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Стоматологічна захворюваність дітей, не зважаючи на проведення 

профілактичних заходів, залишається дуже високою. Патологія тканин 

пародонта за частотою та поширеністю посідає друге місце після карієсу, 

тому є значною проблемою дитячої стоматології.  

Основним етіопатогенетичним чинником у розвитку запального 

процесу в яснах є порушення балансу між мікробним агентом та захисними 

механізмами ротової порожнини. Водночас формування стоматологічного 

здоров’я дитини відбувається за певних умов функціонування цілого 

організму. Системно-соматичні чинники не можуть не впливати на 

індивідуальний стоматологічний статус дитини та не формувати передумови 

для розвитку стоматологічної патології, зокрема патології тканин пародонта. 

Невтішним є факт постійного зростання захворюваності дитячого населення, 

у структурі якої провідну позицію займає патологія щитоподібної залози. 

Домінуючою нозологією, за даними НБ Зелінської, є дифузний нетоксичний 

зоб, на частку якого припадає 57,88 випадків на 1000 дитячого населення. 

Невпинне зростання захворюваності дитячого населення зумовлює 

необхідність вивчення спільних патогенетичних аспектів та взаємного 

обтяження розвитку й перебігу основних стоматологічних захворювань при 



супутній соматичній патології та розробки нових способів виявлення, 

лікування та попередження стоматологічної патології. 

Метою нашої роботи було підвищення ефективності лікування дітей, 

хворих на хронічний катаральний гінгівіт на тлі дифузного нетоксичного 

зобу, на основі вивчення клініко-імунологічних особливостей захворювання 

шляхом удосконалення методів діагностики та фармакологічної корекції. 

Завдання дослідження: установити особливості клінічного перебігу 

хронічного катарального гінгівіту в дітей за умов ураження дифузним 

нетоксичним зобом; дослідити стан місцевих захисних чинників ротової 

рідини в дітей у разі хронічного катарального гінгівіту та супутнього 

дифузного нетоксичного зобу; визначити показники прозапального та 

протизапального інтерлейкінів ротової рідини в дітей за умов хронічного 

катарального гінгівіту на тлі дифузного нетоксичного зобу; проаналізувати 

білково-вуглеводневі компоненти ротової рідини дітей, одночасно хворих на 

хронічний катаральний гінгівіт та дифузний нетоксичний зоб; розробити 

патогенетично спрямовану схему лікування хронічного катарального 

гінгівіту в дітей, хворих на дифузний нетоксичний зоб, та оцінити її 

ефективність у клінічних умовах.   

Відповідно до визначеної мети та поставлених завдань у роботі 

проведено обстеження 180 дітей, хворих на дифузний нетоксичний зоб Іа, Іб 

та ІІ ступенів тяжкості, віком 12-ти та 15-ти років. Верифікація патології 

щитоподібної залози проводилася ендокринологом. Для порівняльної оцінки 

використовували дані, отримані від 80 соматично здорових дітей того ж віку. 

Ефективність впровадження лікувально-профілактичного комплексу 

оцінювали під час динамічного спостереження за дітьми (n=50) протягом 2 

років. 

Обстеження дітей включало вивчення скарг, анамнезу, оцінку 

аліментарних, соціально-поведінкових та профілактичних заходів. 

Стоматологічний статус дітей визначався за допомогою індексів КПВ, РМА, 

СРІ, Greene-Vermillion та Silness-Loe. Проводилися лабораторні методи 



дослідження ротової рідині дітей: імуноферментні – дослідження місцевих 

гуморальних факторів захисту ротової рідини sIgA, IgA, IgG та цитокінів; 

біохімічні – визначення вмісту загального білка, глікопротеїнів, гексозамінів, 

сіалових кислот, фукози та рівня активності лізоциму. Статистичну обробку 

даних проводили за допомогою методів варіаційної статистики. 

При виконанні роботи керувалися принципами біомедичної етики щодо 

проведення наукових медичних досліджень за участю людини. Усі пацієнти 

та їхні батьки підписували інформовану добровільну згоду на участь у 

дослідженні. 

