища організму в травний тракт різноманітних токсичних продуктів за 

рахунок концентраційних та осмотичних градієнтів.  

 У комплекс профілактичних заходів дітям, що  зазнають певного 

впливу шкідливих чинників довкілля, разом із препаратами кальцію та 

фосфору слід включати адаптогени рослинного походження, які стабілізують 

як захисні системи дитячого організму загалом, так і місцеві захисні 

механізми ротової порожнини зокрема [50, 71, 208]. А комплекс, до складу 

якого входять антидот токсичної речовини „Яблучний пектин з 

клітковиною”, адаптоген „Пантокрин”, антиоксидант „Біфіформ” і пробіотик 

„Lactobacillus acidophilus” має найкращий за ефективністю антитоксичний, 

протизапальний і адаптогенний ефект [88].  

Успішним було ендогенне загальнозміцнююче лікування хворих на 

СГЕ, яке включало використання в якості коректора структурно-

функціональних порушень кісткової системи „Остеогенону”, вітаміну D у 

вигляді препарату „Відеїн” та біопрепарату „Янтарин Детокс дитячий” з 

огляду на несприятливі умови проживання. При цьому спостерігалося 

поліпшення структурно-функціонального стану кісткової тканини, зокрема, 

коміркового відростка, підвищення вмісту загального кальцію і вітаміну D, а 

також нормалізація активності кісткового ізоферменту лужної і кислої 

фосфатаз у сироватці крові [162, 238].  

Відомо, що фітоадаптогени впливають на процеси ремоделювання 

кісткової тканини, стимулюють остеогенез і підвищують міцність кістки. 

Крім цього, завдяки наявності мікроелементів, вітамінів, біогенних речовин 

вони мають не тільки виражену місцеву дію, але й підвищують загальну 

резистентність організму [1, 59, 137]. Використання біофлавоноїдів при 

загальнозміцнюючому лікуванні стоматологічних захворювань позитивно 

впливає на всі етапи транскрипційно-трансляційного апарату клітини [71]. 

Фітоадаптогени, особливо ті, які містять харчові волокна з макро- і 

мікроелементами, знижують накопичення цезію-137 та зменшують 

всмоктування стронцію-85, тобто мають виражені протирадіонуклідні 
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властивості [93]. Проте, в стоматології застосування фітоадаптогенів має 

досить коротку історію і в основному стосується профілактики карієсу зубів і 

захворювань тканин пародонта [72]. 

Нормалізація вітамінного балансу в організмі дитини сприяє 

відновленню порушеного гомеостазу, зникненню несприятливого 

преморбідного фону, забезпечує нормальний психосоматичний розвиток 

дитини, що є сприятливим фактором для врегулювання порушених функцій 

організму, особливо в умовах дії негативних екологічних чинників [183, 209]. 

Науковцями встановлено, що антиоксидантний захист обмежує 

вільнорадикальне перекисне окиснення біополімерів. Активні форми кисню 

(синглетний кисень, супероксиданіонрадикал, гідроксильний радикал) 

інактивуються гістидином, β-каротином, а в тканинах основними 

гальмівниками їх є токоферол,  аскорбінова кислота, β-каротин, відновлений 

глютатіон. Низькомолекулярні антиоксиданти часто є есенційними 

компонентами їжі (вітаміни Е, С, Р). Антиоксидантну дію проявляють також 

більшість адаптогенів, біофлавоноїдів та імуномодуляторів [117, 183, 209].  

Дослідження доводять наявність оксидативного стресу і дисбалансу 

антиоксидантної системи у всіх дітей, які проживають в умовах екологічно 

несприятливого регіону. Великий вплив на зниження цього явища має 

комплекс вітаміну В, що доводить доцільність застосування цих препаратів 

для лікування екозалежної патології у дітей [123].  

Із врахуванням механізмів дії кальцію на різні ланки 

фетоплацентарного комплексу можна припустити, що ці препарати мають 

протективні властивості, попереджують розвиток фетоплацентарної 

недостатності. Застосування високовмісної форми кальцію і вітаміну D може 

бути рекомендоване для забезпечення солями кальцію для профілактики 

основних стоматологічних захворювань у період вагітності і лактації, при 

станах, що супроводжуються інтенсифікацією кальцієвого обміну [6, 219]. 

Різноманітні дослідження довели значимість для регуляції мінерального 

обміну не лише хімічного складу кальційумісних препаратів [8, 25, 44, 65], 
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але й методів їхнього введення [90, 91] та часу застосування [152, 127]. 

Комплексне профілактичне використання фтор- і кальцій-фосфорумісних 

препаратів на етапі дозрівання твердих тканин зубів із гіпоплазією емалі 

дозволяє значно пришвидшити темп дозрівання твердих тканин і підвищити 

їх резистентність [130].   

Крім загального впливу, для терапії СГЕ важливе значення має і 

місцеве лікування. При лікуванні плямистої форми гіпоплазії 

ремінералізуюча терапія сприяє ефективній ремінералізації уражених 

ділянок, поліпшенню структурно-функціональної резистентності емалі. За 

наявності на зубі забарвлених плям можна застосовувати метод вітального 

відбілювання зубів, а для запобігання повторного потемніння ураженої 

ділянки доцільно застосовувати в процесі і після завершення курсу 

відбілювання ремтерапію [118, 247, 270]. Для усунення плям можливе 

застосування методу мікоабразії емалі, але його можна використовувати 

тільки у випадку, якщо глибина зафарбування не перевищує декількох 

десятих міліметра [84]. Засіб для мікроабразії емалі „Prema kit” містить 

соляну кислоту, карборунд і кремнієвий гель. Тому при проведенні корекції 

кольору зубів у пацієнтів із дисколоритом при гіпоплазії емалі він негативно 

впливає на м’які тканини ротової порожнини, поверхню емалі, збільшує її 

проникність. У зв’язку з цим необхідно використовувати індивідуально 

підібрані профілактичні засоби, що дозволяє попередити виникнення 

ускладнень [95].  Пацієнтам, ураженим гіпоплазією емалі, після мікроабразії 

емалі і професійного відбілювання зубів із метою зміни складу ротової 

рідини для підвищення ремінералізуючого потенціалу і стійкості емалі до 

карієсу зубів, слід призначати засоби профілактики, до складу яких входять 

кальцій, фосфати і гідроксиапатит [232]. Застосування таких профілактичних 

засобів завдяки змінам органічного складу ротової рідини сприяє 

відновленню гомеостазу ротової порожнини [96, 248].  

При лікуванні деструктивних форм системної гіпоплазії з метою 

запобігання виникненню рецидивів необхідно попередньо проводити 
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інтенсивний курс ремінералізуючої терапії в комплексі з мікроелементами, 

вітамінами і препаратами кальцію, що сприяє формуванню резистентної 

емалі, а потім здійснювати відновлення дефектів у дітей до 12-річного віку 

склоіономерними цементами [264], а у старших – композитними матеріалами 

[14].  Для лікування карієсу у зубах із некаріозними ураженнями твердих 

тканин найкращим є використання нанокомпозиту з класичною адгезивною 

системою [27, 265]. 

Отже, способи лікування некаріозних уражень зубів у дітей, розроблені 

на даний час, є нечисленними і не завжди охоплюють всі ланки патогенезу 

цих хвороб. У зв’язку з цим розробка нових способів їхньої профілактики і 

лікування, зокрема, СГЕ, залишається актуальною проблемою стоматології, 

особливо дитячої. 

Таким чином, стрімкий ріст поширеності СГЕ зубів у дітей в останні 

роки все більше привертає увагу дослідників. Це зумовлено тим, що 

гіпоплазія емалі значною мірою відображає стан місцевості проживання і 

може слугувати індикатором забруднення навколишнього середовища. Саме 

під дією шкідливих чинників довкілля знижується загальна опірність 

організму, порушується гормональний та мінеральний гомеостаз, що 

призводить до виникнення як якісних, так і кількісних дефектів емалі. При 

цьому суттєво знижується резистентність твердих тканин зубів і 

створюються умови для приєднання карієсу та його ускладнень. 

Отже, висока поширеність, незворотність перебігу та відсутність єдиної 

думки щодо схеми лікування вказують на необхідність дослідження чинників 

ризику виникнення і розвитку цієї хвороби та розробки нових підходів до 

профілактики та лікування СГЕ зубів у дітей. 
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РОЗДІЛ 2 

ОБ’ЄКТ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Характеристика об’єкту дослідження  

Враховуючи, що для виконання завдань нашого дослідження 

необхідним було використання епідеміологічних, клінічних, лабораторних та 

статистичних методів, робота проводилася в декілька етапів. На першому 

етапі здійснювали епідеміологічне дослідження поширеності, інтенсивності 

СГЕ зубів з оцінкою дії чинників шкідливого навколишнього середовища в 

осіб віком від 6 до 17 років, що перебували в організованих дитячих 

колективах. Дослідження проводили диференційовано залежно від 

екологічного забруднення тієї чи іншої території.  

Другий етап дослідження передбачав комплексне обстеження із 

залученням спеціалістів педіатричного профілю, використанням апаратів для 

ультразвукової діагностики захворювань внутрішніх органів,  щитоподібної 

залози і мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ), лабораторних 

методів діагностики порушень загальної резистентності організму і 

мінерального обміну. Ці дослідження проводили спільно зі спеціалістами ДУ 

„Інститут спадкової патології АМН України” м. Львів (рис. 1). 

Для визначення районів епідеміологічного обстеження використані 

дані Головного управління статистики в Івано-Франківській області [62]. За 

цими даними, у 2006 році викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря від стаціонарних та пересувних джерел забруднення становили в 

Галицькому районі 241,9 тис. т, у Долинському районі – 7,8 тис. т, 

Калуському районі – 8,9 тис. т, Снятинському районі – 1,7 тис. т, 

Городенківському районі – 1,1 тис. т. Із розрахунку на одну особу жителів 

викиди складали: в Галицькому районі – 3810,0 кг, у Долинському – 110,8 кг, 

у Калуському – 145,1 кг, у  Снятинському – 25,1 кг, у Городенківському – 

19,0 кг. 
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Рис. 2.1. Схема комплексного обстеження дітей, хворих на системну 

гіпоплазію емалі. 

 

Серед сполук забруднення атмосферного повітря в Галицькому районі 

переважали диоксин сірки, диоксин азоту, диоксин вуглецю, у Долинському і 

Калуському – викиди неметанових летких органічних сполук та метану. У 

Снятинському і Городенківському (як сільськогосподарських районах) 

переважало забруднення грунтів і грунтових вод гербіцидами, мінеральними 

та органічними добривами [45]. 

Епідеміологічним дослідженням охоплено 424 дитини Івано-

Франківської області. При цьому обстежено  121 школярів с. Задністрянське 

Галицького району, що піддається високому забрудненню, зумовленому 

значною мірою викидами в атмосферу Бурштинської теплоелектростанції  
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(ТЕС); 79 дітей с. Верхня Калуського району, які проживають на території, 

забрудненій продуктами хімічної промисловості заводу-гіганту 

„Карпатнафтохім-Лукор”; 86 дітей с. Яворів Долинського району, що є 

місцевістю з інтенсивним забрудненням шкідливими речовинами 

нафтогазовидобувного комплексу; 75 дітей с. Стецева Снятинського району, 

яке, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №106 від 23 липня 1991 

року віднесене до зони посиленого радіаційного контролю (IV зони 

радіаційного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС) [57]. У 

цьому селі та на прилеглих територіях виявлені плями радіаційного 

забруднення до 5 Кюрі/км
2
. В якості контрольної групи обстежено 63 дітей із 

с. Ясенів Пільний Городенківського району, що є умовно чистою територією. 

При виявленні захворювання дітей на СГЕ формувалися групи 

спостереження залежно від отриманих епідеміологічних характеристик. 

2.1.1 Обстеження загальносоматичного стану дітей. Визначення 

стану соматичного здоров’я дітей складалося з ретельного збору анамнезу 

життя, анкетування, вивчення „Історій розвитку дитини” (форма № 112/о) та 

зовнішнього обстеження з використанням апаратів ультразвукового 

дослідження та допомогою фахівців-педіатрів різного профілю з ДУ 

„Інститут спадкової патології АМН України”. Автор висловлює щиру 

вдячність співробітникам цієї установи на чолі з директором д. мед. н., проф. 

О. З. Гнатейком за плідну співпрацю під час експедицій та допомогу в 

проведенні лабораторних досліджень. 

Ультразвукове обстеження внутрішніх органів проводили на 

портативному апараті „My Sono 201” (Японія) з використанням конвексного 

датчика зі змінною частотою 2-5 МГц та лінійного датчика з частотою 5-7 

МГц для дослідження щитоподібної залози. Стан щитоподібної залози 

оцінювали шляхом вимірювання лінійних розмірів та об’єму, який 

вираховували за формулою: довжина×ширину×висоту×0,479. Отримані дані 

порівнювали із загальноприйнятою віковою нормою. 
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Ультразвукове дослідження щільності кісткової тканини здійснювали 

за допомогою апарата „Achilles Express GE Lunar” (США). Вимірювання 

проводили на п’ятковій кістці шляхом безпосереднього контакту за 

допомогою ультразвукового гелю протягом 3 хвилин. МЩКТ визначали 

через порівняння відсоткового вмісту кальцію з віковою нормою та 

розраховували за формулою:  

≤ 67 % – остеопороз;  

67 % - 80 % – остеопенія;  

≥ 80 % – вікова норма. 

Великої уваги надавали збору даних щодо перебігу вагітності матері і 

пологів, а також стану здоров’я дитини у перші роки життя за допомогою 

анкетування. Окремим блоком фіксували інформацію про загальну 

інтоксикацію організму, що включала питання про наявність різних 

симптомів, таких як: головний біль, втомлюваність, нудота, носові кровотечі 

та інші. Важливим також було визначення захворювань, якими дитина 

перехворіла раніше, особливо тих, що впливають на загальну резистентність 

її організму і порушують мінеральний обмін. 

2.1.2 Клінічні методи обстеження дітей. Діагностику СГЕ 

здійснювали на основі візуального виявлення дефектів кольору та кількості 

емалі зубів і відсутності зафарбування аніліновим барвником. Дані 

обстеження фіксували в розробленій нами індивідуальній карті хворого на 

СГЕ за допомогою DDE-іndex (Developmental Defects of Enamel index) – 

індексу дефектів розвитку емалі [240] у модифікації Clarkson J., O’Mullane D. 

[230]. За цією класифікацією виділяють 3 види дефектів емалі: 

1 - обмежене помутніння емалі (Demarcated opacity). 

2 - дифузне помутніння емалі (Diffuse opacity). 

3 - гіпоплазія (Hypoplasia). 

Для кожного зуба в зубній формулі реєстрували два коди: вид дефекту і 

площа, яку займає цей дефект (табл. 2.1). 
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Обмежене помутніння – дефект прозорості емалі, який має чітку ясну 

межу з навколишньою емаллю і може бути білим, кремовим, жовтим, 

коричневим. Така емаль нормальної товщини з гладкою поверхнею. 

 

Таблиця 2.1 

Критерії оцінки дефектів розвитку емалі за  DDE-index у 

модифікації Clarkson J., O’Mullane D. 

Вид дефекту Код 

DDE 

нормальна емаль 0 

обмежене помутніння:  

біле/ясно-жовте 1 

жовте/коричневе 2 

дифузне помутніння:  

лінії 3 

плями 4 

малюнок, що зливається 5 

малюнок, що зливається/пляма + зафарбовування + дефект 

товщини емалі 

6 

гіпоплазія:  

ямки 7 

відсутність емалі 8 

інші типи дефектів 9 

поєднання дефектів:  

обмежене і дифузне помутніння А 

обмежене помутніння і гіпоплазія B 

дифузне помутніння і гіпоплазія C 

всі три дефекти D 

Площа ураження  

нормальна емаль 0 

менше 1/3 поверхні зуба 1 

від 1/3 до 2/3 поверхні зуба 2 

не менше 2/3 поверхні зуба 3 

 

Дифузне помутніння – дефект порушення прозорості емалі, який не має 

чіткої межі з навколишньою емаллю. Воно може бути у вигляді ліній, плям, 

мати малюнок, що зливається. Така емаль нормальної товщини і з гладкою 

поверхнею. 



42 

 
 

Лінії – характерні білі лінії помутніння, які повторюють лінії розвитку 

зубів. Може зустрічатися зливання сусідніх ліній. 

Плями – неправильні, туманні ділянки помутніння з відсутністю 

чіткого контура. 

Малюнок, що зливається – дифузна плямистість, що переходить у 

крейдоподібні білі ділянки від медіального до дистального краю, які можуть 

вкривати всю поверхню зуба або її частину. 

Малюнок, що зливається (або плями) + зафарбовування і (або) 

стоншення емалі – зміна кольору емалі після прорізування і (або) стоншення 

емалі, пов’язані тільки із зонами гіпомінералізації, тобто «пробиті горби», 

або великі ділянки відсутності емалі, оточені крейдоподібно білою або 

забарвленою емаллю. 

Гіпоплазія – дефект емалі, пов’язаний з її локальним стоншенням. 

Зустрічається у вигляді: а) ямок – поодиноких або множинних, поверхневих 

або глибоких, розсипаних або згрупованих у горизонтальні ряди вздовж 

поверхні зуба; б) борозен – поодиноких або множинних, вузьких або 

широких (max – 2 мм), при повній або частковій відсутності емалі. Така 

емаль може бути прозорою або з помутнінням. 

Для спрощення класифікації всі дані систематизували за 

рекомендаціями  І. К. Луцької і співавт. [81], яка виділяє такі форми: легка – 

зміну забарвлення, середню – малі дефекти і важку – значні дефекти, аж до 

повної аплазії. 

Визначення стоматологічного статусу здійснювали на основі візуальної 

констатації та розрахунку показників  інтенсивності та поширеності 

карієсу. Інтенсивність карієсу постійних зубів визначали за індексом КПВ, де 

К – кількість каріозних зубів,  П – кількість пломбованих зубів, В – кількість 

видалених зубів. Сума К+П+В характеризує інтенсивність каріозного 

процесу в конкретного обстежуваного. Поширеність карієсу зубів визначали 

відношенням числа дітей, що мають карієс, до загального числа обстежених.  
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Для визначення функціонального стану емалі зубів застосовували тест 

емалевої резистентності (ТЕР-тест) за В. Р. Окушко [178]. Методика 

проведення: на попередньо промиту дистильованою водою висушену 

поверхню центрального верхнього різця наносили скляною паличкою одну 

краплю 1 Н соляної кислоти діаметром 2 мм. Через 5 секунд кислоту змивали 

дистильованою водою і поверхню зуба висушували. Глибину  мікродефекту 

протравлювання емалі оцінювали за інтенсивністю зафарбовування її 1 % 

розчином метиленового синього. Залишки барвника знімали з поверхні зуба 

сухим ватним тампоном одним стираючим рухом. Протравлена ділянка 

зафарбовувалася в синій колір.  

Інтенсивність зафарбування емалі залежить від глибини її 

пошкодження, яку оцінювали за допомогою еталонної шкали синього 

кольору, яка складається з 10 полів, і кожне поле відповідає 10 %. 

Інтенсивність зафарбування протравленої ділянки до 30 % характеризує 

нормальну кислотостійкість зубів. Показники ТЕР-тесту від 40 % і вище, 

навпаки, вказували на зниження стійкості емалі [129].  

Гігієнічний стан ротової порожнини визначали за спрощеним 

гігієнічним індексом OHI-s. Суть методу полягає в оцінюванні наявності 

зубного нальоту та зубного каменю на 16, 11, 24, 34, 41, 46 зубах за 4-

бальною системою. Методика проведення: візуально за допомогою 

стоматологічного зонда визначали зубний наліт та зубний камінь на губних 

поверхнях 11 і 31, щічних поверхнях 16 і 26 та язикових поверхнях 36 і 46 

зубів. 

Інтерпретація індексу: 

Шкала індексу зубного нальоту – DI (у балах): 

0 – зубний наліт відсутній; 

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

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

3 – зубний наліт покриває більше 2/3 поверхні коронки зуба. 

Шкала індексу зубного каменю – CI (у балах): 
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0 – зубний камінь відсутній; 

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

2 – над’ясенний зубний камінь покриває від 1/3 до 2/3 коронки зуба чи 

наявний під’ясенний камінь у вигляді окремих конгломератів; 

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

під’ясенний оточує пришийкову частину зуба. 

Розрахунок OHI-S проводили за формулою: 

nn

ÇÊÇÍ 
S-OHI , де: 

-  зн – сума  балів зубного нальоту;  

-  зк – сума балів зубного каменю;  

- n – кількість обстежених зубів (6 зубів). 

Інтерпретація індексу: 

- 0-0,6 балів – хороший рівень гігієни; 

- 0,7-1,6 балів – задовільний; 

- 1,7-2,5 балів – незадовільний; 

- більше 2,6 балів – поганий [178].  

Стан тканин пародонта оцінювали за папілярно-маргінально-

альвеолярним  індексом (РМА), який включає візуальну оцінку стану ясен і 

наявність гінгівіту, що виражається цифровими значеннями. Методика 

визначення: ясна висушували тампоном, ізолювали від слини і, оглядаючи, 

оцінювали запалення в балах біля кожного зуба:  

1 бал – запалення ясенного сосочка (Р) біля одного зуба; 

2 бали – запалення ясенного краю (М); 

3 бали – запалення коміркових (альвеолярних) ясен (А).   

Індекс РМА у модифікації Parma передбачає розрахунок значення 

індексу РМА у відсотках (%) за такою формулою: 

%100
3







зубівобстеженихкількість

балів
РМА , де 

3 – максимальна оцінка запалення в ділянці одного зуба. 
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Кількість зубів залежить від віку обстежуваного та цілісності зубного 

ряду: у дітей 6-11 років враховували 24 зуба; 12-14 років – 28 зубів; із 15 

років – 30 зубів. 

Інтерпретація індексу: 

- якщо значення індексу при обмеженій поширеності патологічного 

процесу досягає 33 % – це легкий ступінь гінгівіту;  

- якщо при вираженій поширеності та інтенсивності він становить   

33-66 % – це середній ступінь гінгівіту;  

- якщо при подальшому поширенні патологічного процесу і 

збільшенні його важкості індекс складає 66 % і більше – це важкий 

ступінь гінгівіту. 

Патологію прикусу оцінювали за загальноприйнятими класифікаціями. 

 

2.2 Лабораторні методи дослідження  

Забір матеріалу проводили за допомогою медичного персоналу в 

медпунктах шкіл та в маніпуляційних кабінетах амбулаторій сіл Верхня, 

Задністрянськ, Стецева, Яворів та Ясенів Пільний, а також лаборантів ДУ 

„Інститут спадкової патології АМН України”.  

Cечу для дослідження збирали батьки протягом 24 годин напередодні 

проведення аналізів, про що батьків пацієнтів було попереджено заздалегідь. 

Під час обстеження 15 мл периферійної крові відбирали одноразовими 

стерильними шприцами з додаванням 0,01 мл розчину гепарину, 

центрифугували. Виділену сироватку заморожували в епіндорфах при 

температурі -20º С, а потім у термосах доставляли в лабораторію. 

