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Актуальність дослідження зумовлена тенденцією до зростання 

стоматологічної патології серед дитячого населення. При цьому більше 

виражений перебіг каріозного процесу, запально-дистрофічних захворювань 

тканин пародонта зустрічаються при наявності соматичної патології. 

Несприятливим чинником інтенсивності перебігу стоматологічних захворювань 

є мікроелементний дисбаланс. Через значну поширеність привертає увагу 

дослідження взаємозв’язку між стоматологічною патологією та залізодефіцитом 

за умов належного забезпечення йодом та йододефіциту, особливо на стадії 

доклінічних змін.  

Наукова робота присвячена вивченню гендерних та вікових особливостей 

перебігу нітрозооксидативних процесів, вмісту газових медіаторів (нітроген 

оксиду і гідроген сульфіду) у ротовій рідині дітей з латентним залізодефіцитом і 

легким йододефіцитом та їхній вплив на стоматологічний статус. Для досягнення 

мети обстежено 133 практично здорових дитини (35 хлопчиків і 33 дівчинки 

віком від 6-ти до 11-ти років та 33 юнаки і 32 дівчини віком від 12-ти до 18-ти 

років). Дизайн дослідження включав контрольну (1-ша, діти з належним обміном 

заліза та йоду) та такі дослідні групи: діти з легким йододефіцитом (2-га), 

латентним залізодефіцитом (3-тя) і за умови поєднання латентного 

залізодефіциту й легкого йододефіциту (4-та).  



У результаті дослідження поглиблено дані щодо про-/антиоксидантного 

балансу ротової рідини на тлі мікроелементозів. Уперше встановлено, що за умов 

латентного залізодефіциту у ротовій рідині школярів активуються процеси 

перекисного окиснення білків та ліпідів (збільшується вміст продуктів окисної 

модифікації білків на 20,9-62,5 %, р<0,01; дієнових кон’югатів на 40,7 % – у  

10,2 раза, р<0,05; продуктів, які реагують на тіобарбітурову кислоту на 91,2 % – 

у 2,3 раза, р<0,01 щодо даних у здорових однолітків), що більше виражені у віці 

від 6-ти до 11-ти років. За даних умов лише у дівчат незалежно від віку 

встановлено пригнічення активності супероксиддисмутази на 17,3-22,7 % 

(p<0,05) на тлі активації глутатіонпероксидази у 2,9 раза (p<0,05) щодо 

контролю. За умов монойододефіциту було виявлено зростання вмісту продуктів 

перекисного окиснення білків у ротовій рідині на 90,6 % – у 3,0 раза (p<0,01), 

ліпопероксидації на 40,7 % – у 11,8 раза (p<0,05) на тлі зниження активності 

супероксиддисмутази на 17,4-20,9 % (р<0,05) щодо даних у здорових однолітків 

незалежно від віку й статі.  

Необхідно акцентувати, що за умов поєднаного залізо- та йододефіциту 

інтенсивність оксидативних реакцій суттєво зростає. Зокрема, у ротовій рідині 

активуються процеси пероксидації білків (зростає вміст продуктів окисної 

модифікації білків на 87,3 % – у 3,3 раза, p<0,05) і ліпідів (збільшується 

концентрація дієнових кон’югатів на 62,7 % – у 12,4 раза, p<0,001) на тлі 

дисбалансу протирадикального резерву ротової рідини (зниження активності 

супероксиддисмутази на 20,4-30,7 %, p<0,05; активації глутатіонпероксидази на 

92,0-93,3 %, p<0,05) щодо даних у дітей із монойоддефіцитом та сидеропенією. 

Загалом рівень процесів білкової пероксидації ротової рідини вищий у дівчат 

(особливо старшого шкільного віку), а ліпопероксидація переважає у дівчаток 

молодшого шкільного віку. 