Одержані нами результати свідчать, що в дітей, які хворіють на 

дифузний нетоксичний зоб, є вірогідно вищі показники поширеності 

захворювань тканин пародонта: у віці 12-ти років цей показник складає              

79,11 %, а 15-ти – 93,33 %, порівняно із 62,00 та 80,00 % у соматично 

здорових дітей. У структурі захворювань домінує хронічний катаральний 

гінгівіт, частота виявлення якого коливається в межах 83,33-95,83 %. Перебіг 

хронічного катарального гінгівіту за умов дифузного нетоксичного зобу 

характеризується більш тяжким ураженням тканин пародонта: індекс РМА у 

таких дітей віком 12-ти та 15-ти років становить відповідно (38,90±2,93) та 

(41,42±2,68) % та відповідає середньому ступеню тяжкості гінгівіту, 

порівняно з (22,70±2,21) та (25,86±1,9) % у соматично здорових дітей, які 

мають хронічний катаральний гінгівіт (р<0,05). Скарги та симптоматика 

запального процесу в яснах посилюється зі збільшенням віку дітей та ступеня 

тяжкості дифузного нетоксичного зобу. 

На підставі лабораторних досліджень встановлено, що у разі  

поєднаного ураження хронічним катаральним гінгівітом та дифузним 

нетоксичним зобом у дітей знижується активність лізоциму в 1,64 раза, 

порівняно із показниками здорових дітей (р<0,05) та в 1,35 раза відносно 

даних соматично здорових дітей, хворих на хронічний катаральний гінгівіт 

(р<0,05), що свідчить про зниження неспецифічного захисту ротової 

порожнини. Гуморальна ланка місцевого захисту характеризується 



зниженням рівня sIgA до (0,25±0,01) г/л, порівняно із (0,39±0,02) та 

(0,32±0,02) г/л (р<0,05) відповідно. Уміст IgА та IgG вірогідно не змінюється, 

проте спостерігається тенденція до зростання останнього, особливо у 

випадку середньо-тяжкого ступеня тяжкості хронічного катарального 

гінгівіту. 

Виявлено зміни цитокінового профілю ротової рідини дітей за умов 

поєднаного хронічного катарального гінгівіту та дифузного нетоксичного 

зобу в напрямку зростання прозапальних інтерлейкінів та зниження – 

протизапальних, що є передумовою посилення запального процесу в яснах. 

Зокрема концентрація IL-1β сягає (90,24±7,13) пг/мл при зниженні рівня IL-4 

до (7,54±0,62) пг/мл, порівняно з даними здорових дітей, які становлять 

відповідно (47,82±2,19) (р<0,05) та (14,25±0,89) (р<0,05) пг/мл, та 

показниками соматично здорових дітей, хворих на хронічний катаральний 

гінгівіт – (74,55±6,81) та (12,67±1,03) (р<0,05) пг/мл. 

Кількісний і якісний склад білково-вуглеводних комплексів ротової 

рідини дітей, які одночасно хворіють на хронічний катаральний гінгівіт та 

дифузний нетоксичний зоб, зазнає суттєвих змін: відбувається зниження 

загального вмісту глікопротеїнів у 4,50 разів (р<0,05) при зростанні 

загального рівня білка втричі (р<0,05), порівняно зі здоровими дітьми та у 

2,25 (р<0,05) і 1,76 (р<0,05) раза відносно показників соматично здорових 

дітей, хворих на хронічний катаральний гінгівіт.  Водночас прослідковується 

домінування кінцевих моноцукридів – сіалових кислот і фукози, над 

корпусними – гексозамінами, що вказує на суттєві порушення фізико-

хімічних властивостей ротової рідини і, як наслідок, втрати нею захисних 

функцій.   

Розроблено та доведено ефективність лікувально-профілактичного 

комплексу, застосованого у разі хронічного катарального гінгівіту в дітей, 

уражених дифузним нетоксичним зобом, який передбачає додаткову 

корекцію макро- і мікроелементного обміну та імунного захисту організму 

дитини на системному та місцевому рівнях. Ефективність оптимізованого 



способу лікування підтверджується повним відновленням ясен на відміну від 

протокольного лікування, яке сприяє редукції запального процесу в яснах та, 

за даними індексу РМА, зменшується з (37,11±3,26) до (1,13±0,10) % 

(р<0,05), проте не призводить до повного зникнення  запальних явищ. 