Загальномедичні, клініко-лабораторні, імунологічні, біохімічні, 

функціональні і генетичні дослідження проводили разом із фахівцями в ДУ 

„Інститут спадкової патології АМН України”, про що було складено 

відповідну угоду.  

Імонуглобуліни сироватки крові IgA, IgM, IgG досліджували методом 

радіальної імунодифузії за Manchini [52]. На плоскій поверхні створювали 
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рівномірний шар гелю, що містив антисироватки. Із лунок, проштампованих 

у гелі і заповнених розчином антигену, молекули антигену дифундують у 

гель і утворюють кільця преципітації з відповідними антитілом. Діаметр 

кілець преципітації збільшується до тих пір, поки не скінчиться розчин 

антигену.  

Уміст кальцію в плазмі крові та його екскрецію із сечею визначали за 

допомогою наборів підприємства „Simko, AO (Simko Ltd)” (Львів), що 

грунтується на принципі утворення комплексу синього кольору між кальцієм 

і барвником. Сполука визначається на фотоелектроколориметрі при довжині 

хвилі 590-650 нм. У подальшому проводили розрахунки вмісту кальцію за 

формулою:  

                                        Едосл. • 2,5 ммоль/л 

             Ca (ммоль/л) = ------------------------------- , 

                                                    Ест. 

де Едосл. і Ест. – поглинання дослідної проби та стандартного зразка з 

концентрацією 2,5 ммоль/л.  

Наявність кальцію в сечі визначали за допомогою проби Сулковича. 

Для цього змішували по 0,5 мл сечі і реактиву Сулковича. Через 1-2 хвилини 

візуально оцінювали ступінь помутніння. Значне або різко виражене 

помутніння свідчили про підвищений рівень кальцію в сечі [83].  

Екскрецію кальцію із сечею досліджували в мг у 100 мл сечі, з 

наступною інтерпретацією в одиниці СІ за формулою: 

                                       мг / 100 мл 

                ммоль/24 = --------------------- 

                                               4  

Вміст фосфору в плазмі крові вивчали методом ультрафіолетового 

дослідження фосфомолібденового комплексу. В основі цього методу лежить 

принцип взаємодії неорганічного фосфору з молібдатом амоніаку. В 

результаті реакції утворюється невідновлюваний фосфомолібденовий 

комплекс із максимумом поглинання на довжині хвилі 340 нм.  Отримані 

дані порівнювали з емпірично побудованим калібрувальним графіком (40, 60, 
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80 мкг/мл) для визначення концентрації фосфору в дослідній сироватці, з 

наступним переводом у стандартні одиниці СІ: 

                                        Едосл. • 50 мкг/мл 

                 Р (мкг/мл) = --------------------------- , 

                                                    Ест. 

де Едосл. і Ест. – поглинання дослідної проби та стандартного зразка з 

концентрацією 50 мкг/мл. 

Виведення фосфору із сечею досліджували методом реакції 

фосфомолібденового комплексу з малахітовим зеленим, який дає зелене 

забарвлення при дослідженні на фотоелектроколориметрі з довжиною хвилі 

590 нм. Сечу для дослідження на вміст неорганічного фосфору розводили 

дистильованою водою в 10 разів. Для переводення в одиниці СІ 

використовували формулу: 

                                                       мг / 100 мл 

                                  ммоль/л = --------------------- 

                                                             3,1 

Визначення кількісного вмісту паратгормону в плазмі крові проводили 

імунорадіометрично за допомогою набору BioSource hPTH-120 min-IRMA Kit 

(BioSource Europe S.A., Belgium) двоетапним методом. На нижню внутрішню 

поверхню спеціальних пластмасових пробірок цього набору нанесені 

антитіла кози, які відповідають фрагменту I-34 hPTH (фрагмент N-кінцевий). 

Суть методу полягає у внесенні калібраторів або досліджуваної сироватки до 

цих пробірок. Після однієї години інкубації полосканням ліквідовували 

надлишок антигену, середніх фрагментів, а також С-кінцевих. Потім 

додавали моноклонально означені 
125

І антитіла, які відповідають фрагменту 

44-68 hPTH. Після одногодинної інкубації і полоскання за допомогою 

вимірювання випромінювання, яке залишилося в пробірці, визначали 

концентрацію intact hPTH у досліджуваній сироватці. 

Визначення кількісного вмісту кальцитоніну в плазмі крові за 

допомогою набору BioSource CT-U.S.-IRMA Kit (BioSource Europe S.A., 

Belgium) є імунорадіометричним тестом, який базується на відокремленні 
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субстанції з пробірок, внутрішні стінки яких покриті антитілами. Тест 

використовує моноклональні антитіла, які спрямовані на відповідні епітопи 

людського кальцитоніну. Захоплене антитіло прикріплюється до нижньої 

частини внутрішньої поверхні пластмасової пробірки. Калібратори або 

зразки досліджуваної сироватки вносили до пробірок, де вони зв’язувалися з 

прикріпленим антитілом. Сигнальне антитіло (радіологічно означене) 

додавали відразу після вісімнадцятигодинної інкубації, що дозволило 

здійснити імунну реакцію. Потім пробірки випорожнювали і промивали, щоб 

видалити надлишок незв’язаного антитіла. На гама-лічильнику вимірювали 

рівень радіоактивності, який був прямо пропорційний концентрації 

початкового антигену в калібраційному матерілі або зразку сироватки. 

Вміст тиреоїдних гормонів (трийодтироніну – Т3 і тироксину – Т4) у 

плазмі крові визначали з використанням наборів Total T3 RIA Kit, Total T4 

RIA Kit фірми Immunotech, Bekman (Чехія). Кількісне значення  вмісту 

гормонів розраховували методом інтерполяції автоматично за 

калібрувальною кривою на гама-лічильнику. 

Визначення поліморфізму VDR здійснювали за допомогою рестриктази 

Taq I. ДНК, яку виділили з лейкоцитів периферійної крові дітей, 

досліджували за допомогою набору "GenePak DNA PCR test" (ООО 

"Лаборатория ИзоГен", м. Москва, РФ). Потім за допомогою методу 

полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) проводили ампліфікацію 

послідовностей ДНК in vitro. 

ПЛР застосовували в автоматичному режимі на термоциклері „Терцик” 

(„ДНК-технология”, Росія), за допомогою олігонуклеотидних праймерів 

(„Fermentas”, Вільнюс, Литва), набору реагентів для ампліфікації GenePak® 

PCR Core (ООО „Лаборатория ИзоГен”, м. Москва, РФ), які у своєму складі 

містять інгібовану для „гарячого старту” Taq ДНК полімеразу, 

дезоксинуклеозидтрифосфати і хлорид магнію з кінцевими концентраціями, 

відповідно 1u, 200 мкМ і 2,5 мМ, та оптимізовану буферну систему. 



49 

 
 

За допомогою електрофорезу в 2-3 % агарозному гелі протягом 30-40 

хвилин визначали специфічність продуктів ПЛР та аналіз фрагментів. Потім 

сканували електрофореграму на ультрафіолетовому трансілюмінаторі, 

порівнювали з маркерами довжин і на основі цього детектували розміри 

отриманих фрагментів [221]. 

Визначення поліморфізму генів GSTT1 і GSTM1. Наявність або 

відсутність делеційних варіантів („нульових” алелей) генів GSTT1 і GSTM1 

визначали за допомогою мультиплексної ПЛР. Гомозиготне та гетерозиготне 

носійство функціональних алелів GSTT1 „+” і GSTM1 „+” детектували за 

наявністю на електрофореграмах продукту ампліфікації розміром 470 п.н. 

для GSTT1 та 271 п.н. для GSTM1. Відсутність відповідного фрагменту 

вказувала на гомозиготність за делеційним варіантом GSTT1 і/або GSTM1. В 

якості внутрішнього контролю використовували фрагмент гена альбуміну 

(330 п.н.) [220]. 

 

2.3 Оцінка ефективності здійснених лікувально-профілактичних 

заходів 

Із метою лікування та вторинної профілактики виявлених порушень у 

дітей, хворих на СГЕ, незалежно від району проживання шляхом випадкової 

вибірки розділили на основну і контрольну групи, яким призначався різний 

обсяг лікувально-профілактичних заходів. В основну групу ввійшло 67 дітей, 

у контрольну – 66. Тривалість дослідження становила три роки. Результати 

лікування оцінювалися через 6, 12, 18, 24, 30 і 36 місяців.  

Критеріями включення були: вік 6-17 років; наявність СГЕ; 

добровільне підписання батьками і пацієнтами інформованої згоди на участь 

у дослідженні. 

Критеріями виключення були: наявність протипоказань до лікування 

запропонованими методами та фармакологічними препаратами; участь в 

інших клінічних дослідженнях; порушення умов клінічного контрольованого 

дослідження. 
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За час проведення дослідження з різних причин з основної групи 

вибуло 15 дітей, а з контрольної – 19 дітей. На кінцевому етапі до складу 

основної групи входило 12 дітей із Галицького району, 16 дітей – із 

Долинського, 8 дітей – із Калуського і 16 – зі Снятинського. Контрольна 

група складалася з 9 жителів Галицького району, 12 – Долинського, 11 – 

Калуського і 15 – Снятинського. У зв’язку з цим оцінку ефективності 

запропонованих нами лікувально-профілактичних заходів здійснювали за 

об’єднаними даними показників усіх районів разом в основній і контрольній 

групах. 

Протокол лікування дітей із СГЕ розроблений згідно наказу МОЗ 

України №566 від 23 листопада 2004 року (Шифр МКХ К. 00.4 Порушення 

формування зубів) [148]. 

Перед початком спостереження всім дітям була проведена санація 

ротової порожнини. Із ними проводилися бесіди про необхідність 

неухильного дотримання правил індивідуальної гігієни. Під час першого 

відвідування здійснювалася професійна гігієна та навчання догляду за 

ротовою порожниною. 

Для місцевого лікування дітям обох груп використовували „Емаль-

герметизуючий ліквід” (виробник „Humanchemi”, Німеччина) шляхом 

одноразового поетапного нанесення на емаль зубів (після попереднього 

просушування) рідини №1 і №2 (по 2 хвилини). При обробці зубів 

послідовно двома рідинами відбувається утворення субмікроскопічних 

кристалів у середині розпушеної  зубної емалі. Крім того, утворюється гель 

кремнієвої кислоти, який обгортає частки фторидів і захищає їх від 

механічної дії. Кристали і гель залишаються в порах протягом декількох 

місяців (від пів- до двох років) і постійно виділяють іони фтору, які 

забезпечують активну ремінералізацію емалі, підсилюючи її майже в 10 разів 

[164]. 

До складу лікувального-профілактичного комплексу (ЛПК), який 

призначали ендогенно пацієнтам основної групи, входили препарати: 
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„Атоксіл” (виробник ТОВ „Орісіл-Фарм”, м. Калуш, Україна, номер 

реєстраційного посвідчення: UA/2616/01/01, наказ МОЗ №937 від    

10.12.2009 р.); „Кальцій-Остеовіт
®
” (виробник ПАТ „Хімфармзавод „Червона 

зірка”, м. Харків, Україна, номер реєстраційного посвідчення: UA/3666/01/01, 

наказ МОЗ №906 від 15.12.2011 р.); „Імуноплюс” (виробник ПАТ „Київський 

вітамінний завод”, м. Київ, Україна, номер реєстраційного посвідчення: 

UA/5398/01/01, наказ МОЗ №520 від 18.08.2011 р.).  

Комплекс призначали двічі на рік (навесні і восени) курсом один 

місяць, зокрема: препарат „Атоксіл” – по 4 г (2 пакети-саше), розведених 

холодною кип’яченою водою,  3 рази на день за 1 годину до вживання їжі або 

інших лікарських засобів; препарат „Кальцій-Остеовіт
®
” – по 1 капсулі 2 рази 

на добу (дітям від 6 до 12 років), або по 1 капсулі 3 рази на добу (дітям 

старше 12 років); препарат „Імуноплюс” – по 1 таблетці 1 раз на добу (дітям 

від 6 до 12 років), або по 1 таблетці 2 рази на добу (дітям старше 12 років). 

Дітям групи контролю загальне лікування не призначали. Схема 

комплексного лікування хворих на СГЕ наведена рисунку 2.2. 

 

Рис. 2.2. Схема комплексного лікування дітей, хворих на системну 

гіпоплазію емалі. 
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У дітей з деструктивними формами гіпоплазії емалі проводили 

пломбування дефектів наногібридним композитом Herculite
®
 XRV Ultra

TM
  

(„Kerr”) та компомером „Elan” („Kerr”). 

Дослідження проводилися без участі фармацевтичних компаній, а всі 

лікарські засоби були зарєстровані в МОЗ України в установленому порядку, 

призначалися способом, зазначеним в інструкції до препарату. Клінічне 

дослідження проведене відповідно до законодавства України і принципів 

Гельсінської декларації з прав людини.  

Ефективність лікувально-профілактичних процедур у ротовій 

порожнині оцінювали на підставі наявності чи відсутності рецидивуючого 

карієсу, виникнення нових ускладнень (пульпітів, періодонтитів) у зубах, 

уражених гіпоплазією, а також завдяки визначенню редукції приросту 

інтенсивності карієсу, яку вираховували за фомулою:  Редукція = 100% - 

ΔКПВо / ΔКПВк • 100 %, де ΔКПВо – приріст інтенсивності карієсу в основній 

групі; ΔКПВк – приріст інтенсивності карієсу в контрольній групі [145]. 

Висновки про ефективність запропонованих заходів щодо корекції стану 

загальної реактивності та мінерального обміну організму робили на підставі 

динаміки показників, які визначали методами, описаними в підрозділі 2.2.   

 

2.4 Статистичні методи дослідження 

Статистичну обробку даних проводили із застосуванням стандартних 

пакетів програми „Microsoft Office Exel 2010”. Для порівняння середніх 

арифметичних двох когерентних виборок використовували t-критерій 

Стьюдента. Якщо вибірки були некогерентні,  користувалися критерієм U – 

Манна-Уітні. Оцінку шансів визначали за допомогою критерія 
2
- Пірсона. 

Для молекулярно-генетичних досліджень використовували точний критерій 

Фішера-Ірвіна. 

Математичну обробку отриманих даних проводили на кафедрі 

соціальної медицини і ООЗ Івано-Франківського національного медичного 

університету (зав. кафедри – д. мед. н., професор О.З. Децик). 
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РОЗДІЛ 3 

СТАН СТОМАТОЛОГІЧНОГО І СОМАТИЧНОГО ЗДОРОВ’Я У 

ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА СИСТЕМНУ ГІПОПЛАЗІЮ ЕМАЛІ, ЯКІ 

ПРОЖИВАЮТЬ У РІЗНИХ ЗА ХАРАКТЕРОМ АНТРОПОГЕННОГО 

ЗАБРУДНЕННЯ РАЙОНАХ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

3.1 Поширеність та особливості клінічної картини системної 

гіпоплазії емалі постійних зубів у дітей, мешканців екологічно 

забруднених місцевостей Івано-Франківської області 

Епідеміологічним обстеженням було охоплено 361 дитину Івано-

Франківської області у віці 6-16 років, в яких визначали стоматологічний 

статус. Серед них було:  121 школяр с. Задністрянське Галицького району, 79 

дітей с. Верхня Калуського району, 86 дітей с. Яворів Долинського району і 

75 дітей с. Стецева Снятинського району.  

Таблиця 3.1  

Поширеність системної гіпоплазії емалі постійних зубів у дітей, які 

проживають у різних за екологічним забрудненням районах Івано-

Франківської області (M±m) 

Район Кількість 

обстежених 

дітей, n 

Поширеність СГЕ 

абсолютна 

кількість, n 

відносна 

кількість,  % 

Галицький 121 27 22,31±3,80 

Долинський 86 36 41,86±5,35 

p1<0,01 

Калуський 79 26 32,91±5,32 

p1>0,05 

p2>0,05 

Снятинський 75 44 58,67±5,72 

p1<0,001 

p3<0,05 

p4<0,01 

Примітка. Вказана вірогідність різниці показників: p1 – усіх інших 

районів до величини Галицького; p2 – Калуського до величини  Долинського; 

p3 – Снятинського до величини  Долинського; p4 – Снятинського до величини  

Калуського районів. 
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За даними нашого обстеження, наведеними в таблиці 3.1, поширеність 

СГЕ є досить високою.  

Найменша кількість дітей, уражених СГЕ, спостерігалася у Галицькому 

районі з інгаляційним характером забруднення – (22,31±3,80) %. Найбільше 

хворих дітей виявлено у Снятинському районі з хімічно-радіаційним 

характером забруднення – (58,67±5,72) %. Показники ураженості СГЕ 

жителів цього району достовірно перевищували показники поширеності СГЕ 

усіх інших районів: у 2,63 раза – Галицького, в 1,4 раза – Долинського і в 

1,78 раза – Калуського. Отже, комбіноване забруднення довкілля спричиняло 

найвищий відсоток ураження СГЕ постійних зубів у дітей. 

За ступенями важкості СГЕ у дітей із різних районів розподілялася по-

різному (табл. 3.2).  

Таблиця 3.2  

Розподіл поширеності системної гіпоплазії емалі постійних зубів у 

дітей, які проживають у різних за екологічним забрудненням районах 

Івано-Франківської області, за ступенями важкості (M±m) 

Район Легкий ступінь Середній ступінь Важкий ступінь 

n % n % n % 

Галицький 22 81,48±7,62 5 18,52±7,62 0 0* 

Долинський 27 75,0±7,31 7 19,44±6,69 2 5,56±3,87 

Калуський 15 57,69±9,88 7 26,92±8,87 4 15,38±7,22 

Снятинський 34 77,27±6,39 9 20,45±6,15 1 2,27±2,27 

Примітка. * – вказана вірогідність різниці показників p<0,05 

Галицького до величини Калуського районів.   

 

Так, легкий ступінь важкості СГЕ найчастіше фіксували у дітей з 

району з інгаляційним забрудненням (Галицького), що було в 1,41 раза 

частіше, ніж у місцевості, забрудненій викидами хімічної промисловості 

високомолекулярних сполук (Калуський район).  

Середній ступінь важкості СГЕ, навпаки, в 1,45 раза частіше 

зустрічався серед дітей Калуського району, ніж у жителів Галицького району. 

Частота СГЕ важкого ступеня в Калуському районі переважала 

Долинський район в 2,77 раза, Снятинський – в 6,78 раза, а в Галицькому 

районі важкий ступінь СГЕ взагалі не зустрічався.  
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Таким чином, забруднення довкілля викидами хімічної промисловості 

неметанових летких високомолекулярних сполук викликає найгірші 

ураження емалі постійних зубів, спричиняючи розвиток СГЕ важкого 

ступеня. 

Значний інтерес становлять дані стосовно проявів СГЕ на окремих 

зубах. Обстежуючи кожен окремий постійний зуб, ми фіксували не лише те, 

до якої групи він належить, але й те, які кількісні і якісні ураження емалі 

спостерігалися. Зокрема, враховували показники, які включає DDE-index. 

Так, у дітей Галицького району (табл. 3.3) найчастіше уражалися перші 

постійні моляри – у 74,1 % випадків, дещо меншою мірою – центральні різці, 

що встановлено у 55,5 % спостережень.  

Таблиця 3.3 

Розподіл видів дефектів емалі на окремих зубах у дітей Галицького 

району, хворих на системну гіпоплазію емалі  (за DDE-індексом) 
 Вид  

дефекту 

емалі 

Зуби 

1 2 3 4 5 6 7 

n % n % n % n % n % n % n % 

обмежене 

помутніння 13 48,1 10 37,0 1 3,7 8 29,6 4 14,8 16 59,3 0 0 

лінії 0 0 1 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

плями 0 0 0 0 0 0 2 7,4 2 7,4 0 0 0 0 

малюнок, що 

зливається 1 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ямки 1 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 14,8 0 0 

відсутність 

емалі 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

всього 15 55,5 11 40,7 1 3,7 10 37 6 22,2 20 74,1 0 0 

 

Щодо характеру уражень, то переважали якісні зміни, такі як обмежене 

помутніння емалі і плями. Тільки у 5 випадках зафіксовано наявність 

кількісних змін, тобто ямок.  Відсутність емалі не спостерігалася взагалі. 

У школярів Долинського району (табл. 3.4) найчастіше ушкоджувалася 

емаль перших постійних різців, що виявлялося у 66,7 % випадків. Ураження 

шостих постійних зубів зустрічалося у 61,1 % хворих на СГЕ дітей. 
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Таблиця 3.4  

Розподіл видів дефектів емалі на окремих зубах у дітей 

Долинського району, хворих на системну гіпоплазію емалі (за DDE-

індексом) 
 Вид 

дефекту 

емалі 

Зуби 

1 2 3 4 5 6 7 

n % n % n % n % n % n % n % 

обмежене 

помутніння 11 30,6 7 19,4 1 2,8 3 8,3 4 11,1 8 25,0 1 2,8 

лінії 1 2,8 2 5,6 2 5,6 2 5,6 2 5,6 2 5,6 0 0 

плями 4 11,1 3 8,3 2 5,6 8 22,2 8 8,3 4 11,1 2 5,6 

малюнок, що 

зливається 1 2,8 2 5,6 0 0 2 5,6 2 5,6 1 2,8 1 2,8 

ямки 6 16,7 3 8,3 3 8,3 0 0 0 0 5 13,9 0 0 

відсутність 

емалі 1 2,8 1 2,8 0 0 0 0 0 0 2 5,6 0 0 

всього 24 66,7 18 50,0 8 22,3 15 41,7 16 44,4 22 61,1 4 11,2 

 

Якісні зміни емалі у вигляді: обмеженого помутніння емалі, ліній, 

плям, малюнка, що зливається, спостерігалися найчастіше і уражали всі типи 

зубів. Кількісні зміни емалі виявлені на центральних та латеральних різцях і 

перших постійних молярах у вигляді ямок і аж до повної відсутності емалі. 

За характером ушкоджень СГЕ зуби у дітей Калуського району були 

найгіршими (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5  

Розподіл видів дефектів емалі на окремих зубах у дітей Калуського 

району, хворих на системну гіпоплазію емалі (за DDE-індексом) 
 Вид 

дефекту 

емалі 

Зуби 

1 2 3 4 5 6 7 

n % n % n % n % n % n % n % 

обмежене 

помутніння 13 50,0 10 38,5 0 0 9 34,6 1 3,8 9 34,6 1 3,8 

лінії 3 11,5 3 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

плями 1 3,8 0 0 1 3,8 3 11,5 1 3,8 4 15,4 0 0 

малюнок, що 

зливається 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ямки 7 26,9 6 23,1 2 7,7 0 0 0 0 7 26,9 0 0 

відсутність 

емалі 1 3,8 1 3,8 0 0 0 0 0 0 3 11,5 0 0 

всього 25 96,2 20 76,9 3 11,5 12 46,1 2 7,6 23 88,5 1 3,8 

 

У цих дітей найчастіше уражалися перші і шості зуби постійного 

прикусу – у 96,2 % і 88,5 % випадків відповідно. Дефекти емалі зубів у 
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жителів цього району були найважчими, про що свідчить відсутність емалі у 

15,3 % з усіх хворих на СГЕ. 