Уперше вивчено особливості показників систем метаболізму оксиду азоту, 

L-аргінін/аргінази і газових медіаторів (нітроген оксиду й гідроген сульфіду) у 

ротовій рідині здорових школярів та у дітей із залізо- і йододефіцитом. За умов 

латентної сидеропенії у ротовій рідині хлопчиків встановлено зростання рівня 

NO- у 3,6 раза (p<0,01), а у дівчаток – концентрації пероксинітриту у 2,9 раза 



(p<0,05) щодо даних у здорових однолітків. Зміни показників системи  

L-аргінін∕аргінази в ротовій рідині спостерігали тільки у старших школярів: у 

юнаків встановлено зниження рівня L-аргініну на 29,4 % (p<0,05), у дівчат – його 

зростання на 60,5 % (p<0,001) щодо вихідних даних. За умов йодної депривації у 

ротовій рідині хлопчиків спостерігали збільшення концентрації NO-
 у 15,5 раза 

(p<0,05), суми NO2
-
 і NO3

-
 – у 3,7 раза (p<0,05) щодо вихідних даних, тоді як у 

дівчаток досліджувані показники достовірно не відрізнялись від контрольних 

даних. Концентрація цитотоксичного пероксинітриту у ротовій рідині зростала з 

віком та у дівчаток, дівчат і юнаків перевищила значення у здорових однолітків 

у 2,7 раза (p<0,01), 6,2 раза (p<0,05) та на 84,1 % (p<0,05) відповідно.  

За умов коморбідної патології у хлопчиків встановлено зростання вмісту 

NO-
 у 8,3 раза (p<0,001), суми NO2

-
 і NO3

-
 – у 3,3 раза (p<0,05), пероксинітриту – 

у 2,8 раза (р<0,01) на тлі зменшення рівня L-аргініну на 33,3 % (р<0,05) щодо 

значень у здорових однолітків. У дівчаток встановили зростання у ротовій рідині 

вмісту пероксинітриту у 2,5 раза (р<0,01) щодо даних контролю. У юнаків рівень 

пероксинітриту перевищив вихідні дані у чотири рази (p<0,01), у дівчат – у 11,4 

раза (p<0,001) на тлі зростання концентрації гідроген сульфіду у ротовій рідині 

на 25,6 % (p<0,01). 

Установлено тісні кореляційні зв’язки між активністю аргінази та вмістом 

тиреотропного гормону (r=-0,77, р<0,05) й вільного трийодтироніну (r=0,78, 

р<0,05); концентрацією L-аргініну та сироватковим залізом (r=0,87, р<0,05). 

Рівень тиреотропного гормону суттєво впливає на концентрацію нітрит-іону у 

ротовій рідині (r=-0,89, р<0,05). Сума нітратів і нітритів ротової рідини з високою 

ймовірністю залежить від загальної залізозв’язувальної здатності сироватки 

крові (r=0,80, р<0,05), сироваткового феритину (r=-0,73, р<0,05), вільних 

тироксину (r=0,84, р<0,05) та трийодтироніну (r=0,72, р<0,05). Виявлено сильний 

прямий кореляційний взаємозв’язок між загальною залізозв’язувальною 

здатністю сироватки крові та концентрацією пероксинітриту у ротовій рідині 

(r=0,77, р<0,05). 

Уперше з’ясовано дані про зміни маркерів кісткового метаболізму у ротовій 

рідині за умов залізо-, йододефіциту та їх поєднання. За умов латентного 



залізодефіциту зменшення вмісту загального кальцію у ротовій рідині 

встановлено лише у хлопчиків (на 32,5 %, p<0,05), тоді як активацію кислої 

фосфатази (на 84,0 % – у 11,2 раза, p<0,05) спостерігали у всіх школярів 

незалежно від статі на тлі пригнічення активності лужної фосфатази у дівчаток 

(на 57,8 %, p<0,001) та юнаків (на 59,7 %, p<0,05). За умов легкого йододефіциту 

у ротовій рідині виявлено зменшення вмісту загального кальцію (на 28,3-45,0 %, 

p<0,01) на тлі активації кислої (у 2,1-12,2 раза, p<0,001) та пригнічення лужної 

(на 77,1-87,9 %, p<0,001) фосфатаз щодо даних у здорових однолітків.  