Віддалені результати дослідження також свідчать про високу клінічну 

ефективність, що підтверджується збільшенням кількість здорових секстантів 

у дітей із (2,24±0,15) до (5,81±0,43) (р<0,05), порівняно із  

загальноприйнятим методом лікування, де їх кількість була достовірно 

меншою – з (2,20±0,18) до (3,05±0,17) (р>0,05). 

 У роботі доповнено наукові дані щодо клінічних особливостей перебігу 

хронічного катарального гінгівіту в дітей за умов дифузного нетоксичного 

зобу, що стало підґрунтям для вивчення імунологічних аспектів розвитку 

патології на основі комплексного дослідження ротової рідини дітей.  

 Уперше одержано наукові дані про стан глікопротеїнів ротової рідини 

дітей та їх роль у формуванні патологічного процесу в тканинах пародонта за 

умов дифузного нетоксичного зобу. 

 У роботі виявлено низку кореляційних залежностей між місцевими 

змінами морфо-функціонального стану тканин пародонта та порушеннями 

захисних механізмів специфічного і неспецифічного характеру, а саме 

індексом РМА та рівнем sIgA (r=0,72, р<0,05), IgA (r=-0,30, р<0,05), 

активністю лізоциму (r=0,35, р<0,05) тощо.  

 За результатами кореляційного аналізу встановлено деякі механізми 

формування хронічного катарального гінгівіту за умов впливу дифузного 

нетоксичного зобу, зокрема, взаємозалежність між показниками місцевого 

імунітету та різними фракціями глікопротеїнів ротової рідини дітей – sIgA та 

гексозамінів (r=0,55, р<0,05); лізоциму та фукози (r=-0,51, р<0,05); лізоциму 

та сіалових кислот (r=-0,47, р<0,05); IL-1β та гексозамінів (r=-0,38, р<0,05).  

Вони вказують: провідну роль у розвитку і прогресуванні стоматологічної 

патології відіграють імунологічні порушення, які стають підґрунтям для 

реалізації дії загальновизнаних пародонтопатогенних чинників. 



 На підставі комплексних клініко-лабораторних обстежень дітей, 

одночасно хворих на хронічний катаральний гінгівіт та дифузний 

нетоксичний зоб, обґрунтовано та розроблено метод профілактики і 

лікування вказаної вище поєднаної патології. Уперше запропоновано 

фармакологічну корекцію хронічного катарального гінгівіту в дітей за умов 

дифузного нетоксичного зобу, що передбачає додатково до 

загальноприйнятих локальних лікувально-профілактичних заходів 

призначення місцево лізоцинвмісного антисептичного препарату та 

перорально імуномодулятора на тлі корекції мікроелементного обміну 

організму вітамінно-мінеральним препаратом. 

 Установлено нові та доповнено наявні ланки патогенезу хронічного 

катарального гінгівіту в дітей, який розвивається на тлі дифузного 

нетоксичного зобу та за умов дезадаптації місцевих імунологічних процесів. 

Практична значимість роботи визначається обґрунтуванням і розробкою 

нових методів діагностики та лікування, одержаних на основі результатів 

клініко-лабораторних досліджень. 

 Запропоновано визначення низки імунологічних та біохімічних 

показників ротової рідини у дітей, які хворіють на дифузний нетоксичний 

зоб, що надає змогу провести доклінічну діагностику запального процесу в 

яснах, уточнити ступінь функціональної напруги місцевих захисних 

механізмів та ймовірність розвитку і прогресування гінгівіту.  

Розроблено та впроваджено в практику охорони здоров’я новий спосіб 

дослідження ротової рідини дітей у разі хронічного катарального гінгівіту на 

тлі дифузного нетоксичного зобу (патент України на корисну модель 

№126154), що включає визначення рівня імуноглобулінів (sIgA, IgA, IgG), 

цитокінів (ІL-1β, IL-4) та глікопротеїнів з метою оцінки стану місцевих 

захисних механізмів. Визначення саме цих компонентів дозволяє здійснити 

патогенетично спрямовану діагностику та обґрунтувати вибір лікувально-

профілактичних заходів. 