При аналізі даних про дефекти емалі на окремих зубах у дітей 

Снятинського району (табл. 3.6) виявили досить високий відсоток уражень 

перших та других премолярів якісними дефектами, що склало 50,0 % і 31,8 % 

відповідно.  

Таблиця 3.6  

Розподіл видів дефектів емалі на окремих зубах у дітей 

Снятинського району, хворих на системну гіпоплазію емалі (за DDE-

індексом) 
 Вид 

дефекту 

емалі 

Зуби 

1 2 3 4 5 6 7 

n % n % n % n % n % n % n % 

обмежене 

помутніння 13 29,5 10 22,7 5 5,4 21 47,7 14 31,8 23 52,3 4 9,1 

лінії 2 4,5 1 2,3 1 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

плями 3 6,8 0 0 1 2,3 1 2,3 0 0 1 2,3 0 0 

малюнок, що 

зливається 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ямки 3 6,8 3 6,8 1 2,3 0 0 0 0 8 18,2 0 0 

відсутність 

емалі 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,3 0 0 

всього 21 47,7 14 31,8 8 12,3 22 50,0 14 31,8 33 65,1 4 9,1 

 

Кількісні дефекти емалі у вигляді ямок відмічали на центральних і 

латеральних різцях з частотою 6,8 %, а на перших молярах постійного 

прикусу – 18,2 %. Важкі ураження у вигляді відсутності емалі зустрічали 

лише в поодиноких випадках. 

Ще одним напрямком наших досліджень було вивчення поширеності 

карієсу зубів у дітей, хворих на СГЕ (табл. 3.7). Відсоток дітей, уражених 

карієсом,  коливався в межах від (92,59±5,14) % (у Галицькому районі) до 

(97,73±2,27) % (у Снятинському районі), тобто ураження карієсом було 

тотальним і близьким за значенням у всіх районах. Достовірної різниці між 

показниками поширеності карієсу у постійних зубах у дітей, хворих на СГЕ, 

з різних за характером забруднення районів не виявлено. 
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Таблиця 3.7  

Поширеність та інтенсивність карієсу постійних зубів  у дітей, 

хворих на системну гіпоплазію емалі, які проживають у різних за 

екологічним забрудненням районах Івано-Франківської області (M±m) 

Район Поширеність карієсу, % Інтенсивність карієсу, КПВ 

Галицький 92,59±5,14 4,14±0,46  

p1<0,01 

Долинський 97,22±2,78 4,47±0,38 

p2<0,05 

Калуський 96,15±3,85 4,23±0,41 

p3<0,01 

Снятинський 97,73±2,27 5,93±0,41 

Примітка. Вказана вірогідність різниці показників: p1 – Галицького до 

величини Снятинського; p2 – Долинського до величини  Снятинського; p3 – 

Калуського до величини  Снятинського районів. 

 

При аналізі інтенсивності карієсу – КПВ найгірша ситуація 

спостерігалася у Снятинському районі, що в 1,43 раза відрізнялася від 

Галицького, в 1,33 раза – від Долинського і 1,40 раза – від Калуського 

районів.  

Порівнянням даних, отриманих при вивченні стану гігієни ротової 

порожнини за допомогою індексу OHI-s (табл. 3.8), не встановлено вірогідної 

різниці між показниками у дітей, хворих на СГЕ, з різних районів, а рівень 

гігієни був задовільним і склав від (1,15±0,11) бала у Снятинському до 

(1,26±0,15) бала у Галицькому районах.  

Таблиця 3.8  

Стан гігієни ротової порожнини і тканин пародонта у дітей, хворих 

на системну гіпоплазію емалі, які проживають у різних за екологічним 

забрудненням районах Івано-Франківської області (M±m) 

Район Гігієнічний індекс OHI-s, 

бали 

Індекс РМА,  

бали 

Галицький 1,25±0,12 0,53±0,53 

Долинський 1,19±0,10 1,11±0,53 

Калуський 1,26±0,15 1,58±0,76 

Снятинський 1,15±0,11 1,35±0,71 

 

При цьому рівень ураження тканин пародонта гінгівітом (за 

показниками індексу РМА) у дітей, хворих на СГЕ, є досить низьким і не 
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залежить від місця проживання та виду еконавантаження на навколишнє 

середовище. 

Достовірної різниці між показниками як гігієнічного індексу OHI-s, так 

й індексу РМА у жителів різних районів не виявлено. 

 

3.2 Стан соматичного здоров’я у дітей при захворюванні на 

системну гіпоплазію емалі, на яких впливають різні ксенобіотики 

довкілля 

Із метою вивчення особливостей перебігу антенатального (наявність 

гестозів і загрози викидня) і постнатального (вага при народженні, 

особливості вигодовування) періодів розвитку жителів різних за екологічним 

забрудненням районів, уражених СГЕ і здорових, вивчені дані „Історій 

розвитку дитини” (форма 112/о) і зібраний анамнез у матерів 196 пацієнтів. 

Об’єктом дослідження було 27 дітей Галицького, 36 – Долинського, 26 – 

Калуського і 44 дитини Снятинського районів Івано-Франківської області  з 

різним ступенем інтенсивності СГЕ постійних зубів. В якості контрольних 

показників було використано дані про стан здоров’я у 63 практично здорових 

дітей з умовно чистого Городенківського району, підібраних методом 

випадкової вибірки. Вік дітей у всіх районах коливався в межах від 6 до 15 

років. 

Вивченням частоти гестозів вагітності встановлено, що у матерів дітей, 

хворих на СГЕ, з екологічно забруднених районів вони зустрічалися в 2,37 

раза (р<0,001) частіше (рис. 3.1), а достовірної різниці у виникненні загрози 

викиднів у вагітних жінок з умовно чистого району (що становила 

(3,18±2,13) %) порівняно з даними забруднених районів – (9,77±2,59) % не 

виявлено. При цьому штучне вигодовування немовлят з антропогенно 

забруднених районів переважало таке у жителів незабрудненого 

Городенківського району в 1,54 раза (р<0,05).  
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Рис. 3.1. Особливості анте- і постнатального періодів розвитку у 

здорових і всіх хворих на системну гіпоплазію емалі дітей, які 

проживають на екологічно забруднених територіях Івано-Франківської 

області. 
 

Дані про середню масу тіла новонароджених, проілюстровані рисунком 

3.2, свідчать про відсутність достовірної різниці між цими показниками у 

жителів забруднених і умовно чистого районів. 

 

 
Рис. 3.2. Середня маса тіла при народженні у здорових і всіх хворих 

на системну гіпоплазію емалі дітей, які проживають на екологічно 

забруднених територіях Івано-Франківської області. 
 

Для з’ясування впливу різних екопатогенів на показники анте- і 

постнатального періодів розвитку дітей, хворих на СГЕ, вивчено дані 

кожного району окремо (табл. 3.9). Виявлено, що гестози вагітності 
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достовірно частіше спостерігалися у жінок Калуського (p1<0,01) і 

Снятинського (p1<0,05) районів порівняно з жителями Городенківського 

району. Найбільше страждали вагітні Калуського району: частота випадків 

цього стану у них у 3,12 раза переважала таку у Галицькому (p3<0,05) і в 2,37 

раза – у Долинському (p5<0,05) районах. 

Таблиця 3.9 

Характеристика анте- і постнатального періодів розвитку у здорових і 

хворих на системну гіпоплазію емалі дітей, які проживають у різних за 

екологічним забрудненням районах Івано-Франківської області (M±m) 

 

Показники 

розвитку 

плода і 

дитини  

Здорові Хворі на СГЕ 

Городенків-

ський р-н,  

n=63 

 

Галицький 

р-н, 

n=27 

 

Долин-

ський р-н, 

n=36 

 

Калуський 

р-н, 

n=26 

 

Снятин-

ський р-н, 

n=44 

 

гестози 

вагітності 

матері,  

% 

11,11±3,99 

 

 

 

 

14,81±9,64 

p1>0,05 

 

 

 

19,44±6,69 

p1>0,05 

p2>0,05 

 

 

46,15±9,97 

p1<0,01 

p3<0,05 

p5<0,05 

 

27,27±6,79 

p1<0,05 

p4>0,05 

p6>0,05 

p7>0,05 

загроза 

викидня,  

% 

3,18±2,23 

 

 

 

 

0 

p1>0,05 

 

 

 

8,33±4,67 

p1>0,05 

p2>0,05 

 

 

26,92±8,87 

p1<0,05 

p3<0,01 

p5>0,05 

 

6,81±3,84 

p1>0,001 

p4>0,05 

p6>0,05 

 p7<0,05 

маса при 

народжен-

ні,  

г 

3274,6± 

57,12 

 

 

 

 

3303,7± 

83,42 

p1>0,05 

 

 

 

3448,9± 

68,67 

p1>0,05 

p2>0,05 

 

 

3365,4± 

66,61 

p1>0,05 

p3>0,05 

p5>0,05 

 

3418,8± 

49,52 

p1>0,05 

p4>0,05 

p6>0,05 

p7>0,05 

штучне 

вигодову-

вання,  

% 

49,86±6,23 

 

 

 

 

51,85±9,80 

p1>0,05 

 

 

 

58,33±8,33  

p1>0,05 

p2>0,05 

 

 

0 

p1<0,001 

p3<0,001 

p5<0,001 

 

18,18±5,88 

p1<0,001 

p4<0,01 

p6<0,001 

p7<0,01 

Примітка. Вказана вірогідність різниці показників: p1 – усіх районів до 

величини здорових Городенківського; p2 – Галицького до величини  

Долинського; p3  – Галицького до величини  Калуського; p4 –  Галицького до 

величини  Снятинського; p5 –  Долинського до величини  Калуського; p6 – 

Долинського до величини  Снятинського; p7 – Калуського до величини  

Снятинського районів. 
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Таку ж ситуацію відмічали і щодо частоти загрози викидня: у матерів 

дітей, хворих на СГЕ, Калуського району вірогідно частіше фіксували це 

ускладнення перебігу вагітності, ніж у матерів дітей з умовно чистого 

Городенківського району (p1<0,05), а також порівняно з жінками Галицького 

(в якому такої загрози не виявлено взагалі; p3<0,01) і Снятинського (p7<0,05) 

районів.  

Необхідно зазначити, що ми не встановили достовірної різниці у 

показниках маси тіла при народженні у дітей із різних районів.  

Аналіз даних про особливості вигодовування новонароджених показав, 

що діти Городенківського, Галицького і Долинського районів достовірно 

частіше знаходилися на штучному вигодовуванні, ніж жителі Калуського (p1, 

p3 і p5 – <0,001) і Снятинського (p1<0,001; p4<0,01; p6<0,001 і p7<0,01) районів. 

Для вивчення впливу довкілля на соматичне здоров’я проведено аналіз 

симптомів загальної інтоксикації організму у здорових і хворих на СГЕ дітей, 

які відображені на рис. 3.3. 

 

 
 

Рис. 3.3. Частота симптомів загальної інтоксикації організму у 

здорових і всіх хворих на системну гіпоплазію емалі дітей, які 

проживають на екологічно забруднених територіях Івано-Франківської 

області. 
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Жителі забруднених районів достовірно частіше (р<0,001) скаржилися: 

на головний біль – у 3,22 раза, на біль у животі і втомлюваність – у 3,08 раза, 

зниження апетиту – в 1,87 раза і блідість шкіри – у 3,75 раза, ніж жителі 

умовно чистого району. Зі скаргами на нудоту у 2,84 раза (р<0,05) більше 

разів зверталися хворі на СГЕ, ніж здорові (рис. 3.4). 

 

 
 

Рис. 3.4. Частота симптомів загальної інтоксикації організму у 

здорових і всіх хворих на системну гіпоплазію емалі дітей, які 

проживають на екологічно забруднених територіях Івано-Франківської 

області. 

 

Не виявлено достовірної різниці у кількості скарг на біль у ногах, 

носові кровотечі і запаморочення між жителями чистого і забруднених 

районів.  

Особливості розподілу скарг у дітей із різних районів області 

відображена в табл. 3.10. Ми встановили, що діти, які проживали на 

антропогенно забруднених територіях і хворіли на СГЕ, порівняно з дітьми 

без СГЕ з умовно чистого району вірогідно частіше скаржилися на головний 

біль – від 2,80 раза у жителів Калуського (p1<0,01) до 3,58 раза – 

Снятинського (p1<0,001) районів. 

Аналогічна ситуація була зі скаргами на біль у животі, де різниця 

показників порівняно з дітьми Городенківського району, які не мали СГЕ, 
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склала від 2,94 раза у Калуському до 3,50 раза у Галицькому районах 

(p1<0,001).  

Таблиця 3.10 

Частота симптомів загальної інтоксикації організму у здорових і хворих 

на системну гіпоплазію емалі дітей, які проживають у різних за 

екологічним забрудненням районах Івано-Франківської області (M±m) 

Симптоми, 

%  
Здорові Хворі на СГЕ 

Городенків-

ський р-н,  

n=63 

Галицький 

р-н, 

n=27 

Долин-

ський р-н, 

n=36 

Калуський 

р-н, 

n=26 

Снятин-

ський р-н, 

n=44 
1 2 3 4 5 6 

біль у 

животі 

22,22±5,28 

 

 

 

 

77,78±8,15 

p1<0,001 

 

 

 

66,67±7,97 

p1<0,001 

p2>0,05 

 

 

65,38±9,52 

p1<0,001 

p3>0,05 

p5>0,05 

 

65,91±7,23 

p1<0,001 

p4>0,05 

p6>0,05 

p7>0,05 

головний 

біль 

15,87±4,64 

 

 

 

 

51,85±9,80 

p1<0,01 

 

 

 

44,44±8,40 

p1<0,01 

p2>0,05 

 

 

50,0±10,0 

p1<0,01 

p3>0,05 

p5>0,05 

 

56,82±7,55 

p1<0,001 

p4>0,05 

p6>0,05 

 p7>0,05 

втомлю-

ваність 

9,52±3,73 

 

 

 

 

33,33±9,25 

p1<0,05 

 

 

 

13,89±5,85 

p1>0,05 

p2>0,05 

 

 

19,23±7,88 

p1>0,05 

p3>0,05 

p5>0,05 

 

45,45±7,59 

p1<0,001 

p4>0,05 

p6<0,01 

p7<0,05 

зниження 

апетиту 

28,57±5,73 

 

 

 

 

48,15±9,80 

p1>0,05 

 

 

 

63,89±8,12  

p1<0,001 

p2>0,05 

 

 

38,46±9,73 

p1>0,05 

p3>0,05 

p5<0,05 

 

59,09±7,50 

p1<0,01 

p4>0,05 

p6>0,05 

p7>0,05 

нудота 6,35±3,10 

 

 

 

 

11,11±6,16 

p1>0,05 

 

 

 

2,78±2,78 

p1>0,05 

p2>0,05 

 

 

42,31±9,88 

p1<0,001 

p3<0,05 

p5<0,001 

 

20,45±6,15 

p1>0,05 

p4>0,05 

p6>0,05 

p7<0,01 

блідість 

шкіри 

17,46±4,82 

 

 

 

 

81,48±7,62 

p1<0,001 

 

 

 

63,89±8,12 

p1<0,001 

p2>0,05 

 

 

50,0±10,0 

p1<0,01 

p3<0,05 

p5>0,05 

 

65,91±7,23 

p1<0,001 

p4>0,05 

p6>0,05 

 p7 >0,05 
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Продовження таблиці 3.10 
1 2 3 4 5 6 

запаморо-

чення 

0 

 

 

 

 

0 

p1>0,05 

 

 

 

0 

p1>0,05 

p2>0,05 

 

 

0 

p1>0,05 

p3>0,05 

p5>0,05 

 

4,55±3,18 

p1>0,05 

p4>0,05 

p6>0,05 

p7>0,05 

носові 

кровотечі 

1,59±1,59 

 

 

 

 

0 

p1>0,05 

 

 

 

11,11±5,31  

p1>0,05 

p2<0,05 

 

 

0 

p1>0,05 

p3>0,05 

p5<0,05 

 

2,27±2,27 

p1>0,05 

p4>0,05 

p6>0,05 

p7>0,05 

біль у 

ногах 

11,11±3,99 

 

 

 

 

18,52±7,62 

p1>0,05 

 

 

 

13,89±5,85 

p1>0,05 

p2>0,05 

 

 

7,69±5,33 

p1>0,01 

p3>0,05 

p5>0,05 

 

4,55±3,18 

p1>0,05 

p4>0,05 

p6>0,05 

p7>0,05 

 

Примітка. Вказана вірогідність різниці показників: p1 – всіх районів до 

величини здорових Городенківського; p2 – Галицького до величини  

Долинського; p3  – Галицького до величини  Калуського; p4 –  Галицького до 

величини  Снятинського; p5 –  Долинського до величини  Калуського; p6 – 

Долинського до величини  Снятинського; p7 – Калуського до величини  

Снятинського районів. 

 

Втомлюваність достовірно більше разів відмічали діти із СГЕ 

Галицького (у 3,50 раза; p1<0,05) і Снятинського (у 4,77 раза; p1<0,001) 

районів стосовно дітей без СГЕ Городенківського району, а також 

Снятинського району порівняно з жителями Долинського – (у 3,27 раза; 

p6<0,01) і Калуського (у 2,36 раза; p7<0,05) районів області.  

На зниження апетиту частіше скаржилися жителі Долинського і 

Снятинського районів, ніж Городенківського (у 2,23 і 2,07 раза; p1<0,001 і 

p1<0,01), та Калуського, ніж Долинського (у 1,66 раза; p5<0,05) районів. 

На відміну від скарг на зниження апетиту скарги на нудоту, порівняно з 

жителями усіх інших районів, достовірно більше висували діти Калуського 

району, і різниця склала від 15,78 раза з Долинським (p5<0,001) до 2,06 раза зі 

Снятинським (p7<0,01) районами.  
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У всіх жителівів екологічно забруднених територій, які хворіли на СГЕ, 

значно частіше фіксували блідість шкірних покривів, ніж у жителів умовно 

чистого Городенківського району, які не мали СГЕ: від 2,86 раза у 

Калуському (p1<0,01) до 4,67 раза у Галицькому (p1<0,001) районах. Цей 

симптом зустрічався також у 1,63 раза частіше у дітей Галицького району 

порівняно з жителями Калуського (p3<0,05).  

У поодиноких випадках у Снятинському районі відмічали скарги на 

запаморочення, носові кровотечі.  

На біль у м’язах нижніх кінцівок вказували діти в усіх районах, у т.ч. і 

в Городенківському, але найчастіше – в Галицькому районі. 

Для встановлення частоти супутніх соматичних захворювань у хворих 

на СГЕ в усіх екологічно забруднених районах Івано-Франківської області ми 

порівнювали ці показники з даними у дітей без СГЕ з умовно чистого 

Городенківського району (рис. 3.5). 

 

 

Рис. 3.5. Частота соматичних захворювань у здорових і всіх хворих 

на системну гіпоплазію емалі дітей, які проживають на екологічно 

забруднених територіях Івано-Франківської області.  
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Достовірно частіше (у 1,72 раза; р<0,001) у дітей, обтяжених СГЕ, ніж 

у не обтяжених, зустрічалися гострі респіраторні захворювання (ГРЗ). Така ж 

ситуація була і з хронічними тонзилітами, де різниця становила 2,56 раза 

(р<0,001). Найменше відрізнялася кількість випадків захворювань органів 

дихання, яка була більшою у хворих на СГЕ (і становила 27,82 %), ніж у 

дітей без СГЕ (і склала 20,63 %), у 1,35 раза (р>0,05). Хвороби шлунково-

кишкового тракту (ШКТ) діагностовано у хворих на СГЕ дітей у 39,1 % 

випадків, що переважало частоту захворюваності за відсутності СГЕ (15,87 

%) у 2,46 раза (р<0,001). Вражає різниця кількості виявлених захворювань 

нирок у дітей із СГЕ: у 11,53 разів (р<0,001) більше, ніж у дітей без СГЕ. У 

2,04 раза  (р<0,001) частіше порівняно зі здоровими (з точки зору СГЕ) 

зустрічалися хвороби щитоподібної залози у дітей, хворих на СГЕ. 

Розподіл захворювань різних органів і систем у хворих і не хворих на 

СГЕ дітей для кожного району окремо відображено в табл. 3.11. Аналізуючи 

отримані дані, бачимо, що ГРЗ частіше виникали у дітей, які проживають у 

Галицькому – у 1,52 раза (р1>0,05), Долинському – у 1,98 раза, Калуському – 

у 1,79 раза і Снятинському – у 2,18 раза районах порівняно з жителями 

Городенківського району (p1< від 0,05 до 0,001). У 1,43 раза частіше 

фіксувалися випадки цього захворювання у жителів Снятинського району, 

ніж Галицького (p4<0,05). 

Вірогідно більше випадків захворювання на хронічний тонзиліт 

зустрічали у дітей, які проживають в екологічно забруднених районах, 

порівняно з жителями умовно чистого Городенківського району: від 2,0 раза 

у Калуському до 2,86 раза у Снятинському (p1<0,05; p1<0,001) районах. 

Достовірної різниці між частотою виникнення цього захворювання у дітей, 

які проживають у різних за характером антропогенного забруднення районах, 

не спостерігалося. 

Суттєвої різниці у кількості випадків захворювань органів дихання у 

дітей із різних районів Івано-Франківської області не виявлено. 
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Таблиця 3.11 

Частота соматичних захворювань у здорових і хворих на системну 

гіпоплазію емалі дітей, які проживають у різних за екологічним 

забрудненням районах Івано-Франківської області (M±m) 
Захворю-

вання, 

%  

Здорові Хворі на СГЕ 

Городенків-

ський р-н,  

n=63 

Галицький р-

н, 

n=27 

Долин-ський 

р-н, 

n=36 

Калуський р-

н, 

n=26 

Снятин-ський 

р-н, 

n=44 

часті ГРЗ 36,51±6,11 

 

 

 

 

55,56±9,75 

p1>0,05 

 

 

 

72,22±7,57 

p1<0,01 

p2>0,05 

 

 

65,38±9,52 

p1<0,05 

p3>0,05 

p5>0,05 

 

79,55±6,15 

p1<0,001 

p4<0,05 

p6>0,05 

 p7>0,05 

хронічні 

тонзиліти 

26,98±5,64 

 

 

 

 

62,96±9,47 

p1<0,001 

 

 

 

75,0±7,32 

p1<0,001 

p2>0,05 

 

 

53,85±9,97 

p1<0,001 

p3>0,05 

p5>0,05 

 

77,27±6,39 

p1<0,001 

p4<0,05 

p6>0,05 

p7>0,05 

хвороби 

органів 

дихання 

20,63±5,14 

 

 

 

 

40,74±9,64 

p1>0,05 

 

 

 

19,44±6,69 

p1>0,05 

p2>0,05 

 

 

38,46±9,73 

p1>0,05 

p3>0,05 

p5>0,05 

 

20,45±6,15 

p1>0,05 

p4>0,05 

p6>0,05 

p7>0,05 

хвороби 

ШКТ 

15,87±4,64 

 

 

 

 

25,93±8,59 

p1>0,05 

 

 

 

55,56±8,40 

p1<0,001 

p2<0,05 

 

 

34,62±9,52 

p1>0,05 

p3>0,05 

p5>0,05 

 

36,36±7,24 

p1<0,05 

p4>0,05 

p6>0,05 

p7>0,05 

хвороби 

нирок 

4,76±2,71 

 

 

 

 

29,63±8,96 

p1<0,01 

 

 

 

58,53±8,33 

p1<0,001 

p2<0,05 

 

 

76,92±8,43 

p1<0,001 

p3<0,001 

p5>0,05 

 

54,55±7,59 

p1<0,001 

p4<0,05 

p6>0,05 

p7>0,05 

хвороби 

щитопо-

дібної 

залози 

36,51±6,11 

 

 

 

 

81,48±7,62 

p1<0,001 

 

 

 

66,67±7,97 

p1<0,01 

p2>0,05 

 

 

76,92±8,49 

p1<0,001 

p3>0,05 

p5>0,05 

 

75,0±6,6 

p1<0,01 

p4>0,05 

p6>0,05 

 p7>0,05 

Примітка. Вказана вірогідність різниці показників: p1 – всіх районів до 

величини здорових Городенківського; p2 – Галицького до величини  

Долинського; p3  – Галицького до величини  Калуського; p4 –  Галицького до 

величини  Снятинського; p5 –  Долинського до величини  Калуського; p6 – 

Долинського до величини  Снятинського; p7 – Калуського до величини  

Снятинського районів. 