 Запропоновано та впроваджено в роботу лікувальних закладів 

практичної охорони здоров’я спосіб лікування хронічного катарального 

гінгівіту в дітей на тлі дифузного нетоксичного зобу (патент України на 

корисну модель №126155). Встановлена його висока клінічна ефективність. 

Наукові результати рекомендовані до використання в навчальному 

процесі кафедр стоматологічного, педіатричного та загальномедичного 

профілів, а також при написанні монографій та навчальних посібників за 

цими напрямками. 

Ключові слова: діти, хронічний катаральний гінгівіт, дифузний 

нетоксичний зоб, ротова рідина, імуноглобуліни, цитокіни, глікопротеїни, 

лікувально-профілактичний комплекс. 
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In spite of numerous preventive measures dental morbidity among children 

remain very high today. Pathology of the periodontal tissue takes the second 

position by its occurrence and spread after caries. Therefore, it is a considerable 

problem of pediatric dentistry. 

The major etiological-pathological factor promoting development of 

inflammatory process in the gums is imbalance between microbial agent and 

protective mechanisms of the oral cavity. At the same time, stomatological health 



of a child is formed under certain conditions of functioning of the whole body. 

Systemic-somatic factors cannot but affect an individual stomatological status of a 

child and form preconditions for the development of dental pathology, and 

periodontal tissue pathology in particular. The fact of a continuous increase of the 

sickness rate among children including thyroid pathology occupying a leading 

position in its structure is unfavorable. According to the findings reported by N.B. 

Zelinska, diffuse simple goiter is a dominating pathology. Its share is 57,88 cases 

per 1000 of children. 

A continuous growth of the mortality rate among children stipulates the 

necessity to examine common pathogenic aspects and interdependent aggravated 

development and course of the main stomatologial diseases with underlying 

somatic pathology and elaboration of new methods to find it, treatment and 

prevention of stomatological pathology. 

Objective of our study was to increase efficiency of treatment of children 

suffering from chronic catarrhal gingivitis with underlying diffuse simple goiter on 

the basis of investigation of clinical-immunological peculiarities of the disease by 

means of improvement of diagnostic methods and pharmacological correction. 

The tasks of the study are: to determine peculiarities of a clinical course of 

chronic catarrhal gingivitis in children under conditions of affliction by diffuse 

simple goiter; to examine the state of local protective factors of the oral fluid in 

children in case of catarrhal gingivitis and underlying diffuse simple goiter; to 

determine the parameters of pro-inflammatory and anti-inflammatory interleukins 

of the oral fluid in children under conditions of chronic catarrhal gingivitis with 

underlying diffuse simple goiter; to analyze protein-carbohydrate components of 

the oral fluid in  children afflicted with chronic catarrhal gingivitis and diffuse 

simple goiter; to develop pathogenically directed scheme of treatment of chronic 

catarrhal gingivitis in children suffering from diffuse simple goiter and assess their 

effect in clinical conditions.  

According to the purpose and tasks of the study 180 children suffering from 

diffuse simple goiter of Ia, Ib and II degree of severity were examined at the age of 



12 and 15. Pathology of the thyroid gland was verified by endocrinologists. The 

data obtained from 80 somatically healthy children of the same age. Efficacy of 

introduction of the therapeutic-preventive complex was assessed during a dynamic 

observation of children (n=50) during 2 years. 

Clinical examination of children included investigation of complaints and 

anamnesis, assessment of alimentary habits, social-behavioral and preventive 

measures. Dental status of children was determined by means of the following 

indices: decayed, missing, filled teeth (DMF), papillary marginal attachment 

(PMA), complex periodontal index (CPI), Greene-Vermillion and Silness-Loe. The 

following parameters were determined by means of biochemical methods in the 

oral fluid of children: the level of whole protein, glycoproteins, hexosamines, 

fucose, sialic acids, and lysozyme activity. The content of sIgА, IgА, IgG was 

determined by means of simple radial immunodiffusion method. IL-1β and IL-4 

concentrations were determined by means of immune-enzyme analysis. The data 

obtained were statistically processed by means of variation statistics methods. 