 

У жителів Галицького району частота захворювань нирок була 

більшою, ніж у жителів Городенківського району у 6,22 раза (p1<0,001). У 

дітей Галицького, Долинського, Калуського і Снятинського районів виявлено 
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значно більше випадків реєстрації захворювання нирок порівняно з жителями 

з умовно чистого Городенківського району (у 6,22, 12,30, 16,16 і 11,46 раза 

відповідно; p1<0,001). У жителів Галицького району їх кількість була 

меншою, ніж у дітей Долинського – у 1,98 раза (p2<0,05), Калуського – у 2,60 

раза (p3<0,001) і Снятинського – у 1,84 раза (p4<0,05) районів. 

У дітей з усіх екологічно забруднених районів вірогідно частіше 

зустрічали хвороби щитоподібної залози порівняно з жителями умовно 

чистого району – від 1,83 раза у Долинському (p1<0,01) до 2,23 раза у  

Галицькому (p1<0,001) районах. 

На основі отриманих даних за допомогою критерія хі-квадрат ми 

провели оцінку шансів ризику виникнення СГЕ у дітей, які проживають на 

антропогенно забруднених територіях, від супутніх соматичних захворювань 

(табл. 3.12).  

Таблиця 3.12 

Оцінка шансів ризику виникнення системної гіпоплазії емалі у дітей, які 

проживають на антропогенно забруднених територіях, від супутніх 

соматичних захворювань 

Фактори ризику OR 95% CI χ
2
 р 

хвороби органів дихання 1,48 0,72 - 3,04 0,81 0,37 

хвороби ШКТ 3,40 1,59 - 7,28 9,62 0,0019 

часті ГРЗ 4,04 2,15 - 7,61 18,40 0,000018 

хвороби щитоподібної залози 5,06 2,66 - 9,64 24,58 0,0000007 

хронічні тонзиліти 6,07 3,12 - 11,83 29,14 0,00000067 

хвороби нирок 24,03 7,26 - 81,50 43,16 0,0000000001 

 

Аналіз цих даних показав, що відношення шансів ризику розвитку СГЕ 

у дітей внаслідок перенесених патологічних процесів в органах дихання є 

недостовірним, хоча й перевищує одиницю (1,48), проте нижня межа 

довірчого інтервалу є меншою за одиницю (0,72-3,04). 

У порядку зростання відношення шансів ризику розвитку СГЕ на 

забруднених територіях розташувалися хвороби органів ШКТ, часті ГРЗ, 
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хвороби щитоподібної залози, хронічні тонзиліти. Найбільше значення 

відношення шансів виникнення СГЕ, що складає 24,03 (7,26 - 81,5), виявили 

у дітей, які мають захворювання нирок. 

Підсумовуючи вищевикладене, можемо зазначити, що СГЕ найчастіше 

діагностували у Снятинському районі, найрідше – у Галицькому, а важкі 

форми – у Калуському районі. Якісні ураження переважали над кількісними 

і, залежно від району, зустрічалися у 57,69 % – 81,48 % випадків. 

Незалежно від характеру забруднення СГЕ найчастіше уражалися 

центральні різці і перші постійні моляри, що свідчить про особливо 

шкідливий вплив ксенобіотиків під час первинної мінералізації, тобто на 

першому році життя. У Снятинському районі у багатьох дітей виявлено 

ураження СГЕ перших і других премолярів. Це вказує на те, що у час, коли 

відбуваються процеси первинної мінералізації горбиків постійних 

премолярів, тобто, у віці 3-4 років особливо шкідливий вплив на дітей має 

комбіноване хімічно-радіаційне забруднення. 

Незалежно від району проживання у всіх дітей, хворих на СГЕ, рівень 

поширення карієсу постійних зубів був високим, рівень гігієни за індексом 

OHI-s – задовільним, а ураженість гінгівітом (за індексом РМА) – низькою. 

Забруднення довкілля ксенобіотиками достовірно частіше спричиняло 

гестози у матерів хворих на СГЕ дітей, особливо під дією органічних 

високомолекулярних сполук, які місяться у викидах заводу гіганту 

„Карпатнафтохім-Лукор” (у 4,15 раза частіше). Залежно від виду і шляхів 

потрапляння ксенобіотика в організм спостерігали різні симтоми загальної 

інтоксикації дітей, що вірогідно частіше зустрічалися у хворих на СГЕ, які 

проживають в забруднених районах (особливо під впливом поєднаних 

радіаційно-хімічних екопатогенів), ніж у дітей без СГЕ з умовно чистого 

району. Діти, уражені СГЕ, значно частіше хворіли на ГРЗ і хронічні 

тонзиліти (особливо в місцях  комбінованого радіаційно-хімічного 

забруднення Снятинського району), а також мали хвороби ШКТ (найчастіше 

через вплив речовин нафтогазовидобувного комплексу у Долинському 
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районі, переважаючи захворюваність в умовно чистому Городенківському 

районі в 3,5 раза). У всіх дітей, хворих на СГЕ, захворювання нирок 

діагностувалося значно частіше (особливо в Калуському районі, 

забрудненому продуктами хімічної промисловості органічних 

високомолекулярних сполук, – в 16,16 раза частіше, ніж у жителів умовно 

чистого району без СГЕ). Хвороби щитоподібної залози у дітей, які мали 

СГЕ, найчастіше зустрічалися у Галицькому районі, забрудненому викидами 

в атмосферу продуктів спалювання вугілля. 

Шанси ризику розвитку СГЕ на забруднених територіях були 

більшими, якщо діти мали супутні хвороби органів ШКТ, часті ГРЗ, хвороби 

щитоподібної залози, хронічні тонзиліти, а особливо – хвороби нирок: шанси 

виникнення СГЕ у них склали 24,03 (7,26-81,5). 
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лікування стоматологічних захворювань: матеріали наук. - практ. конф. 
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РОЗДІЛ 4 

АНАЛІЗ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У ДІТЕЙ, УРАЖЕНИХ 

СИСТЕМНОЮ ГІПОПЛАЗІЄЮ ЕМАЛІ ЗУБІВ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ В 

ЕКОЛОГІЧНО ЗАБРУДНЕНИХ РАЙОНАХ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 

4.1 Стан гуморального імунітету у дітей, хворих на системну 

гіпоплазію емалі, які мешкають у районах Івано-Франківської області з 

різним антропогенним навантаженням 

Для вивчення стану гуморального імунітету у всіх дітей, хворих на СГЕ 

з екологічно забруднених територій, визначали рівень імуноглобулінів класів 

A, M i G у плазмі крові (рис. 4.1). Так, вміст IgA  у здорових становив 

2,01±0,09 г/л, а у всіх хворих на СГЕ із забруднених районів, – (1,72±0,04)  

г/л. Різниця між показниками склала 1,17 раза (р<0,01). 

 

  
Рис. 4.1. Стан гуморального імунітету у здорових і всіх хворих на 

системну гіпоплазію емалі постійних зубів дітей, які проживають на 

екологічно забруднених територіях Івано-Франківської області. 
 

Дані по вмісту IgM у плазмі крові дітей, хворих на СГЕ, відрізняються 

від здорових в 1,19 раза (р<0,001), складаючи у здорових (1,15±0,09) г/л, а у 

всіх хворих, на яких діють різні ксенобіотики, – (0,97±0,01) г/л. За 

показниками кількості IgG виявлено, що різниця між даними здорових і 
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хворих на СГЕ, які проживають на антропогенно забруднених територіях, 

становила 1,36 раза (р<0,001), а показники дорівнювали (12,19±0,13) г/л і 

(8,95±0,18) г/л відповідно. 

Отже, аналіз показників гуморального імунітету у всіх хворих на СГЕ 

дітей разом показав, що рівень вивчених нами імуноглобулінів у хворих 

порівняно зі здоровими достовірно знижується.  

Зміни імунних показників у хворих на СГЕ по кожному забрудненому 

району області окремо наведені в таблиці 4.1.  

Таблиця 4.1 

Показники гуморального імунітету у здорових і хворих на системну 

гіпоплазію емалі постійних зубів дітей, які проживають у різних за 

екологічним забрудненням районах Івано-Франківської області (M±m) 

Показники 

в 

сироватці 

крові 

Здорові Хворі на СГЕ 

Городенків-

ський р-н,  

n=63 

Галицький 

р-н, 

n=27 

Долин-

ський р-н, 

n=36 

Калуський 

р-н, 

n=26 

Снятин-

ський р-н, 

n=44 

IgA,  

г/л 

2,01±0,09 

 

 

 

 

1,82±0,09 

p1>0,05 

 

 

 

1,79±0,07 

p1<0,05 

p2>0,05 

 

 

1,65±0,11 

p1<0,05 

p3>0,05 

p5>0,05 

 

1,64±0,06 

p1<0,001 

p4>0,05 

p6>0,05 

p7>0,05 

IgM,  

г/л 

1,15±0,03 

 

 

 

 

1,03±0,04 

p1<0,05 

 

 

 

1,01±0,03 

p1<0,01 

p2>0,05 

 

 

0,96±0,03 

p1<0,001 

p3>0,05 

p5>0,05 

 

0,90±0,02 

p1<0,001 

p4>0,05 

p6>0,05 

 p7>0,05 

IgG,  

г/л 

12,19±0,24 

 

 

 

 

9,12±0,45 

p1<0,001 

 

 

 

9,39±0,38 

p1<0,001 

p2>0,05 

 

 

8,71±0,38 

p1<0,001 

p3>0,05 

p5>0,05 

 

8,95±0,18 

p1<0,001 

p4>0,05 

p6>0,05 

p7>0,05 

Примітка. Вказана вірогідність різниці показників: p1 – усіх районів до 

величини здорових Городенківського; p2 – Галицького до величини  

Долинського; p3  – Галицького до величини  Калуського; p4 –  Галицького до 

величини  Снятинського; p5 –  Долинського до величини  Калуського; p6 – 

Долинського до величини  Снятинського; p7 – Калуського до величини  

Снятинського районів. 
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Виявлено, що рівень IgA у крові хворих дітей був знижений стосовно 

до показників здорових у всіх районах: від 1,1 раза (р1>0,05) – у Галицькому, 

1,12 раза (р1<0,05) – у Долинському,  1,21 раза (р1<0,01) – у Калуському 

районах, до 1,22 раза (р1<0,001) – у Снятинському районі. Порівнянням цих 

показників достовірної різниці між ними у різних за характером забруднення 

районах не виявлено. 

Аналіз вмісту IgM у сироватці крові хворих на СГЕ дітей показав 

достовірну різницю між даними всіх забруднених районів та показниками 

умовно чистого району. При цьому найнижчим рівень IgM був у 

Снятинському районі (0,90±0,02) г/л, який в 1,27 рази відрізнявся від 

показника у здорових із Городенківського району (1,15±0,03) г/л, р1<0,001. 

Найбільшими серед забруднених районів виявилися показники Галицького 

району (1,03±0,04) г/л, які хоча й достовірно відрізнялися від даних умовно 

чистого району, але були меншими від них лише в 1,12 раза (р1<0,05). 

Вірогідної різниці між показниками IgM із різних екологічно забруднених 

районів не спостерігали. 

Рівень IgG у сироватці крові всіх дітей, хворих на СГЕ, був також 

достовірно нижчим порівняно з таким в умовно чистому районі (р1<0,001). 

При цьому найменше від даних у здорових відрізнялися показники у 

Долинському районі (підвищення склало 1,30 раза), а найбільше – у 

Снятинському (у 1,36 раза) і Калуському (у 1,39 раза) районах. Істотної 

різниці між вмістом IgG у сироватці крові дітей, хворих на СГЕ, у 

забруднених різними ксенобіотиками районах при порівнянні їхніх 

показників між собою не спостерігали. 

На основі отриманих даних можна зробити висновок, що тривала дія 

ксенобіотиків спричиняє виснаження імунних систем жителів екологічно 

забруднених територій і достовірне зниження рівня усіх досліджуваних 

імуноглобулінів. Найменше страждає стан гуморального імунітету у дітей 

Галицького району, найбільше ушкоджується імунна система у жителів 

Снятинського району. 
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4.2 Стан мінерального обміну у дітей, хворих на системну 

гіпоплазію емалі, жителів забруднених різними шкідливими викидами 

територій Івано-Франківської області 

Для встановлення особливостей мінерального обміну у дітей, хворих на 

СГЕ, з екологічно забруднених регіонів Івано-Франківської області вивчали 

вміст основних мінеральних компонентів емалі зуба, а саме, кальцію і 

фосфору в плазмі крові і добовій сечі. Результати дослідження рівня цих 

макроелементів у вказаних біологічних рідинах у всіх хворих на СГЕ разом 

наведено на рис. 4.2.  

 
 

 Рис. 4.2. Вміст кальцію і фосфору у біологічних рідинах здорових і 

всіх хворих на системну гіпоплазію емалі дітей, які проживають на 

екологічно забруднених територіях Івано-Франківської області. 

 

Встановлено, що рівень кальцію в плазмі крові як у хворих, так і в 

здорових був дещо зниженим стосовно загальноприйнятої в медицині вікової 

норми, яка становить (2,3-2,87) ммоль/л. Але при цьому у дітей, хворих на 

СГЕ, вміст кальцію складав 1,69±0,05 ммоль/л, що у 1,33 раза нижче 

(р<0,001) від його кількості у здорових дітей з умовно чистого району 

(2,24±0,05) ммоль/л. 
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Кількість кальцію в добовій сечі у хворих на СГЕ дітей була у 2,1 раза 

(р<0,001) більшою від рівня у здорових ((2,50±0,11) ммоль/добу порівняно з 

(1,19±0,07) ммоль/добу) і перевищувала загальноприйняту допустиму норму 

для дітей, яка знаходиться в межах від 0 до 2,29 ммоль/добу. 

Наші дослідження показали, що концентрація іншого макроелемента – 

фосфору – в плазмі крові була достовірно більшою у хворих на СГЕ дітей із 

забруднених територій, ніж у здорових з Городенківського району і 

становила (2,40±0,09) ммоль/л і (1,88±0,06) ммоль/л відповідно (р<0,001). 

Загальновизнаною нормою цього показника для дітей є 1,29-2,26 ммоль/л. 

Отже, у хворих на СГЕ дітей з екологічно несприятливих регіонів рівень 

фосфору в плазмі крові дещо перевищував його вміст як у дітей з екологічно 

чистого району Івано-Франківської області, так і загальноприйняту  норму.  

Уміст фосфору в добовій сечі у всіх хворих на СГЕ і здорових становив 

(8,88±0,27)  і (17,45±1,02) (ммоль/добу) відповідно при загальноприйнятій 

нормі від 10 до 40 ммоль/добу, а різниця показників склала 1,96 раза 

(р<0,001). 

Якщо порівнювати рівень макроелементів кальцію і фосфору в плазмі 

крові і добовій сечі по кожному району окремо (табл. 4.2), то видно, що в 

плазмі крові вміст кальцію у дітей, хворих на СГЕ, з кожного екологічно 

забрудненого району був достовірно нижчим, ніж з умовно чистого району. 

Найнижчим виявився цей показник у дітей Снятинського району – 

(1,62±0,09) ммоль/л, що було в 1,38 раза менше (р1<0,001), ніж у жителівів 

умовно чистого Городенківського району. Достовірної різниці між цими 

показниками з різних за характером забруднення районів не виявлено (р2 – 

р7>0,05).  

Обернена закономірність спостерігалася щодо вмісту кальцію в добовій 

сечі. Перевищення рівня загальноприйнятих допустимих значень та 

достовірну відмінність цього показника від даних здорових дітей (р1<0,001) 

спостерігали у всіх жителів екологічно забруднених районів. 
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Таблиця 4.2 

Показники мінерального обміну у здорових і хворих на системну 

гіпоплазію емалі постійних зубів дітей, які проживають у різних за 

екологічним забрудненням районах Івано-Франківської області (M±m) 

Показники  Здорові Хворі на СГЕ 

Городенків-

ський р-н,  

n=63 

Галицький 

р-н, 

n=27 

Долин-

ський р-н, 

n=36 

Калуський 

р-н, 

n=26 

Снятин-

ський р-н, 

n=44 

кальцій 

плазми 

крові, 

ммоль/л 

2,24±0,05 

 

 

 

 

1,72±0,10 

p1<0,001 

 

 

 

1,78±0,09 

p1<0,001 

p2>0,05 

 

 

1,64±0,06 

p1<0,001 

p3>0,05 

p5>0,05 

 

1,62±0,09 

p1<0,001 

p4>0,05 

p6>0,05 

p7>0,05 

кальцій 

добової 

сечі, 

ммоль/добу 

1,19±0,07 

 

 

 

 

2,00±0,22 

p1<0,001 

 

 

 

2,21±0,23 

p1<0,001 

p2>0,05 

 

 

2,79±0,23 

p1<0,001 

p3<0,05 

p5>0,05 

 

2,86±0,18 

p1<0,001 

p4<0,01 

p6<0,05 

 p7>0,05 

фосфор 

плазми 

крові, 

ммоль/л 

1,88±0,06 

 

 

 

 

2,14±0,14 

p1<0,001 

 

 

 

2,40±0,06 

p1<0,001 

p2>0,05 

 

 

2,46±0,07 

p1<0,001 

p3>0,05 

p5>0,05 

 

2,53±0,06 

p1<0,001 

p4<0,05 

p6>0,05 

p7>0,05 

фосфор 

добової 

сечі, 

ммоль/добу 

17,45±1,02 

 

 

 

 

8,31±0,63 

p1<0,001 

 

 

 

9,71±0,71 

p1<0,001 

p2>0,05 

 

 

9,41±0,52 

p1<0,001 

p3>0,05 

p5>0,05 

 

8,23±0,20 

p1<0,001 

p4>0,05 

p6<0,05 

p7<0,05 

мінеральна

щільність 

кісткової 

тканини, 

% 

84,86±2,08 

 

 

 

 

86,74±2,73 

p1>0,05 

 

 

 

82,94±3,23 

p1>0,05 

p2>0,05 

 

 

89,15±2,87 

p1>0,05 

p3>0,05 

p5>0,05 

 

90,15±2,84 

p1>0,05 

p4>0,05 

p6>0,05 

p7>0,05 

Примітка. Вказана вірогідність різниці показників: p1 – усіх районів до 

величини здорових Городенківського; p2 – Галицького до величини  

Долинського; p3  – Галицького до величини  Калуського; p4 –  Галицького до 

величини  Снятинського; p5 –  Долинського до величини  Калуського; p6 – 

Долинського до величини  Снятинського; p7 – Калуського до величини  

Снятинського районів. 

 

Найбільший рівень виділення кальцію встановлений у дітей, хворих на 

СГЕ, Снятинського району, який дорівнював (2,86±0,18) ммоль/добу, що у 
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1,43 рази більше від такого у жителів Галицького (p4<0,01) і у 1,29 раза – 

Долинського (p6<0,05) районів. У жителів Калуського району показники 

виведення кальцію з сечею перевищували такі ж у дітей Галицького у 1,4 

раза (p3<0,05). 

Більшим від даних у здорових і від загальноприйнятої норми був також 

показник рівня фосфору в плазмі крові. Найвищим він був у дітей 

Снятинського району (2,53±0,06) ммоль/л і переважав такий у 

Городенківському – в 1,35 раза (р1<0,001) та у Галицькому – в 1,18 раза 

(p4<0,05) районах, де кількість кальцію у плазмі крові знаходилася в межах 

загальноприйнятої норми і становила (2,14±014) ммоль/л. 

Виділення фосфору з сечею у дітей, хворих на СГЕ, з усіх 

екозабруднених районів було  нижчим від загальноприйнятої норми. Так, у 

Снятинському і Галицькому районах різниця даних з показниками групи 

здорових дітей була найнижчою і становила 2,12 і 2,10 раза (р1<0,001) 

відповідно. У Снятинському районі  вірогідне зниження рівня фосфору в 

добовій сечі відмічалося також і стосовно цих показників у жителів 

Долинського і Калуського районів (p6<0,05 і p7<0,05). 

На тлі цих даних привертають увагу показники проведеного нами 

ультразвукового дослідження мінеральної щільності кісткової тканини. Так, 

дані денситометрії п’яткової кістки показали, що у дітей усіх досліджуваних 

районів рівень щільності кісткової тканини знаходився в межах вікової 

норми. 

Отримані дані дозволили зробити припущення, що встановлені нами 

порушення деяких показників мінерального обміну, які виникли у дітей, 

хворих на СГЕ, жителів антропогенно забруднених територій, ймовірно 

пов’язані з токсичним впливом ксенобіотиків на роботу залоз внутрішньої 

секреції, насамперед, щитоподібної. Саме зміни в роботі цієї залози, як 

відомо, призводять до порушення мінералізації матриці емалі зубів і 

виникнення в ній гіпопластичних дефектів [127]. При цьому збій у роботі 

залоз внутрішньої секреції поки що є компенсованим, про що свідчать дані 
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щодо мінеральної щільності кісткової тканини п’яткової кістки, які 

співпадають з віковою нормою у дітей усіх досліджуваних районів.  

Для підтвердження цієї гіпотези ми провели дослідження функції 

щитоподібної і паращитоподібних залоз за вмістом у сироватці крові 

гормонів паратгормону, кальцитоніну, Т3 і Т4, що впливають на мінеральний 

обмін у жителів кожного з досліджуваних районів.  

Як видно з даних, відображених на рис. 4.3, зниження рівня 

паратгормону (до (7,15±0,43) нг/л) у всіх дітей, які проживають на 

забруднених територіях, стосовно дітей, жителів умовно чистого регіону 

(9,68±0,68) нг/л, склало 1,35 раза (р<0,01).  

Рівень гормону кальцитоніну був незначно вищим у здорових дітей 

Городенківського району (3,89±0,36) нмоль/л, ніж у хворих на СГЕ дітей, які 

проживають на забруднених територіях (3,62±0,22) нмоль/л. При цьому вміст 

гормону Т3 достовірно нижчий від його рівня у хворих на СГЕ (1,91±0,09)  

нмоль/л порівняно зі здоровими дітьми (2,69±0,16) нмоль/л –   а саме, у 1,41 

раза (р<0,001). 

 

 

Рис. 4.3. Показники рівня гормонів, які впливають на мінеральний 

обмін, у сироватці крові здорових і всіх хворих на системну гіпоплазію 

емалі постійних зубів дітей, які проживають на екологічно забруднених 

територіях Івано-Франківської області. 
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Дані про кількість основного гормону щитоподібної залози загального 

Т4, проілюстровані рис. 4.4, засвідчують, що вміст його в сироватці крові 

здорових дітей з умовно чистого району достовірно більший (123,54±3,73) 

нмоль/л, ніж у хворих на СГЕ, які проживають на антропогенно забруднених 

територіях (109,29±3,28) нмоль/л, а різниця складає 1,13 раза (p<0,001). 

 

 
Рис. 4.4. Показник рівня тетрайодтироніну у сироватці крові 

здорових і всіх хворих на системну гіпоплазію емалі постійних зубів 

дітей, які проживають на екологічно забруднених територіях Івано-

Франківської області. 

 

Розподіл показників рівня гормонів, які впливають на мінеральний 

обмін, у пацієнтів кожного з досліджуваних районів окремо подані в таблиці 

4.3. Як видно з наведених даних, вміст паратгормону у дітей Снятинського 

району, хворих на СГЕ, порівняно з показником у здорових дітей 

Городенківського району різко знижений – у 1,76 раза (р1<0,001), а у хворих 

на СГЕ дітей Калуського і Галицького районів – у 1,34 і 1,38 раза відповідно 

(р1<0,01). Виявлена також достовірна різниця між рівнями паратгормону 

Долинського і Снятинського районів (p6<0,01). 

При аналізі кількості  кальцитоніну у сироватці крові дітей, хворих на 

СГЕ, з різних районів Івано-Франківської області встановлена вірогідна 

різниця між показниками хворих з Долинського і здорових з 

Городенківського районів (р1<0,05), хворих з Галицького і Долинського 

(р2<0,01) та Галицького і Снятинського (р4<0,01) районів в бік зменшення.  
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Таблиця 4.3 

Показники рівня гормонів щитоподібної і паращитоподібних залоз у 

сироватці крові здорових і хворих на системну гіпоплазію емалі 

постійних зубів дітей, які проживають у різних за екологічним 

забрудненням районах Івано-Франківської області (M±m) 

 

Показники 

Здорові Хворі на СГЕ 

Городенків

-ський р-н,  

n=63 

Галицький  

р-н,  

n=27 

Долин-

ський р-н,  

n=36 

Калуський  

р-н,  

n=26 

Снятин-

ський р-н,  

n=44 

паратгормон, 

нг/л 

9,68±0,68 

 

 

 

 

7,00±0,44 

p1<0,01 

 

 

 

9,29±1,10 

p1>0,05 

p2>0,05 

 

 

7,22±0,54 

p1<0,01 

p3>0,05 

p5>0,05 

 

5,47±0,75 

p1<0,001 

p4>0,05 

p6<0,01 

p7>0,05 

кальцитонін, 

нмоль/л 

3,83±0,23 

 

 

 

 

4,51±0,48 

p1>0,05 

 

 

 

2,85±0,29 

p1<0,01 

p2<0,01 

 

 

4,23±0,81 

p1>0,05 

p3>0,05 

p5>0,05 

 

3,36±0,25 

p1>0,05 

p4<0,05 

p6>0,05 

p7>0,05 

трийод-

тиронін (Т3), 

нмоль/л 

2,69±0,16 

 

 

 

 

1,64±0,13 

p1<0,001 

 

 

 

2,23±0,20 

p1>0,05 

p2<0,05 

 

 

2,73±0,17 

p1>0,05 

p3<0,001 

p5>0,05 

 

1,33±0,10 

p1<0,001 

p4>0,05 

p6<0,001 

p7<0,001 

тетрайод-

тиронін (Т4), 

нмоль/л 

123,54± 

3,73 

 

 

 

110,07± 

7,24 

p1>0,05 

 

 

151,06± 

5,05 

p1<0,001 

p2<0,001 

 

88,65±2,08 

p1<0,001 

p3<0,01 

p5<0,001 

 

86,82±3,37 

p1<0,001 

p4<0,01 

p6<0,001 

p7>0,05 

 

Примітка. Вказана вірогідність різниці показників: p1 – усіх районів до 

величини здорових Городенківського; p2 – Галицького до величини  

Долинського; p3  – Галицького до величини  Калуського; p4 –  Галицького до 

величини  Снятинського; p5 –  Долинського до величини  Калуського; p6 – 

Долинського до величини  Снятинського; p7 – Калуського до величини  

Снятинського районів. 

 

Суттєво нижчий вміст гормону Т3 у сироватці крові хворих на СГЕ 

дітей виявлений у Галицькому (в 1,64 раза; р1<0,001) і Снятинському (в 2,02 

раза; р1<0,001) районах порівняно з даними у здорових дітей 

Городенківського району. Значну різницю між показниками кількості 

гормону Т3 спостерігали у хворих Галицького і Долинського (р2<0,05), 
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Галицького і Калуського (р3<0,001), Долинського і Калуського районів 

порівняно з даними Снятинського району (p6 і p7<0,001). 

Аналіз рівня гормону Т4 у сироватці крові показав достовірне зниження 

його у хворих дітей Калуського і Снятинського районів порівняно зі 

здоровими пацієнтами Городенківського району (р1<0,001). Спостерігали 

збільшення вмісту Т4 у хворих на СГЕ дітей Долинського району стосовно 

його кількості у всіх районах (р1, р2, р5, і р6 – <0,001), а також Галицького 

порівняно з даними Калуського (p3<0,01) і Снятинського (p4<0,01) районів. 

Отже, результати проведених нами досліджень дозволяють 

стверджувати, що у дітей, які проживають на екологічно забруднених 

територіях, рівень усіх гормонів, які впливають на мінеральний обмін, 

знижений.  Особливо це стосується жителів Снятинського району, що 

зазнають комбінованого антропогенного навантаження.  

Підсумовуючи вищевикладене, можемо припустити, що ксенобіотики 

суттєво впливають на формування організму дітей з екологічно 

несприятливих регіонів. При цьому у них розвивається дисбаланс у 

кістковому обміні і гормональному гомеостазі, що спричиняє порушення у 

формуванні емалі зубів у дітей, викликаючи розвиток СГЕ.  

 

4.3 Особливості розподілу алелей генів, які кодують GST, і 

генетичного поліморфізму VDR, у дітей із різних районів Івано-

Франківської області 

Зважаючи на велике значення глутатіон-S-трансфераз у формуванні 

резистентності до шкідливих чинників довкілля [31], ми дослідили наявність 

„нульової” алелі генів GSTT1 і GSTM1 та їх поєднання у здорових і хворих на 

СГЕ дітей, які проживають у різних за характером забруднення районах 

Івано-Франківської області.  

Як видно з даних, наведених на рис. 4.5, у здорових дітей 

Городенківського району генотип GSTT1*0 зустрічався у (26,67±6,67) % 
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випадків, генотип GSTM1 0/0 – у (46,67±7,52) %. Поєднання цих двох 

варіантів виявлено у (17,78±5,76) % дітей. 

 

 Рисунок 4.5. Розподіл „нульових” алелів генів GSTT1 і GSTM1 та 

їх поєднання у дітей з різних районів Івано-Франківської області.  

У хворих на СГЕ дітей Галицького району відсоток дітей із GSTT1*0 

становив (33,33±9,25) %, нульову алель GSTM1 реєстрували в (51,85±9,80) %, 

а поєднання GSTT1*0 і GSTM1 0/0 виявили в (11,11±6,16) %. 

У жителів Долинського району генотип GSTT1*0 спостерігали в 

(42,86±8,49) %, генотип GSTM1 0/0 – у (28,57±7,75) %, а їх поєднання – у 

(8,33±4,67) %. 

У жителів Калуського району генотипи GSTT1*0 і GSTM1 0/0 

реєстрували в (50,0±10,0) % обстежених, комбінацію двох „нульових” алелей 

зустрічали в (26,92±8,87) % випадків. 

У дітей, хворих на СГЕ, що проживають у Снятинському районі 

генотип GSTT1*0 виявили в (33,33±7,97) %, а генотип GSTM1 0/0 – у 

(55,56±8,40) %. Поєднання цих двох генотипів реєстрували у (19,44±6,69) %.  

Порівняння отриманих результатів дослідження проводили за 

допомогою точного критерія Фішера-Ірвіна, який рекомендований для 

молекулярно-генетичних досліджень. Показники здорових дітей з умовно 

чистого району порівнювали з одноіменними показниками дітей, хворих на 

СГЕ, які проживають в антропогенно забруднених районах. У жодному з 
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порівнянь досягнутий рівень значимості не був нижчим за заданий рівень 

значимості (α=0,05), що свідчить про недостовірність різниці показників. 

Враховуючи велику роль вітаміну D у мінералізації кісткової тканини і 

функціонуванні імунної системи [99], ми дослідили генетичний поліморфізм 

VDR на основі оцінки довжини рестракційного фрагменту гену рецептора 

вітаміну D, отриманого в результаті розрізання ланцюга ДНК рестриктазою 

Taq I.  

У здорових дітей Городенківського району (рис. 4.6.) генотип TT 

зустрічався в (44,44±7,49) %, наявність гетерозиготної алелі Tt виявлено у 

(33,33±7,11) %, а гомозиготну алель за рецесивною ознакою tt реєстрували у 

(22,22±6,27) %.  

 

 

Рис. 4.6. Генетичний поліморфізм алелей TT, Tt i tt гена VDR у 

дітей, що проживають у різних районах Івано-Франківської області. 

У хворих на СГЕ дітей Галицького району генотип TT зафіксовано у 

(48,15±9,80) %, генотип Tt – у (37,04±9,47) %, а генотип tt – у (14,81±6,97) %. 

У жителів Долинського району гомозиготна за домінантною ознакою 

алель TT виявлена в (42,86±8,49) %, гетерозиготна і гомозиготна за 
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рецесивною ознакою алелі зустрічалися в однаковій кількості випадків – в 

(28,57±7,75) %.  

У дітей, хворих на СГЕ, Калуського району розподіл алелей відбувався 

наступним чином: генотип TT – у (52,0±10,2) %, генотип Tt – у (28,0±9,17) %, 

генотип tt – у (20,0±8,17) %. 

У жителів Снятинського району гомозиготна домінантна алель 

виявлена в (47,22±8,44) %, гетерозиготна алель Tt – у (30,56±7,79) %, 

гомозиготна за рецесивною ознакою алель tt реєструвалася в (22,22±7,03) % 

дітей. 

За точним критерієм Фішера-Ірвіна не виявлено достовірної різниці 

розподілу жодної з алелей в обстежених дітей, що проживають у різних 

районах Івано-Франківської області.  

Таким чином, у плазмі крові хворих на СГЕ дітей усіх районів 

порівняно зі здоровими виявлено зниження рівня Ig A, особливо у 

Снятинському районах. Кількість Ig M і Ig G у плазмі крові хворих на СГЕ 

дітей була достовірно меншою у всіх антропогенно забруднених районах. 

При цьому вміст Ig M найменшим був у Снятинському районі, а Ig G – у 

Калуському і Снятинському районах. Отже, незалежно від виду екопатогенів 

гуморальний імунітет знижувався у всіх дітей, хворих на СГЕ, особливо при 

комбінованому хімічно-радіаційному забрудненні у Снятинському районі.  

У всіх обстежених дітей, хворих на СГЕ, що зазнають впливу 

ксенобіотиків, порівняно з даними у дітей з умовно чистого 

Городенківського району, встановлено значне зменшення рівня кальцію у 

плазмі крові та збільшення виділення кальцію з добовою сечею, а також 

достовірно підвищений  вміст фосфору в плазмі крові та знижений рівень 

фосфору в добовій сечі, особливо у дітей Снятинського району.  

У сироватці крові дітей, уражених СГЕ, які проживають у Галицькому, 

Калуському і, особливо, Снятинському районах, значно знижена кількість 

паратгормону. У хворих на СГЕ Долинського району порівняно зі здоровими 

Городенківського і хворими Галицького районів та у дітей Снятинського 
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порівняно з даними Галицького району був вірогідно знижений рівень 

кальцитоніну. У сироватці крові дітей, хворих на СГЕ, Галицького і 

Снятинського районів був нижчим рівень гормону Т3, а у дітей Калуського і 

Снятинського районів – вміст гормону Т4. Отже, незалежно від їх виду, 

екопатогени впливають на формування організму дітей, спричиняючи 

дисбаланс у кістковому і гормональному гомеостазі.  

Встановлений нами недостовірний зв’язок між виникненням СГЕ і 

впливом носійства „нульових” алелей генотипу GSTM1 і GSTT1 і їх 

поєднання та наявністю „недосконалої” алелі tt гена VDR, очевидно, 

пов’язаний з тим, що порушення мінеральної щільності емалі зубів може 

бути спричинене не лише вище зазначеними причинами, а й низкою інших 

несприятливих ендогенних і екзогенних чинників, що впливають на організм 

дитини.  

Матеріали 4 розділу опубліковані в таких працях: 

1. Лабій Ю. А. Показники мінерального обміну у дітей, хворих на 

системну гіпоплазію емалі, які проживають у районах Івано-Франківської 

області із підвищеним антропогенним навантаженням / Ю. А. Лабій, Г. М. 

Мельничук // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2014. – Т.14. – Вип. 

4(48) .– С. 16-20.  

2. LabiyYu. A. State of humoral immunity of children with the systemic 

enamel hypoplasia, who live in polluted areas of Ivano-Frankivsk region / Yu. A. 

Labiy, G. M. Melnychuk // The Intermediсal Journal. – 2015.– 11(2). – Р. 15-19.  

3. Лабій Ю. А. Розподіл алелей генів, що кодують продукцію 

глутатіон-S-трансферази у дітей, хворих на системну гіпоплазію емалі зубів, 

що проживають на різних тератогенно змінених територіях / Ю. А. Лабій, Г. 

М. Мельничук, Л. M. Воляк // Актуальні питання стоматології сьогодення: 

матеріали наук.-практ. конф. (Тернопіль, 19 лист. 2010 p.). – Тернопіль: 

ТДМУ „Укрмедкнига". – 2010. – С. 69-70.  
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РОЗДІЛ 5 

КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА СИСТЕМНУ 

ГІПОПЛАЗІЮ ЕМАЛІ 

 

5.1 Динаміка клінічних показників у дітей після комплексного 

лікування системної гіпоплазії емалі 

Ріст поширеності СГЕ серед дітей, особливо в екологічно забруднених 

районах, вимагає застосування нових екоадаптативних методів лікування, 

спрямованих на попередження виникнення та розвитку ускладнень у цих 

дітей. Враховуючи це, для жителів усіх досліджуваних районів, в яких 

діагностовано СГЕ, нами був розроблений і запроваджений ЛПК, методика 

застосування якого детально описана в розділі 2.3. 

Для оцінки впливу ЛПК на структурно-функціональну резистентність 

емалі використовували ТЕР-тест (рис. 5.1).  

 

 
Рис. 5.1. Зміни показника ТЕР-тесту у дітей, хворих на системну 

гіпоплазію емалі, під впливом лікування в основній групі порівняно з 

контрольною. 

 

До початку лікування показники в основній і контрольній групах 

практично не відрізнялися і становили (4,60±0,15) бала і (4,68±0,18) бала 
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p1<0,001

3

3,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

до 
застосування 

ЛПК

через 6 міс через 12 міс через 18 міс через 24 міс через 30 міс через 36 міс

бали

терміни обстеження

Основна група Контрольна група



89 

 
 

відповідно (р>0,05).  В основній групі через 6 місяців після початку 

лікування показники ТЕР-тесту знизилися до (4,19±0,13) бала і були в 1,12 

раза нижчими від початкового рівня (p<0,05). Далі резистентність емалі 

протягом усього періоду спостережень поступово зростала, що проявилося 

зниженням ТЕР-тесту через 36 місяців до (3,40±0,13) бала, тобто, в 1,35 раза, 

із переважанням рівня показника до лікування (p<0,001). 

У контрольній групі найнижче значення показника ТЕР-тесту 

спостерігали через 12 місяців після лікування; він складав (4,13±0,17) бала, 

що було в 1,13 раза нижчим від вихідних значень (p<0,05). У подальшому 

рівень структурно-функціональної резистентності емалі почав знижуватися, 

про що свідчить підвищення показника ТЕР-тесту через 36 місяців до 

(4,36±0,16) бала, що не мало достовірної різниці з початковим показником 

(р>0,05). 

Порівнянням даних основної і контрольної груп встановлено, що 

починаючи з 18 місяця спостережень, між показниками обох груп з’являється 

достовірна різниця (p1<0,05), яка через 36 місяців досягає значення 1,28 раза 

(p1<0,001). 

Динаміку показників стану гігієни ротової порожнини у дітей, хворих 

на СГЕ, яку визначали за індексом OHI-s, відображено на рис. 5.2. 

 
Рис. 5.2. Зміни показників гігієни ротової порожнини (за індексом 

ОНІ-s) у дітей, хворих на системну гіпоплазію емалі, під впливом 

лікування в основній групі порівняно з контрольною. 
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До лікування дані обох груп не мали достовірної різниці (р>0,05). У 

дітей основної групи через 6 місяців після проведення лікувально-

профілактичних заходів відмічали різке зниження показника індексу OHI-s – 

в 3,96 раза,  до (0,23±0,03) бала (p<0,001), що інтерпретували як хороший 

рівень гігієни.  Протягом наступних обстежень, аж до їх закінчення, 

спостерігали незначне погіршення стану гігієни, про що свідчило підвищення 

показника OHI-s. На кінцевому етапі спостереження індекс гігієни досяг 

значення (0,62±0,04) бала, проте, був кращим у 1,47 раза (p<0,01) за 

початковий показник. 

У дітей контрольної групи через 6 місяців після проведення 

первинних лікувальних заходів так само констатували достовірне зниження 

індексу OHI-s до (0,50±0,06) бала, що було в 2 рази кращим від вихідного 

показника. Але протягом наступних 30 місяців відбулося погіршення стану 

гігієни ротової порожнини і зниження показника OHI-s до (1,03±0,09) бала, 

тобто, до вихідних даних. 

Порівнюючи динаміку показників OHI-s основної і контрольної груп 

між собою, можна стверджувати, що вже через 6 місяців після проведення 

лікувально-профілактичних заходів рівень гігієни ротової порожнини у дітей 

основної групи в 2,17 раза переважав аналогічний показник контрольної 

(p<0,001). І хоча в подальшому відбулося незначне погіршення гігієни в 

основній групі, кінцевий результат після 36 місяців спостережень відповідав 

хорошому рівню гігієни. 

Ефективність впливу ЛПК на інтенсивність ураження карієсом 

постійних зубів у дітей, хворих на СГЕ, визначали за допомогою індексу 

КПВ (рис. 5.3).  

До проведення лікування в обох дослідних групах інтенсивність 

карієсу знаходилася на однаковому рівні. В основній групі за 36 місяців 

спостережень відбулося зростання індексу КПВ до (5,27±0,38) бала, що не 

мало достовірної різниці з початковим рівнем. 
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Рис. 5.3. Зміни інтенсивності ураження карієсом постійних зубів (за 

індексом КПВ) у дітей, хворих на системну гіпоплазію емалі, під впливом 

лікування в основній групі порівняно з контрольною. 

 

У контрольній групі зростання інтенсивності карієсу було суттєвішим і 

через три роки склало (6,11±0,40) бала, що було в 1,31 раза більше від даних 

до застосування лікувально-профілактичних заходів (p<0,05). Різниця між 

показниками основної і контрольної груп на кінець спостереження склала 

0,84 бала (р1>0,05). 

Отже, на підставі отриманих результатів можна зробити висновок, що 

розроблений нами ЛПК суттєво і довготривало поліпшує показники стану 

стоматологічного здоров’я у дітей, хворих на СГЕ, особливо виражено – 

резистентність твердих тканин зубів. 

 

5.2 Вплив застосованого лікувально-профілактичного комплексу 

на імунологічну реактивність дітей, уражених системною гіпоплазією 

емалі 

Велике значення для підвищення загальної резистентності організму 

мають зміни рівня гуморального імунітету, одним із показників якого є IgA. 

До лікування рівень  IgA у плазмі крові дітей контрольної групи був 

недостовірно вищим за такий основної групи і дорівнював (1,76±0,05) і 
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(1,68±0,06) г/л відповідно та знаходився в межах загальноприйнятої 

допустимої норми – 0-2,29 г/л (рис. 5.4.). 

 

 

Рис. 5.4. Динаміка показників гуморального імунітету в плазмі 

крові дітей основної і контрольної груп під впливом лікування. 

 

Після лікування показники основної групи незначно перевищували дані 

контрольної. Проте при порівнянні рівня IgA основної групи до і після 

лікування виявлено більше зростання цього показника – до (1,87±0,05) г/л 

(р1<0,01), ніж у контрольній групі – до (1,79±0,04) г/л (р1>0,05). 

Вивченням рівня IgМ у плазмі крові встановлено, що до лікування він 

був практично однаковим в обох групах, тобто (0,96±0,02) г/л – в основній і 

(0,98±0,02) г/л – у контрольній, та знаходився на нижній межі 

загальноприйнятої норми (0,9-1,5 г/л). Після застосування ЛПК в основній 

групі рівень IgМ зріс до (1,08±0,02) г/л і переважав дані до лікування в 1,13 

раза (р1<0,001). Отриманий після лікування показник в основній групі 

переважав такий контрольної групи в 1,1 раза (р2>0,05).  
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Нашими дослідженнями встановлено, що до лікування рівень IgG 

плазми крові був незначно вищим у контрольній групі – (9,27±0,24) г/л, ніж  

в основній групі (8,63±0,26) г/л. Після лікування у дітей основної групи цей 

показник зріс до (10,95±0,18) г/л, тобто у 1,27 раза (р1<0,001), а в контрольній 

– до (9,36±0,31) г/л, тобто у 1,01 раза (р1>0,05). Отримані дані основної групи 

перевищували аналогічний показник контрольної групи в 1,17 раза 

(р2<0,001). 

Ми прослідкували динаміку рівня Ig плазми крові дітей під впливом 

лікування залежно від місця проживання і впливу різних екопатогенів. Зміни 

показників рівня імуноглобулінів у дітей Галицького району наведені в табл. 

5.1.  