The study is performed keeping to the main biomedical ethical principles for 

medical research involving human subjects. All the patients and their parents 

signed a written consent to participate in the study. 

The results obtained are indicative of the fact that children suffering from 

diffuse simple goiter develop reliably higher indices of periodontal tissue diseases 

as compared with somatically healthy children. Thus, at the age of 12 this index is 

79,11 %, at the age of 15 – 93,33 % as compared with 62,00 and 80,00 % 

respectively. Chronic catarrhal gingivitis prevails in the structure of diseases. Its 

occurrence ranges within 83,33-95,83 %. The course of chronic catarrhal gingivitis 

with underlying euthyroid enlargement of the thyroid gland is characterized by 

more severe lesion of the periodontal tissue: an average value of РМА index in 

these children at the age of 12 is (38,90±2,93) %, at the age of 15 –      

(41,42±2,68) % corresponding to an average degree of gingivitis severity as 

compared with (22,70±2,21) and (25,86±1,9) % in somatically healthy children 



(р<0,05). Complaints of inflammatory process signs increase with age and severity 

of diffuse simple goiter.   

Laboratory examinations found decrease of the local nonspecific protection 

of the oral fluid in children which is evidenced by 1,64 times decreased level of 

lysozyme activity in comparison with somatically healthy children (р<0,05) and 

1,35 times in comparison with somatically healthy children suffering from chronic 

catarrhal gingivitis (р<0,05). Humoral part is characterized by decreased sIgA 

level in the oral fluid of children to (0,25±0,01) g/L as compared with                  

(0,39±0,02) g/L in somatically healthy children (р<0,05). IgА and IgG content 

does not differ reliably, but there is a tendency of the latter to increase, especially 

in case of moderate and severe degrees of chronic catarrhal gingivitis. 

Changes of the cytokine type of the oral fluid in children were found under 

conditions of comorbid chronic catarrhal gingivitis and diffuse simple goiter: 

increase of pro-inflammatory interleukins and decrease of anti-inflammatory ones, 

which is a precondition to intensify an inflammatory process in the gums. Thus, 

IL-1β concentration is (90,24±7,13) pg/ml with decreased level of IL-4 to 

(7,54±0,62) pg/ml as compared with the control findings – IL-1β                    

(47,82±2,19) pg/ml and IL-4 (14,25±0,89) pg/ml, and parameters of somatically 

healthy children suffering from chronic catarrhal gingivitis – (74,55±6,81) and 

(12,67±1,03) (р<0,05) pg/ml. 

Quantitative and qualitative content of the protein-carbohydrate complexes 

in the oral fluid of children suffering from chronic catarrhal gingivitis with 

underlying diffuse simple goiter undergoes considerable changes: general content 

of glycoproteins 4,50 times decreases (р<0,05) together with three times increase 

of the whole protein (р<0,05) as compared with healthy children; final 

monosaccharides – sialic acids and fucose – dominate: (0,31±0,02) and 

(0,89±0,05) mmol/L respectively compared with (0,15±0,01) and                       

(0,46±0,02) mmol/L (р<0,05) over the body ones – hexosamines (0,18±0,01) and 

(0,67±0,04) mmol/L (р<0,05), which is indicative of considerable disorders of 



physical-chemical properties of the oral fluid resulting in loss of its protective 

functions.   

The therapeutic-preventive complex concerning chronic catarrhal gingivitis 

in children with underlying diffuse simple goiter was developed and proved to be 

effective. In addition to the common measures it includes correction of macro-

element and trace element metabolism and strengthening of the immune protection 

of the child’s organism on the systemic and local levels. Contrary to the protocol 

treatment, efficacy of the improved method is evidenced by a complete restitution 

of the gums. The traditional treatment promoted reduction of the inflammatory 

process in the gums according to PMA index from (37,11±3,26) to (1,13±0,10) % 

(р<0,05), but did not result in complete disappearance of inflammatory signs. 