Таблиця 5.1 

Зміни рівня імуноглобулінів у плазмі крові дітей, хворих на 

системну гіпоплазію емалі, які проживають в екологічно забрудненому 

Галицькому районі, після проведеного лікування (M±m) 

Рівень 

імуногло-

булінів у 

плазмі крові 

Загально-

прийнята 

допустима 

норма 

Основна група 

(n=12) 

Контрольна група 

(n=9) 

до 

лікування 

після  

лікування 

до 

лікування 

після 

лікування 

 

IgA,  

г/л 

 

0-2,29 

1,83±0,11 

 

2,03±0,08 

p1>0,05 

1,79±0,15 

p>0,05 

1,89±0,14 

p1>0,05 

p2>0,05 

IgМ,  

г/л 

 

0,8-1,5 

 

0,98±0,06 

 

1,11±0,04 

p1>0,05 

0,99±0,05 

p>0,05 

1,01±0,04 

p1>0,05 

p2>0,05 

IgG,  

г/л 

 

7,3-13,5 

 

9,08±0,72 

 

10,98±0,46 

p1<0,05 

9,23±0,79 

p>0,05 

9,47±0,75 

p1>0,05 

p2>0,05 

Примітки. Вказана вірогідність різниці показників: р – величини обох 

груп між собою до лікування; p1 – величини обох груп до величини до 

лікування; p2 – величини обох груп між собою після лікування. 

 

У Галицькому районі до лікування вміст IgA у плазмі крові дітей 

основної і контрольної груп становив (1,83±0,11) і (1,79±0,15) г/л відповідно 

(р>0,05). Після терапії рівень IgA у дітей основної групи зріс в 1,11 раза 
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(р1>0,05) і переважав цей показник у дітей контрольної групи в 1,07 раза 

(р2>0,05). 

До лікування рівень IgМ у дітей основної і контрольної груп практично 

не відрізнявся і становив (0,98±0,06) і (0,99±0,05) г/л відповідно. В основній 

групі відмічалося зростання цього показника внаслідок лікування в 1,13 раза 

(р1>0,05) і 1,01 (р2>0,05) раза стосовно до показника контрольної групи після 

лікування. 

Рівень IgG до лікування також мало відрізнявся, склавши (9,08±0,72) 

г/л в основній і (9,23±0,79) г/л в контрольній групах (р>0,05). Після 

застосування ЛПК в основній групі рівень IgG зріс в 1,21 (р1>0,05) і 

перевищував аналогічний показник контрольної групи в 1,16 раза (р2>0,05). 

Результати досліджень показників гуморального імунітету основної і 

контрольної груп дітей, хворих на СГЕ, жителів Долинського району, до і 

після використання ЛПК вказані в табл. 5.2. 

Таблиця 5.2 

Зміни рівня імуноглобулінів у плазмі крові дітей, хворих на 

системну гіпоплазію емалі, які проживають в екологічно забрудненому 

Долинському районі, після проведеного лікування (M±m) 

Рівень 

імуногло-

булінів у 

плазмі крові 

Загально-

прийнята 

допустима 

норма 

Основна група 

(n=16) 

Контрольна група 

(n=12) 

до 

лікування 

після  

лікування 

до 

лікування 

після 

лікування 

 

IgA,  

г/л 

 

0-2,29 

1,77±0,12 

 

1,99±0,09 

p1>0,05 

1,84±0,13 

p>0,05 

1,86±0,07 

p1>0,05 

p2>0,05 

IgМ,  

г/л 

 

0,8-1,5 

 

1,03±0,04 

 

1,12±0,03 

p1<0,05 

0,97±0,04 

p>0,05 

0,98±0,03 

p1>0,05 

p2<0,01 

IgG,  

г/л 

 

7,3-13,5 

 

9,15±0,55 

 

10,97±0,29 

p1<0,05 

9,87±0,68 

p>0,05 

10,17±0,77 

p1>0,05 

p2<0,05 

Примітки. Вказана вірогідність різниці показників: р – величини обох 

груп між собою до лікування; p1 – велечини обох груп до величини до 

лікування; p2 – величини обох груп між собою після лікування. 
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Як видно з отриманих даних, у хворих на СГЕ дітей Долинського 

району вміст IgA у плазмі крові дітей основної і контрольної груп до 

лікування відрізнявся мало і дорівнював: (1,77±0,12) і (1,84±0,13) г/л 

відповідно (p>0,05). Після комплексних заходів у дітей основної групи рівень 

IgA зріс в 1,12 раза (p1>0,05), а в контрольній – в 1,01 раза (p1>0,05). 

Відношення показників основної і контрольної груп після лікування склало 

1,07 раза (p2>0,05). 

Аналізом змін кількості IgМ встановлено вірогідне зростання рівня 

цього імуноглобуліну в основній групі після застосування ЛПК (в 1,09 раза; 

p1>0,05). Цей результат достовірно переважав аналогічний показник 

показник контрольної групи в 1,14 раза (p2<0,01), який зріс лише на 0,01 г/л 

стосовно показника до терапії (p1>0,05). 

Порівнявнянням даних щодо вмісту IgG у плазмі крові дітей до 

лікування виявлено незначну різницю цього показника в основній (9,15±0,55) 

г/л і контрольній (9,87±0,68) г/л групах. Дослідженням рівня IgG після 

застосування ЛПК встановлено його достовірне зростання в основній групі в 

1,2 раза (p1<0,05). Цей результат також суттєво переважав відповідні дані 

дані контрольної групи після лікування (в 1,08 раза; p2<0,05).  

У таблиці 5.3 відображені зміни показників загального імунітету у 

дітей Калуського району під впливом лікувально-профілактичних заходів. 

Встановлено, що до лікування у Калуському районі рівень IgA у плазмі 

крові був дещо вищим у дітей контрольної групи стосовно основної групи і 

склав (1,33±0,15) і (1,70±0,16) г/л (p>0,05). Після комплексної терапії у дітей 

основної групи кількість цього імуноглобуліну зросла в 1,19 раза (p1>0,05). У 

той же час вміст IgA у контрольній групі залишився практично незмінним 

(1,71±0,10) г/л (p1>0,05).  

Аналогічну ситуацію відмічали при аналізі зміни показників IgМ. До 

лікування в основній групі рівень IgМ у плазмі крові був незначно нижчим за 

такий у контрольній: (0,87±0,04) і (0,96±0,05) г/л відповідно (p>0,05). Після 
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застосування ЛПК в основній групі рівень IgМ зріс в 1,20 раза (p1<0,01) та 

переважав показник контрольної групи в 1,06 раза (p2<0,05). 

Таблиця 5.3 

Зміни рівня імуноглобулінів у плазмі крові дітей, хворих на 

системну гіпоплазію емалі, які проживають в екологічно забрудненому 

Калуському районі, після проведеного лікування (M±m) 

Рівень 

імуногло-

булінів у 

плазмі крові 

Загально-

прийнята 

допустима 

норма 

Основна група 

(n=8) 

Контрольна група 

(n=11) 

до 

лікування 

після  

лікування 

до 

лікування 

після 

лікування 

 

IgA,  

г/л 

 

0-2,29 

1,33±0,15 

 

1,58±0,13 

p1>0,05 

1,70±0,16 

p>0,05 

1,71±0,10 

p1>0,05 

p2>0,05 

IgМ,  

г/л 

 

0,8-1,5 

 

0,87±0,04 

 

1,04±0,03 

p1<0,01 

0,96±0,05 

p>0,05 

0,98±0,04 

p1>0,05 

p2<0,05 

IgG,  

г/л 

 

7,3-13,5 

 

8,04±0,90 

 

11,11±0,57 

p1<0,05 

8,65±0,55 

p>0,05 

9,06±0,58 

p1>0,05 

p2>0,05 

Примітки. Вказана вірогідність різниці показників: р – величини обох 

груп між собою до лікування; p1 – величини обох груп до величини до 

лікування; p2 – величини обох груп між собою після лікування. 

 

При аналізі вмісту IgG виявлено, що на початковому етапі дані 

основної групи були недостовірно нижчими за аналогічні показники 

контрольної (p>0,05). Після лікування відбулося зростання рівня IgG в 

основній групі в 1,38 раза (p1<0,05), у той же час у контрольній він зріс в 1,05 

раза (p1>0,05). 

Динаміка змін показників загального імунітету у дітей Снятинського 

району під впливом комплексної терапії показана в табл. 5.4. 

У хворих на СГЕ дітей Снятинського району до лікування рівень IgA у 

плазмі крові був дещо нижчим в основній групі порівняно з контрольною і 

склав (1,49±0,11) і (1,58±0,06) г/л відповідно (p>0,05). Після застосування 

ЛПК в основній групі показник зріс в 1,17 раза (p1<0,05), а в контрольній – 

лише в 1,09 раза (p1>0,05). 
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Таблиця 5.4 

Зміни рівня імуноглобулінів у плазмі крові дітей, хворих на 

системну гіпоплазію емалі, які проживають в екологічно забрудненому 

Снятинському районі, після проведеного лікування (M±m) 

Рівень 

імуногло-

булінів у 

плазмі крові 

Загально-

прийнята 

допустима 

норма 

Основна група 

(n=16) 

Контрольна група 

(n=15) 

до 

лікування 

після  

лікування 

до 

лікування 

після 

лікування 

 

IgA,  

г/л 

 

0-2,29 

1,49±0,11 

 

1,75±0,07 

p1<0,05 

1,58±0,06 

p>0,05 

1,73±0,06 

p1>0,05 

p2>0,05 

IgМ,  

г/л 

 

0,8-1,5 

 

0,89±0,03 

 

1,02±0,02 

p1<0,01 

0,93±0,03 

p>0,05 

0,96±0,03 

p1>0,05 

p2<0,05 

IgG,  

г/л 

 

7,3-13,5 

 

8,06±0,40 

 

10,83±0,29 

p1<0,01 

8,81±0,44 

p>0,05 

8,86±0,44 

p1>0,05 

p2<0,01 

Примітки. Вказана вірогідність різниці показників: р – величини обох 

груп між собою до лікування; p1 – величини обох груп до величини до 

лікування; p2 – величини обох груп між собою після лікування. 

 

На початковому етапі практично не було різниці даних IgМ основної і 

контрольної груп (p>0,05). Після терапії виявлено суттєве зростання рівня 

IgМ в основній групі (в  1,15 раза; p1<0,01), при цьому показник контрольної 

групи збільшився лише на 0,02 г/л (p1>0,05). Різниця між отриманими даними 

обох груп склала 1,06 раза (p2<0,05). 

Ми також відмітили позитивний вплив застосованого лікування на 

рівень IgG. На початку дослідження в основній і контрольній групах у плазмі 

крові він склав (8,06±0,40) і (8,81±0,44) г/л відповідно (p>0,05). Після 

комплексної терапії вміст IgG в основній групі зріс до (10,83±0,29) г/л 

(p1<0,01) і суттєво (p2<0,01) переважав показник контрольної групи – 

(8,86±0,44) г/л. 

Отже, після 36 місяців спостережень на основі порівняння показників 

кількості імуноглобулінів різних класів плазми крові основної та контрольної 

груп встановлено, що завдяки застосуванню запропонованого нами ЛПК 
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відбулося достовірне поліпшення стану гуморального імунітету у дітей, 

хворих на СГЕ. 

 

5.3 Ефективність комплексної терапії за показниками 

мінерального обміну в біологічних рідинах дітей, хворих на системну 

гіпоплазію емалі 

Особливе значення для підвищення резистентності твердих тканин 

зубів у дітей має регуляція вмісту основних макроелементів кісткової 

тканини, а саме кальцію і фосфору. До лікування рівень кальцію у плазмі 

крові (рис. 5.5) дітей основної групи з усіх досліджуваних районів 

недостовірно перевищував одноіменний показник контрольної групи 

(1,78±0,06 і 1,66 ±0,07 (ммоль/л) відповідно; p>0,05).  

 

 

Рис. 5.5. Вплив лікування на показники вмісту кальцію у плазмі 

крові і добовій сечі дітей основної і контрольної груп. 

Обидва показники були нижчими за загальноприйняту норму (2,3-2,87 

ммоль/л). Після лікування вміст кальцію у плазмі крові основної групи досяг 

меж допустимої норми і склав (2,32±0,06) ммоль/л, що було більше від його 
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рівня до лікування в 1,30 раза (p1<0,001), а також від показника контрольної 

групи після лікування, який зріс лише на 0,01 ммоль/л (p2<0,001). 

Вивчаючи зміни рівня кальцію в добовій сечі, виявили, що до 

лікування вміст цього елемента в основній і контрольній групах мало 

відрізнявся між собою (2,62±0,14) і (2,37±0,17) ммоль/л відповідно (p>0,05) 

та перевищував показник загальноприйнятої норми (0-2,29 ммоль/л). 

Внаслідок терапії відмічалося достовірне зниження рівня кальцію в добовій 

сечі у дітей основної групи до (1,81±0,13) ммоль/л (p1<0,001), а отриманий 

показник відрізнявся від одноіменного контрольної групи в 1,25 раза 

(p2<0,05). 

При аналізі динаміки рівня фосфору в плазмі крові (рис. 5.6) 

встановлено, що до лікування показник основної групи становив (2,41±0,06) 

ммоль/л і мало відрізнявся від одноіменного контрольної групи (2,39±0,07) 

ммоль/л (p>0,05).  

 

 

Рис. 5.6. Вплив лікування на показники вмісту фосфору у плазмі 

крові і добовій сечі дітейосновної і контрольної груп. 

Після застосування ЛПК рівень фосфору в плазмі крові знизився у 

дітей основної групи в 1,26 раза – до (1,92±0,06) ммоль/л (p1<0,001) і досяг 
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меж загальноприйнятої норми (1,29-2,26 ммоль/л). Показник контрольної 

групи зменшився лише на 0,14 ммоль/л і був вищим від одноіменного 

основної групи в 1,17 раза (p2<0,001). 

Рівень фосфору в добовій сечі до лікування в обох групах майже не 

відрізнявся і становив (7,48±0,44) і (7,27±0,41) ммоль/л відповідно (p>0,05). 

Під дією лікування цей показник у дітей основної групи суттєво зріс до – 

(10,83±0,86) ммоль/л (p1<0,001), досягнувши загальноприйнятої норми, яка 

складає 10-40 ммоль/л. Цей результат перевищив одноіменний показник 

контрольної групи в 1,43 раза (p2<0,001), в якій він збільшився лише до 

(7,56±0,39) ммоль/л. 

Розглянемо динаміку макропоказників мінерального обміну у дітей, 

хворих на СГЕ, у кожному районі окремо. Зміни рівня кальцію і фосфору в 

біологічних рідинах дітей Галицького району під впливом лікування 

наведено в табл. 5.5. До терапії дані основної і контрольної груп Галицького 

району за рівнем кальцію в плазмі крові мало відрізнялися між собою 

(p>0,05). Завдяки застосуванню ЛПК в основній групі відмічалося зростання 

цього показника в 1,24 раза (p1<0,05), а результат перевищив вміст кальцію в 

плазмі крові контрольної групи в 1,36 раза (p2<0,01). 

При однакових вихідних даних зафіксовано зниження рівня кальцію в 

добовій сечі після лікування в обох групах: в основній – в 1,50 раза (p1>0,05), 

і в 1,42 раза (p2>0,05) порівняно з даними контрольної групи після лікування.  

Відсутність достовірної різниці між вихідними і кінцевими показниками 

можна пояснити великим розмахом даних у межах кожної групи. 

Кількість фосфору в плазмі крові до лікування мало відрізнялася в 

основній і контрольній групах (p>0,05). Після застосування ЛПК у дітей 

основної групи відмічалося зниження рівня цього елемента в 1,22 раза 

(p1>0,05), при тому, що у дітей контрольної групи він знизився лише на 0,02 

ммоль/л (p1>0,05). І хоча різниця в цифрових даних велика, через великий 

розмах показників вона недостовірна. 
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Таблиця 5.5 

Динаміка показників рівня макроелементів у біологічних рідинах 

дітей, хворих на системну гіпоплазію емалі, які проживають в 

екологічно забрудненому Галицькому районі, під впливом лікування 

(M±m) 

Рівень  

макро-

елементів 

Загально-

прийнята 

допустима 

норма 

Основна група 

(n=12) 

Контрольна група 

(n=9) 

до 

лікування 

після  

лікування 

до 

лікування 

після  

лікування 

кальцій 

плазми 

крові, 

ммоль/л 

 

2,3-2,87 

1,86±0,15 

 

2,31±0,14 

p1<0,05 

 

1,62±0,15 

p>0,05 

1,70±0,08 

p1>0,05 

p2<0,01 

кальцій 

добової сечі, 

ммоль/добу 

 

0-2,29 

2,19±0,30 

 

1,46±0,21 

p1>0,05 

2,19±0,43 

p>0,05 

2,08±0,33 

p1>0,05 

p2>0,05 

фосфор 

плазми крові, 

ммоль/л 

 

1,29-2,26 

2,02±0,15 

 

1,66±0,20 

p1>0,05 

1,88±0,28 

p>0,05 

1,86±0,27 

p1>0,05 

p2>0,05 

фосфор 

добової сечі, 

ммоль/добу 

 

10-40 

8,0±0,87 

 

12,22±0,79 

p1<0,01 

8,19±1,32 

p>0,05 

7,85±0,91 

p1>0,05 

p2<0,01 

 

Примітки. Вказана вірогідність різниці показників: р – величини обох 

груп між собою до лікування; p1 – величини обох груп до величини до 

лікування; p2 – величини обох груп між собою після лікування. 

 

Рівень фосфору в добовій сечі дітей основної групи після лікування 

зріс в 1,53 раза (p1<0,01) і перевищував аналогічний показник контрольної 

групи в 1,55 раза (p2<0,01). 

Результати дослідження вмісту кальцію і фосфору в основних 

біологічних рідинах (плазмі крові і добовій сечі), отриманих у дітей 

Долинського району після застосування ЛПК, показані в табл. 5.6. Рівень 

кальцію у плазмі крові у дітей Долинського району, хворих на СГЕ (p>0,05), 

після лікування в основній групі збільшився в 1,33 раза (p1<0,01) і переважав 

такий контрольної групи в 1,42 раза (p2<0,01). 
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Вміст кальцію в добовій сечі після лікування знизився у дітей основної 

групи в 1,41 раза (p1<0,05) і відрізнявся від показника контрольної групи в 

1,29 раза (p2>0,05), який зменшився лише в 1,06 раза (p1>0,05).  

Таблиця 5.6 

Динаміка показників рівня макроелементів у біологічних рідинах 

дітей, хворих на системну гіпоплазію емалі, які проживають в 

екологічно забрудненому Долинському районі, під впливом лікування 

(M±m) 

Рівень  

макро-

елементів 

Загально-

прийнята 

допустима 

норма 

Основна група 

(n=16) 

Контрольна група 

(n=12) 

до 

лікування 

після  

лікування 

до 

лікування 

після  

лікування 

кальцій 

плазми 

крові, 

ммоль/л 

 

2,3-2,87 

1,86±0,12 

 

2,48±0,06 

p1<0,01 

 

1,66±0,20 

p>0,05 

1,75±0,18 

p1>0,05 

p2<0,01 

кальцій 

добової сечі, 

ммоль/добу 

 

0-2,29 

2,22±0,34 

 

1,58±0,25 

p1<0,05 

2,17±0,48 

p>0,05 

2,04±0,41 

p1>0,05 

p2>0,05 

фосфор 

плазми крові, 

ммоль/л 

 

1,29-2,26 

2,44±0,06 

 

1,87±0,08 

p1<0,01 

2,45±0,14 

p>0,05 

2,34±0,11 

p1>0,05 

p2<0,01 

фосфор 

добової сечі, 

ммоль/добу 

 

10-40 

9,06±1,18 

 

11,86±1,03 

p1<0,05 

8,61±1,14 

p>0,05 

8,32±0,81 

p1>0,05 

p2<0,01 

 

Примітки. Вказана вірогідність різниці показників: р – величини обох 

груп між собою до лікування; p1 – величини обох груп до величини до 

лікування; p2 – величини обох груп між собою після лікування. 

 

Наші дослідження зафіксували зниження рівня фосфору в плазмі крові 

дітей основної групи після проведеної терапії  в 1,30 раза (p1<0,01). При 

однакових показниках обох груп до лікування рівень цього елемента у дітей 

контрольної групи знизився лише в 1,05 раза (p1>0,05) і перевищував 

аналогічний показник основної групи в 1,25 раза (p2<0,01). 

До наших лікувально-профілактичних заходів рівень фосфору в 

добовій сечі дітей основної групи незначно перевищував аналогічний 

показник контрольної групи – (9,06±1,18) ммоль/л і (8,61±1,14) ммоль/л 
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відповідно (p>0,05). Внаслідок лікування вміст фосфору в сечі дітей основної 

групи збільшився в 1,31 раза (p1<0,01), що суттєво перевищувало 

аналогічний показник контрольної групи (в 1,43 раза; p2<0,01). 

Як видно з даних, наведених у табл. 5.7, рівень кальцію у плазмі крові 

дітей основної і контрольної груп Калуського району до лікування мав 

незначну різницю (на 0,12 ммоль/л; p>0,05). Призначення ЛПК сприяло 

зростанню цього показника в 1,35 раза – до (2,37±0,10) ммоль/л  (p1<0,01), що 

було вищим в 1,32 раза за аналогічні дані контрольної групи (p2<0,01). 

Таблиця 5.7 

Динаміка показників рівня макроелементів у біологічних рідинах 

дітей, хворих на системну гіпоплазію емалі, які проживають в 

екологічно забрудненому Калуському районі, під впливом лікування 

(M±m) 

Рівень  

макро-

елементів 

Загально-

прийнята 

допустима 

норма 

Основна група 

(n=8) 

Контрольна група 

(n=11) 

до 

лікування 

після  

лікування 

до 

лікування 

після  

лікування 

кальцій 

плазми 

крові, 

ммоль/л 

 

2,3-2,87 

1,75±0,12 

 

2,37±0,10 

p1<0,01 

 

1,63±0,10 

p>0,05 

1,79±0,10 

p1>0,05 

p2<0,01 

кальцій 

добової сечі, 

ммоль/добу 

 

0-2,29 

2,75±0,40 

 

1,97±0,29 

p1>0,05 

3,06±0,32 

p>0,05 

2,76±0,28 

p1>0,05 

p2>0,05 

фосфор 

плазми крові, 

ммоль/л 

 

1,29-2,26 

2,53±0,09 

 

2,08±0,18 

p1>0,05 

2,51±0,12 

p>0,05 

2,33±0,10 

p1>0,05 

p2>0,05 

фосфор 

добової сечі, 

ммоль/добу 

 

10-40 

8,55±1,09 

 

11,02±0,94 

p1>0,05 

8,03±1,05 

p>0,05 

8,21±0,92 

p1>0,05 

p2>0,05 

 

Примітки. Вказана вірогідність різниці показників: р – величини обох 

груп між собою до лікування; p1 – величини обох груп до величини до 

лікування; p2 – величини обох груп між собою після лікування. 

 

Уміст кальцію в добовій сечі дітей Калуського району до лікування був 

недостовірно вищим у дітей контрольної групи стосовно основної. Після 

комплексної терапії відмічалося зниження рівня цього елемента в основній 
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групі в 1,40 раза (p1>0,05), а різниця з контрольною групою склала також 1,40 

раза (p2>0,05). 

Дані щодо рівня фосфору в плазмі крові до лікування практично не 

відрізнялися в основній і контрольній групах (p>0,05). Завдяки використанню 

ЛПК відбулося зниження цього показника в основній групі в 1,22 раза 

(p1>0,05), а в контрольній – лише в 1,08 раза (p1>0,05), а відмінність між 

даними обох груп становила 1,12 раза (p2>0,05). 

Зміни кількості фосфору в добовій сечі у дітей основної групи після 

лікування проявлялися збільшенням його в 1,29 раза (p1>0,05). При цьому він 

був більшим за такий у контрольній групі в 1,34 раза (p2>0,05). 

У дітей основної і контрольної груп Снятинського району, хворих на 

СГЕ, показники рівня кальцію в плазмі крові до лікування мало відрізнялися 

між собою (табл. 5.8). Після застосування ЛПК цей показник у дітей основної 

групи зріс в 1,27 раза (p1<0,05) і переважав одноіменні дані контрольної 

групи в 1,44 раза (p2<0,01). 

Рівень кальцію в добовій сечі до лікування був незначно вищим у дітей 

основної групи, ніж контрольної (p>0,05). Дія ЛПК в основній групі 

проявлялася тим, що цей показник знизився в 1,37 раза (p1<0,05) і досяг 

загальноприйнятої допустимої норми. 

Дані щодо вмісту фосфору в плазмі крові до лікування у дітей основної 

і контрольної груп практично не відрізнялися (p>0,05). Під впливом ЛПК в 

основній групі відмічалося зниження цього показника в 1,19 раза (p1<0,05), і 

він був меншим від аналогічних даних контрольної групи в 1,14 раза 

(p2<0,05). 

До комплексної терапії показники кількості фосфору в добовій сечі 

майже не відрізнялися в обох групах. Після неї рівень цього елемента у дітей 

основної групи суттєво зріс як стосовно даних до лікування (в 1,63 раза; 

p1<0,01), так і стосовно вмісту фосфору в контрольній групі завдяки терапії 

(в 1,37 раза; p2<0,01). 
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Таблиця 5.8 

Динаміка показників рівня макроелементів у біологічних рідинах 

дітей, хворих на системну гіпоплазію емалі, які проживають в 

екологічно забрудненому Снятинському районі, під впливом лікування 

(M±m) 

Рівень  

макро-

елементів 

Загально-

прийнята 

допустима 

норма 

Основна група 

(n=16) 

Контрольна група 

(n=15) 

до 

лікування 

після  

лікування 

до 

лікування 

після  

лікування 

кальцій 

плазми 

крові, 

ммоль/л 

 

2,3-2,87 

1,71±0,17 

 

2,17±0,15 

p1<0,05 

 

1,33±0,12 

p>0,05 

1,51±0,13 

p1>0,05 

p2<0,01 

кальцій 

добової сечі, 

ммоль/добу 

 

0-2,29 

3,06±0,28 

 

2,24±0,23 

p1<0,05 

2,27±0,32 

p>0,05 

2,18±0,24 

p1>0,05 

p2>0,05 

фосфор 

плазми крові, 

ммоль/л 

 

1,29-2,26 

2,47±0,11 

 

2,07±0,10 

p1<0,05 

2,40±0,08 

p>0,05 

2,35±0,06 

p1>0,05 

p2<0,05 

фосфор 

добової сечі, 

ммоль/добу 

 

10-40 

5,30±0,57 

 

8,66±0,53 

p1<0,01 

5,63±0,46 

p>0,05 

6,31±0,48 

p1>0,05 

p2<0,01 

 

Примітки. Вказана вірогідність різниці показників: р – величини обох 

груп між собою до лікування; p1 – величини обох груп до величини до 

лікування; p2 – величини обох груп між собою після лікування. 

 

Підсумовуючи, зазначимо: нашими дослідженнями встановлено, що 

після застосування  запропонованого нами ЛПК у дітей, хворих на СГЕ, 

достовірно знижувалась кислотна проникність емалі, суттєво підвищувався 

рівень гігієни ротової порожнини, спостерігався значний 

карієспрофілактичний ефект, що свідчило про зростання  резистентності 

твердих тканин зубів. 

Розроблений нами ЛПК підвищує показники гуморального імунітету – 

рівень Ig A, M, G  у всіх дітей, зокрема, суттєве підвищення Ig A було лише у 

дітей Снятинського району з радіаційно-хімічним характером забруднення, а 

кількість Ig M збільшилася у дітей, жителів Долинського, Калуського і 

Снятинського районів. При цьому вміст Ig G у дітей основної групи усіх 
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досліджуваних районів достовірно зростав, не зважаючи на вид ксенобіотика. 

Отже, в районах забруднених ксенобіотиками доцільне застосування ЛПК 

для підвищення рівня загального гуморального імунітету, особливо при 

поєднаному радіаційно-хімічному забрудненні. 

У всіх досліджуваних районах завдяки нашому лікуванню регулювався 

рівень кальцію і фосфору в біологічних рідинах у дітей основної групи, 

досягаючи загальноприйнятої норми. У плазмі крові рівень кальцію 

переконливо підвищувався незалежно від характеру забруднення, а в добовій 

сечі цей показник та вміст фосфору у плазмі крові значно знижувався у дітей 

Долинського і Снятинського районів. У дітей усіх районів рівень фосфору в 

добовій сечі підвищувався вірогідно порівняно з показниками контрольної 

групи та досяг норми. Особливо виражена регуляція макропоказників 

мінерального обміну була у дітей, які проживають у районах, забруднених 

продуктами нафтової промисловості та поєднаними радіаційно-хімічними 

ксенобіотиками.  

Матеріали 5 розділу опубліковані в таких працях: 

1. Патент України на корисну модель №76304 МПК А61К 8/00, 

А61К 33/06, А61К 33/42, С01В 33/12. Спосіб профілактики і лікування 

системної гіпоплазії емалі зубів у дітей, які проживають у регіонах із різним 

характером забруднення довкілля // Ю. А. Лабій, Г. М. Мельничук,  Н. А. 

Лабій – u 2012 08444, заявл. 09.07.2012; опубл. 25.12.2012, Бюл. №24.  

2. Лабій Ю. А. Вплив комплексної терапії на зміни показників 

гуморального імунітету у дітей, хворих на системну гіпоплазію емалі, які 

проживають у різних за характером екологічного забруднення районах / Ю. 

А. Лабій // Актуальні проблеми клінічної, теоритичної, профілактичної 

медицини, стоматології та фармації: матеріали наук. - практ. конф. (Одеса, 

10-11 квітня 2015 p.). – Одеса: МГУ, 2015. – С. 71- 73. 

3. Лабій Ю. А. Спосіб профілактики і лікування системної 

гіпоплазії емалі зубів у дітей, які проживають у регіонах із різним характером 



107 

 
 

забруднення довкілля / Ю. А. Лабій, Г. М. Мельничук // Інформаційний  лист 

№130-2013. – К.: Укрмедпатентінформ, 2013. – 3 с.  
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ  

 

Антропогенне забруднення довкілля, а надто поєднання декількох 

шкідливих чинників значно порушили екологічну рівновагу в Україні і світі. 

Особливо від цього страждають діти, що пов’язано з незрілістю 

пристосувальних реакцій молодого організму [7, 190]. Зниження 

адаптаційних можливостей призводить до порушення роботи ендокринної, 

сечовидільної, захисної, дихальної систем організму дитини та опорно-

рухового апарату [2, 9, 49, 70, 103, 121, 123, 125, 132]. Не залишається 

осторонь і зубо-щелепна система, яка реагує виникненням „екологічно 

зумовленої” патології, зокрема, СГЕ [16, 41, 145, 111, 122, 173]. Багато 

науковців відмічають зростання рівня поширеності СГЕ в останні роки в 

усьому світі, що пов’язують саме з техногенним забрудненням довкілля [19, 

26, 32, 83, 97, 131, 169, 186]. 

Хоча Івано-Франківська область належить до рекреаційних зон 

України, за даними Головного управління статистики, на її території 

знаходиться декілька проблемних з екологічної точки зору районів [62]. 

Нашу увагу привернули місцевості, забруднені такими викидами: Галицький 

район, де забруднювачем є Бурштинська ТЕС, викиди якої містять диоксини 

сірки, азоту і вуглецю (розрахунок екологічного навантаження склав 3810,0 

кг/особу); Долинський район, в якому є інтенсивний нафтогазовидобуток 

(навантаження – 110,8 кг/особу); Калуський район, де викиди заводу 

„Карпатнафтохім-Лукор”  містять ксенобіотики метану і неметанових летких 

високомолекулярних органічних сполук (навантаження – 145,1 кг/особу), та 

Снятинський район, який після Чорнобильської катастрофи віднесений до 

зони посиленого радіаційного контролю – IV зони радіаційного забруднення 

(навантаження – 25,1 кг/особу). У цьому селі та на прилеглих територіях 

виявлені плями радіаційного забруднення за цезієм – 4,60 Кі/км
2
 та за 

стронцієм – 0,31 Кі/км
2
 [205]. Для порівняння як умовно чистий вибраний 

Городенківський район, в якому  забруднення радіонуклідами за цезієм 
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становлять 1,3 Кі/км
2
,
 
а за стронцієм – 0,08 Кі/км

2 
(навантаження – 19,0 

кг/особу). 

Отже, вивчення поширеності та структурних особливостей некаріозних 

уражень твердих тканин зубів, зокрема, СГЕ в постійних зубах дітей, які 

перебувають під постійним впливом різних ксенобіотиків, і розробка нових 

науково обгрунтованих методів лікування, спрямованих на підвищення 

резистентності емалі зубів, уражених СГЕ, та на профілактику виникнення 

ускладнень є актуальними.  

Для досягнення поставленої мети і вирішення завдань дисертаційної 

роботи проведені: епідеміологічні, клінічні (DDE-index, ТЕР-тест, індекс 

карієсу КПВ, спрощений гігієнічний індекс OHI-s, індекс стану ясен і 

ураженості гінгівітом РМА), імунологічні (рівень IgA, IgM і IgG у сироватці 

крові), біохімічні (вміст кальцію і фосфору в плазмі крові та кількості 

виведеного кальцію і фосфору в добовій сечі, рівня паратгормону, 

кальцитоніну, Т3 і Т4), функціональні (МЩКТ), молекулярно-генетичні 

(розподіл алелей генів GSTM1 і GSTТ1 та генетичного поліморфізму гену 

VDR), статистичні (із використанням параметричних та непараметричних 

критеріїв) дослідження. 

Епідеміологічним обстеженням охоплено 424 дитини Івано-

Франківської області у віці 6-12 років, а саме: 121 школярів с. Задністрянське 

Галицького, 79 дітей с. Верхня Калуського, 86 дітей с. Яворів Долинського та 

75 дітей с. Стецева Снятинського районів.  В якості групи порівняння 

оглянуто 63 дітей із с. Ясенів Пільний Городенківського району. При 

виявленні захворювання на СГЕ дітей включали до груп спостереження.  

Наші дослідження показали, що поширеність СГЕ залежить від 

характеру антропогенного забруднення довкілля. Найбільше випадків СГЕ 

(58,67±5,72) % діагностували серед дітей, які проживають у районі з хімічно-

радіаційним характером забруднення (Снятинському), найменше – 

(22,31±3,80) % – з інгаляційним забрудненням диоксинами сірки, азоту і 

вуглецю (Галицькому). Якісні ушкодження емалі (обмежене і дифузне 
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помутніння без дефектів товщини емалі за DDE-index) фіксували у дітей з 

усіх вивчених районів області. Вони складали від (57,69±9,88) % випадків у 

дітей Калуського до (81,48±7,62) % – Галицького районів. Частота реєстрації 

СГЕ середнього ступеня важкості (дефект товщини емалі, ямки за DDE-

index) коливалася від (18,52±7,62) % до (26,92±8,87) % обстежених. Важкий 

ступінь СГЕ (відсутність емалі за DDE-index) найчастіше – у (15,38±7,22) % 

випадків – виявляли у жителів Калуського району, в атмосферному повітрі 

якого наявні неметанові леткі органічні високомолекулярні сполуки у 

великій кількості, які пригнічують процес активації амінокислот і порушують 

формування білкової матриці емалі. Наші дані збігаються з результатами 

інших досліджень, в яких встановлено подібну ураженість зубів під впливом 

схожих за механізмом дії ксенобіотиків [76, 270, 270]. 

Незалежно від характеру забруднювача, в усіх районах СГЕ в 

постійному прикусі найбільше уражалися центральні різці – від (47,73±7,62) 

% до (96,15±3,85) % випадків і перші моляри – від (61,11±8,24) % до 

(88,46±6,39) %. Встановлені закономірності засвідчують особливо шкідливий 

вплив усіх вивчених нами ксенобіотиків на формування емалі зубів в 

останньому триместрі внутрішньоутробного розвитку і на першому році 

життя та патогенну дію на емаль хімічно-радіаційного забруднення на 3-4 

році життя, про що свідчить високий  відсоток дітей з ураженням перших і 

других премолярів – (50,0±7,63) % і (31,82±7,1) % у Снятинському районі. 

Відомо, що первинна мінералізація цих зубів відбувається 

внутрішньощелепно у три-чотирирічному віці. Особливо негативний вплив 

саме цих екопатогенів на формування емалі постійних зубів зазначають й 

інші науковці [33].  

Одночасна ураженість обстежених нами дітей, хворих на СГЕ, карієсом 

зубів наближалася до 100 %, тобто, була тотальною і не залежала від району 

проживання та виду ксенобіотика, що спостерігають в останні роки й інші 

дослідники [97, 130].  
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Рівень гігієни був практично однаковим у дітей з усіх обстежених 

районів (індекс гігієни склав від (1,15±0,11) до (1,26±0,15) бала) і 

характеризувався як задовільний. Цікавим є встановлений нами факт про те, 

що низький рівень гігієни мало впливав на розвиток запальних захворювань 

тканин пародонта, про що свідчать невеликі значення індексу РМА – від 

(0,53±0,53) до (1,58±0,76) бала у дітей з усіх районів. Вважаємо, що 

підвищене значення індексу OHI-s пов’язане  з низьким рівнем мотивації до 

дотримання правил особистої гігієни у школярів, хворих на СГЕ, незалежно 

від району проживання та свідчить про те, що гігієнічне навчання і 

виховання дітей у районах області проводиться недостатньо.  

При аналізі анкет, які заповнювали матері, виявлено високу частоту 

гестозів (46,15±9,97) % і загроз викиднів (26,92±8,87) % у вагітних 

Калуського району, де випадки цього стану були в 4,15 раза частішими, ніж у 

жінок з інших районів. Це дозволяє зробити припущення про найбільш 

шкідливий вплив на перебіг вагітності хімічного забруднення довкілля 

високомолекулярними ксенобіотиками. Такі стани, як свідчать наукові 

джерела, ймовірно також є передумовою розвитку СГЕ у майбутніх дітей 

[111]. Вірогідного впливу на виникнення СГЕ у дітей з антропогенно 

забруднених районів маси тіла при народженні та особливостей 

вигодовування новонароджених не виявлено.  

Шляхом вивчення „Історій розвитку дитини” (форма № 112/о) нами 

встановлено  високу частоту виникнення симптомів загальної неспецифічної 

інтоксикації, таких як: головний біль та біль у животі і ногах, втомлюваність, 

зниження апетиту, нудота, запаморочення, носові кровотечі, блідість шкіри у 

дітей, хворих на СГЕ, які проживають в екологічно забруднених районах, 

порівняно з жителями умовно чистого району, які не мають СГЕ, що 

дозволяє висунути гіпотезу про наявність у них синдрому так званої 

екологічної дезадаптації [61]. При цьому різниця у прояві симптомів 

залежала від виду і шляхів надходження ксенобіотиків в організм жителів 

різних місцевостей. Так, відсоток дітей Галицького району, які скаржилися 
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на біль у животі, склав (77,78±8,15) % випадків,  у ногах – (18,52±7,62) %, а 

блідість шкірних покривів виявлена у (81,48±7,62) % дітей. У мешканців 

Долинського району частіше відмічалися зниження апетиту і носові 

кровотечі – у (63,89±8,12) % і (11,11±5,31) % дітей відповідно. У (42,31±9,88) 

% обстежених Калуського району часто спостерігали нудоту. На Снятинщині 

переважали скарги на головний біль – у (56,82±7,55) % дітей, втомлюваність 

– у (45,45±7,59) % і запаморочення – у (4,55±3,18) % осіб. Особливо значний 

вплив на розвиток синдрому екологічної дезадаптації, за нашими даними, 

мають поєднані радіаційно-хімічні ксенобіотики, що підтверджують також 

дані інших науковців [109]. 

Зазначимо, що з анамнезу виявлено також часті захворювання на ГРЗ – 

у (62,92±3,99) % випадків і хронічні тонзиліти – в (69,14±4,02) % обстежених 

дітей, хворих на СГЕ. Особливо це стосується мешканців Снятинського 

району, де діє комбіноване радіаційно-хімічне навантаження, при якому 

встановлено вказані хвороби в (79,55±6,15) % і (77,27±6,39) % дітей 

відповідно. Це може свідчити про зниження загального імунітету в 

мешканців усіх антропогенно забруднених територій, а його порушення є 

тим тлом, на якому формується СГЕ [122].  

У дітей з екологічно забруднених районів, хворих на СГЕ, за 

допомогою анамнезу, огляду й ультразвукового дослідження достовірно 

частіше діагностували хвороби ШКТ, а надто через вплив речовин 

нафтогазовидобувного комплексу в Долинському районі (у (55,56±8,4) % 

обстежених), а частота випадків переважала таку в дітей умовно чистого 

Городенківського району в 3,5 раза, де їх було (15,87±4,64) %, що можна 

пояснити хронічною дією на дитячий організм малих доз сірководню і 

вуглеводнів. Таку можливість також підтверджують дослідження інших 

вчених [10, 30]. 

У дітей, хворих на СГЕ, з усіх екологічно забруднених районів при 

ультразвуковому дослідженні вірогідно частіше (в (74,44±3,8) % оглянутих) 

виявляли хвороби щитоподібної залози порівняно з жителями умовно 
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чистого Городенківського району, в якому їх діагностовано в (36,51±6,11) % 

випадків. Особливо часто ці захворювання траплялися в Галицькому районі, 

забрудненому викидами в атмосферу продуктів спалювання вугілля, де така 

ураженість склала (81,48±7,62) %. Значна поширеність хвороб щитоподібної 

залози в дітей з усіх екозабруднених районів свідчить про надзвичайну її 

чутливість до токсичних впливів, що і зумовлює виникнення патологічних 

процесів у залозі та спричиняє порушення мінерального обміну, яке, 

очевидно, і призводить до розвитку СГЕ. На високу захворюваність 

щитоподібної залози в районах із підвищеним антропогенним навантаженням 

на організм дитини вказують також інші наукові джерела [113, 199]. 

За допомогою фахівців-педіатрів різного профілю та даних 

ультразвукового дослідження виявлено також вірогідно більшу частоту 

захворювань нирок у дітей усіх місцевостей, довкілля яких забруднене 

ксенобіотиками, особливо в Калуському районі (76,92±8,43) %, 

забрудненому продуктами хімічної промисловості органічних 

високомолекулярних сполук, де випадки хвороб нирок за наявності СГЕ 

фіксували в 16,16 раза частіше, ніж у жителів умовно чистого району без 

СГЕ. Велика кількість уражень нирок у дітей, хворих на СГЕ, яка у всіх 

районах в середньому склала (54,89±4,33) %, може вказувати на розвиток 

мембранолітичних процесів у ниркових канальцях під впливом різних 

ксенобіотиків, що, своєю чергою, призводить до порушення третьої фази 

їхньої дезактивації [102] і спричиняє інтоксикацію організму та впливає на 

розвиток СГЕ. Така закономірність виявлена нами вперше. 

Установлено, що в порядку зростання відношення шансів ризику 

розвитку СГЕ на забруднених територіях розташувалися хвороби органів 

ШКТ, часті ГРЗ, хвороби щитоподібної залози, хронічні тонзиліти. 

Найбільше значення відношення шансів виникнення СГЕ, що складає 24,03 

(7,26-81,5), виявили у дітей, які мають захворювання нирок.  

Відомо, що СГЕ з великим ступенем ймовірності можна віднести до 

проявів молярно-різцевої демінералізації [195, 223, 275]. Наші дані щодо 
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етіопатогенетичних механізмів виникнення і розвитку СГЕ перегукуються з 

даними досліджень чинників ризику розвитку цього захворювання, які також 

вказують на мультифакторність виникнення молярно-різцевої демінералізації 

[112, 223]. Отримані нами результати і праці інших науковців [197] свідчать 

про особливо негативний вплив екопатогенів на розвиток зубів у віці одного і 

шести років, що зумовлює необхідність здійснення профілактичних заходів у 

ці вікові періоди розвитку дитини для попередження виникнення як СГЕ, так 

і карієсу зубів. 

При дослідженні імунного статусу дітей з’ясовано, що забруднення 

довкілля сприяє достовірному зниженню показників гуморального імунітету. 

Зокрема, встановлено зниження рівня IgA в сироватці крові хворих на СГЕ 

дітей усіх районів. Різниця з даними здорових дітей склала від 1,1 раза 

(р1>0,05) у Галицькому районі до 1,22 раза (р1<0,001) – у Снятинському. 

У хворих на СГЕ дітей вміст IgM у сироватці крові був достовірно 

нижчим у всіх екологічно забруднених районах, особливо у Снятинському, в 

якому він був меншим від показників здорових дітей в 1,28 раза (р1<0,001). 

Кількість IgG у сироватці крові всіх хворих на СГЕ дітей також була 

вірогідно зменшеною незалежно від ксенобіотика, однак, особливо зниженим 

порівняно зі здоровими  цей показник був у Калуському (в 1,39 раза) і 

Снятинському (в 1,36 раза) районах (р1<0,001). 

Отже, всі вивчені нами екопатогени суттєво впливають на стан 

гуморального імунітету дітей, хворих на СГЕ, проте найменше уражається 

імунна система в осіб, що проживають у Галицькому районі, забрудненому 

інгаляційними ксенобіотиками. Дещо більшою мірою ушкоджується імунна 

система у дітей, мешканців територій, де вода і грунти забруднені хімічними 

ксенобіотиками, тобто, в Долинському і Калуському районах. Найгірший 

стан імунітету виявлений в обстежених Снятинського району, що свідчить 

про надзвичайно шкідливий вплив на організм дитини поєднаних забруднень 

– хімічних і радіаційних. Ці дані знаходять підтвердження й у працях інших 

дослідників [35, 70, 77, 125]. 
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Вивченням рівня макроелементів у біологічних рідинах усіх дітей, 

хворих на СГЕ, що проживають у місцевостях з антропогенним 

забрудненням, встановлено суттєве (у 1,33 раза) зменшення рівня кальцію у 

плазмі крові та збільшення (у 2,1 раза) виділення кальцію з добовою сечею  

порівняно з даними у дітей з умовно чистого Городенківського району. 