Remote results of the study are also indicative of a high clinical efficacy evidenced 

by an increased amount of healthy sextants in children from (2,24±0,15) to 

(5,81±0,43) (р<0,05) in comparison with the common method of treatment – from 

(2,20±0,18) to (3,05±0,17) sextants (р>0,05). 

Scientific data concerning clinical peculiarities of chronic catarrhal gingivitis 

in children with underlying diffuse simple goiter are supplied. It has become a 

foundation for further investigation of immunological aspects of pathology 

development on the basis of a comprehensive examination of the oral fluid of 

children. 

The scientific data concerning glycoprotein state in the oral cavity and their 

role in the formation of pathological process in the periodontal tissue with 

underlying diffuse simple goiter are obtained for the first time. 

A number of correlation dependences between the local changes of the 

morphological-functional state of the periodontal tissue and disorders of the 

protective mechanisms of a specific and nonspecific character were found, by 

PMA index and levels of sIgA (r=0,72, р<0,05), IgA (r=-0,30, р<0,05), lysozyme 

activity (r=0,35, р<0,05) in particular, etc. 

 The correlation analysis determined certain mechanisms of formation of 

chronic catarrhal gingivitis under effect of diffuse simple goiter, and interrelations 



between the parameters of the local immunity and different glycoprotein fractions 

of the oral fluid in children in particular – sIgA and hexosamines (r=0,55, р<0,05); 

lysozyme and fructose (r=-0,51, р<0,05); lysozyme and sialic acids (r=-0,47, 

р<0,05); IL-1β and hexosamines (r=-0,38, р<0,05). They are indicative of a 

leading role of immunologic disorders in the development and progression of 

dental pathology and which become a basis for realization of the common 

periodontal-pathogenic factors.  

 On the basis of comprehensive clinical-laboratory examinations of children 

suffering from chronic catarrhal gingivitis and diffuse simple goiter the 

therapeutic-preventive method concerning this comorbid pathology was 

substantiated and developed.  

In addition to the common measures it includes correction of macro-element 

and trace element metabolism and strengthening of the immune protection of the 

child’s organism on the systemic and local levels. 

 Original pharmacological correction of chronic catarrhal gingivitis in 

children with underlying diffuse simple goiter is suggested for the first time. In 

addition to the common therapeutic-preventive measures it assumes local 

administration of lysozyme containing antiseptic agent and oral immune modulator 

against the ground of correction of trace element metabolism by means of a 

vitamin-mineral medication. 

 New pathogenic ways of chronic catarrhal gingivitis in children with 

underlying diffuse simple goiter under conditions of maladjustment of local 

immunological processes are found and the existing ones are supplied with new 

data. The practical value of the study is determined by substantiation and 

development of new methods of diagnostics and treatment obtained on the basis of 

the results of clinical-laboratory examinations performed.  

 Detection of a number of immunological and biochemical parameters of the 

oral fluid in children suffering from diffuse simple goiter is suggested which 

enables to make preclinical diagnostics of inflammatory processes in the gums, 



specify the degree of functional tension of the local protective mechanisms and 

probability of development and advance of gingivitis. 

 The new method of examination of the oral fluid in children with chronic 

catarrhal gingivitis in children with underlying diffuse simple goiter is elaborated 

and introduced into practice (useful model patent of Ukraine № 126154), which 

includes detection of the level of the immunoglobulins (sIgA, IgA, IgG), cytokines 

(ІL-1β, IL-4) and glycoproteins with the aim to assess the state of the local 

protective mechanisms. Detection of these components enables to make 

pathogenically directed diagnostics and substantiate the choice of therapeutic-

preventive measures. The method of treatment of chronic catarrhal gingivitis in 

children with underlying diffuse simple goiter is suggested and introduced into the 

work of therapeutic health care institutions (useful model patent of Ukraine                   

№ 126155). Its high clinical effect is determined. 

The scientific results obtained are recommended to be applied into the 

educational process at the departments of stomatological, pediatric and general 

medical specialization, as well as in writing monographs and educational manuals 

in this field. 

Key words: children, chronic catarrhal gingivitis, diffuse simple goiter, oral 

fluid, immunoglobulins, cytokines, glycoproteins, therapeutic-preventive complex. 
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