Найбільшими відхилення цих показників були у дітей Снятинського району, 

які зазнають комбінованого радіаційно-хімічного навантаження, – зниження 

в крові в 1,38 раза (р<0,001) і підвищення в сечі у 2,40 раза (р<0,001). 

У жителів екологічно забруднених районів виявлено також достовірно 

підвищений в 1,28 раза  вміст фосфору в плазмі крові та знижений в 1,96 раза 

його рівень у добовій сечі (р<0,001). Особливо вираженими ці показники 

були в дітей Снятинського району, а різниця з даними мешканців умовно 

чистого району склала 1,35 і 2,12 раза (р<0,001) відповідно, що свідчить про 

надто шкідливий вплив поєднаного  хімічно-радіаційного забруднення на 

мінеральний обмін. 

Дослідження гормонального статусу, який також впливає на 

мінеральний гомеостаз, показало, що кількість паратгормону в плазмі крові 

дітей, уражених СГЕ, Галицького – (7,00±0,44) нг/л, Калуського – (7,22±0,54) 

нг/л і особливо Снятинського – (5,47±0,75) нг/л районів порівняно з 

показниками здорових (9,68±0,68) нг/л була значно меншою (р<0,01-0,001). 

Встановлено також достовірно нижчий рівень кальцитоніну. Найменшим цей 

показник був у Долинському районі – (2,85±0,29) нмоль/л порівняно з 

даними здорових дітей Городенківського – (3,83±0,23) нмоль/л, а різниця 

склала 1,34 раза (р<0,01), та порівняно з ураженими СГЕ дітьми Галицького 

району – (4,51±0,48) нмоль/л із різницею в 1,58 раза (р<0,01), а також у дітей 

Снятинського – (3,36±0,25) нмоль/л  порівняно з даними обстежених 

Галицького району (р<0,05) із різницею в 1,34 раза. Вміст гормону Т3 у 

плазмі крові дітей, хворих на СГЕ, Галицького – (1,64±0,13) нмоль/л і 

Снятинського – (1,33±0,10) нмоль/л районів (р<0,05-0,001), а гормону Т4 – у 

дітей Калуського – (88,65±2,08) нмоль/л  і Снятинського – (86,82±3,37) 
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нмоль/л районів порівняно з даними інших обстежених нами місцевостей був 

також значно зниженим (р<0,01-0,001). 

Отже, наше дослідження засвідчує, що шкідливі речовини екологічно 

несприятливих районів спричиняють дисбаланс мінерального і 

гормонального гомеостазу, вказуючи на виснаження цих систем організму. 

Особливо важку ситуацію  відмічали у жителів Снятинського району, які 

зазнавали комбінованого хімічно-радіаційного навантаження. На зміни у 

мінеральному і гормональному обміні у дітей з екологічно несприятливих 

місцевостей вказують й інші дослідження [17, 139, 198]. Ці розлади 

призводять до порушень пристосувальних механізмів організму дитини та 

спричиняють важкі хронічні захворювання, у т. ч. і розвиток СГЕ [103, 125]. 

При вивченні розподілу алелей генів GSTM1 і GSTT1 нам не вдалося 

встановити статистичну достовірність виникнення СГЕ у дітей, що 

проживають в екологічно забруднених районах, і є носіями „нульової” алелі 

генотипу GSTM1 і GSTT1 чи їх поєднання. Відсутність вірогідного зв’язку 

виникнення СГЕ з наявністю  різних алелей TT, Tt і „недосконалої” алелі tt 

гена VDR ми пояснюємо тим, що на порушення мінеральної щільності емалі 

зубів впливає ще й велика кількість інших внутрішніх і зовнішніх чинників, 

тому цей зв’язок може не прослідковуватися [99]. 

Встановлений нами дисбаланс у різних системах організму дітей, на 

яких діють ксенобіотики, потребував адекватної фармакологічної корекції і 

став підгрунтям для розробки патогенетичного способу лікування СГЕ. Для 

оцінки впливу лікувально-профілактичних заходів щодо СГЕ зубів, як 

екологічно детермінованого захворювання, всі діти, хворі на СГЕ, незалежно 

від району проживання, шляхом випадкової вибірки були розподілені на 

групи: основну, в яку ввійшло 67 дітей, і контрольну, в яку включено 66 

дітей з усіх забруднених ксенобіотиками районів разом. За час проведення 

дослідження з різних причин з основної групи вибуло 15 дітей, а з 

контрольної – 19. На кінцевому етапі до складу основної групи входило 12 

дітей із Галицького району, 16 – із Долинського, 8 – із Калуського і 16 – зі 
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Снятинського. Контрольна група складалася з 9 жителів Галицького району, 

12 – Долинського, 11 – Калуського і 15 – Снятинського. Основній і 

контрольній групам здійснювали різний обсяг лікувально-профілактичних 

заходів. Тривалість дослідження становила три роки, обстеження проводили 

через 6, 12, 18, 24, 30 і 36 місяців.  

Після санації і професійної гігієни для місцевого лікування дітям обох 

груп використовували „Емаль-герметизуючий ліквід” шляхом одноразового 

поетапного нанесення на емаль зубів. Суть інновації полягала у включенні до 

ЛПК для пацієнтів основної групи ендогенних препаратів „Атоксіл”, 

„Кальцій-Остеовіт
®
” та „Імуноплюс” (патент України на корисну модель 

№76304), а дітям групи контролю загального лікування не використовували.  

Із метою визначення ефективності запропонованого нами способу 

лікування проводили оцінку динаміки показників структурно-функціональної 

резистентності емалі, гігієни ротової порожнини, приросту карієсу постійних 

зубів, зміни рівня IgA, IgM i IgG у сироватці крові, а також кальцію і 

фосфору в крові і добовій сечі в обох досліджуваних групах. 

 Терапевтичний вплив на резистентність емалі спостерігали за ТЕР-

тестом, зниження якого відмічали в обох досліджуваних групах. Через 12 

місяців цей показник досяг (3,87±0,12) бала в основній і (4,13±0,17) бала в 

контрольній групах порівняно з даними до лікування – (4,60±0,15) і 

(4,68±0,18) бала, тобто, знижувався в 1,19 і 1,13 раза (р<0,05) відповідно. При 

подальших дослідженнях встановлено, що в контрольній групі емалева 

резистентність почала знижуватися, проявляючись зростанням показника 

ТЕР-тесту до (4,26±0,17) бала через 24 місяці, а через 36 місяців – до 

(4,36±0,16) бала, тобто, порівняно з початковими даними він знизився лише в 

1,07 раза (р>0,05). При цьому в основній групі показник ТЕР-тесту, навпаки, 

продовжував знижуватися і через 24 місяці досяг рівня (3,52±0,13) бала, а 

через 36 місяців – (3,40±0,13) бала, що вказує на підвищення структурно-

функціональної резистентності емалі в цих дітей порівняно з такою в 

контрольній групі в 1,28 раза (р<0,001).  Підвищення резистентності емалі в 
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контрольній групі відбулося завдяки застосуванню „Емаль герметизуючого 

ліквіду”, який завдяки комбінації елементів: фтористих силікатів марганцю і 

міді, фтористого натрію та високодисперсного гідроокису кальцію шляхом 

глибокого проникнення знижує кислотну розчинність емалі [105]. Про такий 

вплив цього препарату засвідчують й інші дослідники [14, 80, 89]. Однак цей 

ефект був менш довготривалим, ніж у дітей основної групи, яким додатково 

призначали всередину препарати „Атоксіл”, „Кальцій-Остеовіт
®
” та 

„Імуноплюс”, що вказує на недостатність при лікуванні СГЕ лише 

екзогенних заходів. 

Запропонований нами ЛПК суттєво впливав і на стан гігієни ротової 

порожнини. Перед початком дослідження показники індексу OHI-s в 

основній і контрольній групах практично не відрізнялися і становили 

(0,92±0,09) бала і (1,0±0,09) бала відповідно, що відповідало задовільному 

рівню гігієни. Через 6 місяців в основній групі показник гігієни знизився на 

75,0 % відсотків і досяг значення (0,23±0,03) бала, що трактувалося як 

хороший рівень гігієни. У контрольній групі зниження індексу OHI-s 

відбулося лише на 50,0 % – до показника (0,50±0,06) бала. Через 12, 18, 24 і 

30 місяців відмічалося подальше зниження рівня гігієни ротової порожнини у 

дітей обох груп. Але через 36 місяців спостережень індекс OHI-s у 

контрольній групі зріс до (1,03±0,08) бала і перевищив початкове значення на 

2,97 %, а в основній групі через три роки рівень гігієни знаходився в межах 

хорошого, мав значення (0,62±0,05) бала і був меншим за початковий на 

33,71 %. Такий результат ми пояснюємо тим, що застосування лише місцевих 

засобів і навчання гігієні дає тільки короткочасний ефект, а при поєднанні 

місцевих заходів із запропонованим нами ЛПК очевидно підвищується рівень 

місцевого імунного захисту ротової порожнини, що в тому числі сприяє 

зниженню утворення зубних відкладень. 

На тлі зменшення кислотної проникності емалі і зниження індексу 

гігієни спостерігали значний карієспрофілактичний ефект. Через 12 міс. КПВ 

у контрольній групі з (4,67±0,36) бала зріс до (5,04±0,40) бала, а в основній – 
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із (4,68±0,38) бала до (4,87±0,37) бала, а через 36 міс. КПВ в основній і 

контрольній групах відповідав рівню (5,27±0,38) і (6,11±0,40) бала 

відповідно. Через два роки редукція приросту інтенсивності карієсу в 

основній групі досягла 45,88 %, а через три роки – 58,04 %,  що знову ж таки 

можна пояснити недостатньою дією лише місцевого лікування в контрольній 

групі. 

Вміст IgA, IgМ, IgG у сироватці крові всіх дітей основної групи після 

проведеного курсу лікування достовірно переважав вихідні дані. Вірогідне 

підвищення рівня IgA, який відповідає за місцевий імунітет, спостерігали 

лише у дітей Снятинського району з радіаційно-хімічним характером 

забруднення, в якому він підвищився на 14,86 %. Достеменне зростання рівня 

IgМ, який забезпечує первинну імунну відповідь, спостерігали у дітей 

основної групи, які проживають у Долинському – на 8,04 % (p1<0,05), 

Калуському – на 16,35 % (p1<0,01) і Снятинському – на 12,75 % (p1<0,01) 

районах. Достовірне зростання показника IgG після застосування ЛПК у 1,34 

раза (р2<0,001) у середньому ми відмічали в дітей основної групи всіх 

досліджуваних районів, незважаючи на вид ксенобіотика. Цей імуноглобулін 

забезпечує довготривалий гуморальний імунітет і бере участь у нейтралізації 

бактеріальних токсинів, стимуляції фагоцитозу, клітинно-опосередкованій 

цитотоксичності та зв’язуванні комплемента [37], тому дослідження його 

рівня є особливо важливим у дітей, які проживають на екологічно 

забруднених територіях.  

Отже, застосування запропонованого нами ЛПК в екологічно 

забруднених районах для підвищення рівня загального гуморального 

імунітету є доцільним, а особливо виправданим у місцевостях із поєднаним 

радіаційно-хімічним антропогенним навантаженням, де він сприяє суттєвому 

підвищенню рівня імуноглобулінів. Отримані дані забезпечувалися 

використанням рослинного біогенного стимулятора „Імуноплюс”, який 

завдяки фармакологічній дії сухого соку ехінацеї пурпурової має 

імуномодулюючу дію. Аналогічні результати внаслідок впливу на імунну 
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систему дитячого організму подібних препаратів отримали й інші дослідники 

при лікуванні карієсу, захворювань пародонта, слизової оболонки ротової 

порожнини тощо [59, 71, 72, 78]. 

Аналіз динаміки макропоказників мінерального обміну в плазмі крові і 

добовій сечі показав, що загалом по всіх досліджуваних районах після 

лікування рівень кальцію і фосфору в біологічних рідинах у дітей основної 

групи порівняно з контрольною достовірно поліпшився і досяг 

загальноприйнятої допустимої норми. Незважаючи на труднощі, пов’язані з 

малими розмірами виборок для кожного району окремо, можна вірогідно 

стверджувати, що запропонований нами ЛПК сприяв суттєвому підвищенню 

рівня кальцію плазми крові, незалежно від характеру екологічного 

забруднення, що прослідковується як стосовно показників до лікування 

(збільшення склало від 1,24 до 1,35 раза (p1<0,05)  залежно від району), так і 

щодо даних, отриманих у контрольній групі після лікування (різниця 

становила від 1,32 до 1,44 раза (p2<0,01) залежно від району). Найбільше під 

впливом терапії знизився рівень кальцію в добовій сечі та фосфору плазми 

крові у дітей Долинського району порівняно з показниками до лікування (в 

1,41 і 1,30 (p1<0,05) раза відповідно), а також з аналогічними даними 

контрольної групи (в 1,29 раза (p2>0,05) і в 1,25 раза (p2<0,01) відповідно). 

Найкращі результати спостерігали стосовно динаміки рівня фосфору в 

добовій сечі. У дітей із кожного району цей показник до лікування був 

нижчим за загальноприйняту норму. Після використання ЛПК у пацієнтів 

основної групи вміст фосфору у добовій сечі суттєво зріс, досяг норми і 

вірогідно перевищив показники контрольної групи від 1,34 до 1,56 раза 

(p2<0,01) залежно від району. 

Отже, під впливом запропонованих нами терапевтичних заходів 

достовірно поліпшується обмін основних макроелементів кісткової системи. 

Ці результати стали можливими внаслідок використання вітаміно-

мінерального комбінованого препарату „Кальцій-Остеовіт
®”

, який містить 

кальцій, фосфор, вітаміни A, C, B6 i D3, що впливають на метаболізм кальцію 
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і сприяють формуванню органічного матриксу. Особливо доцільним 

вважаємо їх застосування у дітей, які проживають у районах, забруднених 

продуктами нафтової промисловості та поєднаними радіаційно-хімічними 

ксенобіотиками. Подібні закономірності, отримані під впливом остеотропних 

вітаміно-мінеральних комплексів, описують багато дослідників [14, 67, 69, 

90]. 

Успіх у застосуванні розробленого нами ЛПК зумовлений також 

використанням ентеросорбенту „Атоксіл”, багатогранна дія якого 

забезпечувалась як дезінтоксикаційною, так і непрямою імуномоделюючою 

діями, які притаманні кремнеземним ентеросорбентам, що відмічають й інші 

дослідники [29, 38, 66, 117].  

Підсумовуючи вищевикладене, хочемо зазначити, що встановлені нами 

суттєві зміни всіх вивчених показників у дітей, які проживають на екологічно 

несприятливих територіях Івано-Франківської області, вказують на значний 

вплив антропогенного навантаження на їхнє здоров’я, що спричиняє 

порушення різних клінічних, імунних і біохімічних показників в організмі 

дитини та призводить до виникнення і розвитку СГЕ. Призначення 

розробленого нами ЛПК дозволило досягти поліпшення як клінічного стану 

органів ротової порожнини, так і деяких обмінних процесів за рахунок 

дезінтоксикаційної дії „Атоксілу”, імуномоделюючого впливу „Імуноплюсу”, 

а також регуляції метаболічних процесів при застосуванні „Кальцій-

Остеовіту
®
”. Це дозволяє рекомендувати розроблений ЛПК для широкого 

впровадження в практику, в першу чергу, дітям, що проживають у 

забруднених місцевостях. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Поширеність СГЕ на Прикарпатті, як і в усьому світі, за останні 

роки невпинно зростає. Це пов’язують із масштабним забрудненням 

довкілля, яке негативно впливає на мінеральний гомеостаз та стан твердих 

тканин зубів у період їхнього розвитку. У зв’язку з цим розробка нових 

способів лікування та профілактики СГЕ, які сприяють підвищенню 

адаптаційних можливостей організму цих дітей і структурно-функціональній 

резистентності емалі, є актуальною.  

2. Епідеміологічними дослідженнями виявлено, що в Івано-

Франківській області ураженість та ступінь важкості СГЕ в постійних зубах 

детерміновані видом ксенобіотиків та їхніми комбінаціями. Найчастіше 

хвороба діагностувалася у дітей, які проживають на територіях із поєднаним 

хімічно-радіаційним забрудненням, – у (58,67±5,72) % обстежених, а 

найменше – у разі забруднення диоксинами сірки, азоту і вуглецю – у 

(22,31±3,80) % осіб, в яких у (81,48±7,62) % випадків захворювання 

перебігало в легкій формі (обмежене помутніння емалі за DDE-index). Важка 

форма СГЕ (аплазія емалі за DDE-index) частіше – на (15,38±7,22) % – 

зустрічалася у місцевостях із постійним впливом неметанових летких 

високомолекулярних сполук. 

3. Аналіз анте- і постнатального періодів розвитку дітей, хворих на 

СГЕ, показав, що  найшкідливіший вплив на перебіг вагітності має хімічне 

забруднення високомолекулярними сполуками: гестози та загрози викидня 

зустрічалася тут у 1,96-4,15  раза частіше, ніж в інших районах. Встановлено, 

що у дітей, хворих на СГЕ постійних зубів, з антропогенно забруднених 

територій достовірно частіше (р<0,001), ніж у здорових з умовно чистого 

району спостерігалися симтоми загальної інтоксикації, варіабельність яких 

залежала від шляхів поступлення ксенобіотиків в організм та свідчила про 

зниження загальної опірності організму. Виявлено тісний зв’язок між видом 

ксенобіотика та соматичними хворобами цих дітей, що вказує на 
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взаємообтяжуючий ефект хронічних захворювань і тривалої інтоксикації 

дитячого організму. У дітей, уражених СГЕ, при забрудненні викидами 

диоксинів сірки, азоту і вуглецю частіше виявляли хвороби щитоподібної 

залози – у (81,48±7,62) % осіб (p1<0,001) та органів дихання – у (40,77±9,64) 

% (p1>0,05). У випадку забруднення довкілля продуктами 

нафтогазовидобування переважали хвороби ШКТ – у (55,56±8,40) % дітей 

(p1<0,001), а викидами хімічної промисловості високомолекулярних сполук – 

хвороби нирок – у (76,92±8,49) % (p1<0,001). У районі з комбінованим 

хімічно-радіаційним забрудненням високою була захворюваність на 

хронічний тонзиліт – (77,27±6,33) % дітей і часті ГРЗ – (79,55±6,15) % 

(p1<0,001).  

4. Нами засвідчено, що забруднення довкілля призводить до 

значного зниження гуморального імунітету і порушення мінерального 

обміну, зокрема, у хворих на СГЕ дітей під впливом хімічно-радіаційних 

ксенобіотиків,  порівняно з чистим районом, зниження рівня IgA, IgM i IgG у 

сироватці крові в 1,22, 1,27 і 1,36 (p1<0,001) раза було найбільшим. У всіх 

дітей з екологічно забруднених районів достовірно  (p<0,001) знижувався 

рівень кальцію у плазмі крові (в 1,33 раза) і збільшувався в сечі (в 2,1 раза), а 

також зростав вміст фосфору в плазмі крові (в 1,28 раза) і зменшувався в сечі 

(в 1,96 раза). Це супроводжувалося порушеннями гормонального обміну: в 

сироватці крові знижувався вмісту паратгормону – в 1,35 (p<0,01), 

кальцитоніну – в 1,07 (p>0,05), трийодтироніну – в 1,41 (p<0,001) і 

тетрайодтироніну – в 1,13 (p<0,001) раза. Достовірного зв’язку виникнення 

СГЕ у дітей із різних районів Івано-Франківської області з наявністю 

„нульових алелей” генів GSTT1 i GSTM1, що відповідають за ІІ фазу 

біотрансформації ксенобіотиків, а також із генетичним поліморфізмом 

алелей TT, Tt i tt гена-рецептора вітаміну D не виявлено. 

5. Клінічна ефективність розробленого нами ЛПК у дітей, хворих на 

системну гіпоплазію, які мешкають на антропогенно забруднених територіях, 

підтверджена безпосередніми та особливо віддаленими результатами. Через 
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12 міс. за ТЕР-тестом вона становила 7,3 %, за індексом редукції приросту 

інтенсивності карієсу – 44,44 %, а через 36 міс. – 22,02 % і 58,04 % 

відповідно. Це вдалося досягнути завдяки поєднаному впливу ентеральних 

препаратів – кремнеземного ентеросорбента, рослинного біогенного 

стимулятора і вітамінно-мінерального комплексу з адаптогенною й 

остеотропною дією та місцевої дії препарату для глибокого фторування 

емалі.   

6. Під впливом ЛПК регулювалися також показники гуморального 

імунітету, особливо у дітей, хворих на СГЕ, які проживають у Снятинському 

районі з комбінованим хімічно-радіаційним забрудненням: рівень IgA зріс в 

1,17 раза (p<0,05), IgM – в 1,15 раза (p<0,01), а IgG – в 1,34 раза (p<0,01). 

Найбільш суттєвим вплив лікування був на показники кальцію і фосфору в 

мешканців Долинського району, забруднених продуктами нафтової 

промисловості, – рівень кальцію в плазмі крові та фосфору добової сечі 

збільшився в 1,33 і 1,31 раза (p<0,01) відповідно,  а показниики фосфору 

плазми крові і кальцію добової сечі знизилися в 1,30 (p<0,01) і 1,41 (p<0,05) 

раза відповідно. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕДАЦІЇ 

 

Усі діти, хворі на системну гіпоплазію емалі, які проживають під 

постійною дією екотоксикантів, повинні бути включені до третьої 

диспансерної групи і підлягають огляду лікарем-стоматологом дитячим 

чотири рази на рік. 

2. Після навчання методам догляду за ротовою порожниною і 

проведення професійної гігієни цим дітям рекомендовано щорічно 

застосовувати дворазовий (навесні і восени) курс  лікувально-

профілактичних заходів, що попередить прогресування каріозного процесу та 

приєднання його ускладнень. Зокрема:  

1) місцево необхідно здійснювати обробку зубів „Емаль-

герметизуючим ліквідом” шляхом одноразового поетапного нанесення на 

емаль (після попереднього просушування) рідини №1 і №2 (по 2 хв);  

2) усередину слід призначати прийом комплексу засобів у складі:  

- кремнеземного ентеросорбента „Атоксіл” – по 4 г (2 пакети-

саше), розведених холодною кип’яченою водою, тричі на добу за 1 год до 

вживання їжі чи інших лікарських засобів; курс – 1 міс.; 

- рослинного біогенного стимулятора  „Імуноплюс”: дітям від 6 до 

12 р. – по 1 таблетці 1 раз на добу; дітям старше 12 р. – по 1 таблетці двічі на 

добу; курс – 1 міс.; 

- комбінованого вітамінно-мінерального препарату „Кальцій-

Остеовіт”: дітям від 6 до 12 р. – по 1 капсулі двічі на добу; дітям старше 12 р. 

– по 1 капсулі тричі на добу; курс – 1 міс. 
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