Показники кальцієвого обміну зазнають найбільших змін за умов 

поєднаного залізо- та йододефіциту. У хлопчиків установлено зменшення вмісту 

загального (на 54,7 %, p<0,001) та іонізованого (на 18,0 %, p<0,05) кальцію на тлі 

зростання активності кислої (у 2,4 раза, p<0,01) та пригнічення лужної (на 61,1 %, 

p<0,05) фосфатаз щодо вихідних даних. У дівчаток виявлено зменшення вмісту 

загального кальцію на 54,7 % (p<0,001), зростання іонізованого кальцію на 

52,4 % (p<0,05), активацію кислої – у 11,2 раза (p<0,001) та лужної – у чотири 

рази (p<0,001) фосфатаз щодо даних контролю. У старших школярів більш 

інтенсивні процеси спостерігали у дівчат, зокрема, зменшення рівня загального 

(на 63,4 %, p<0,001) та іонізованого (на 11,3 %, p<0,05) кальцію щодо вихідних 

даних. За таких умов встановлено зростання активності фосфатаз у ротовій 

рідині: кислої – у 14,1 раза (p<0,001) та лужної – у 9,8 раза (p<0,01) щодо даних 

у здорових однолітків.  

Установлено, що у дітей контрольної групи (6-11 років), незалежно від статі, 

рівень інтенсивності карієсу був «дуже низький» при поширеності «середнього» 

рівня. Індекс гігієни ротової порожнини за Green-Vermillion у молодших 

школярів відповідав «доброму», папілярно-маргінально-альвеолярний індекс 

(РМА) – «легкому» ступеню, а показник рН ротової рідини знаходився у межах 

6,57±0,09 од у хлопчиків та 6,46±0,21 од у дівчаток. У школярів 12-18 років 

установлено «низький» рівень інтенсивності карієсу при «середньому» рівні 

поширеності. Рівень гігієни ротової порожнини відповідав «доброму» у дівчат та 

«задовільному» – у юнаків. Індекс РМА відповідав «легкому» ступеню тяжкості 



гінгівіту, а показник рН ротової рідини знаходився у межах 6,61±0,15 од у 

юнаків, 6,45±0,09 од – у дівчат.  

У дітей із латентним залізодефіцитом 6-11 років рівень поширеності 

каріозного процесу відповідав «середньому» при «низькому» рівні інтенсивності 

у хлопчиків, «дуже низькому» – у дівчаток. Індекс гігієни ротової порожнини у 

хлопчиків відповідав «незадовільному» рівню, індекс РМА мав «середній» 

ступінь тяжкості, а показник рН ротової рідини характеризувався зміщенням в 

кислу сторону у хлопчиків (6,07±0,13 од) та у дівчаток (5,53±0,22 од). У школярів 

12-18 років виявлено «середній» рівень інтенсивності каріозного процесу, при 

«середньому» рівні поширеності. Гігієнічний індекс відображав «погану» у 

юнаків та «незадовільну» у дівчат гігієну ротової порожнини. Індекс РМА 

відповідав «середньому» ступеню тяжкості гінгівіту, а показник рН ротової 

рідини мав зсув у кислу сторону у юнаків (6,00±0,19 од) і дівчат (6,11±0,18 од).   

У молодших школярів із легким йододефіцитом рівень інтенсивності 

карієсу був «низьким», а рівень поширеності – «середнім». Індекс гігієни ротової 

порожнини відповідав «незадовільному» рівню, індекс РМА мав «середній» 

ступінь тяжкості гінгівіту, а показник рН ротової рідини мав зміщення в кислу 

сторону у хлопчиків (6,03±0,08 од) та у дівчаток (6,27±0,11 од). У старших 

школярів рівень інтенсивності карієсу «середній», а рівень поширеності – 

«високий», гігієнічний індекс відповідав «незадовільній» гігієні ротової 

порожнини. При оцінці індексу РМА встановлено «легкий» ступінь тяжкості 

гінгівіту та незначний зсув показника рН ротової рідини у кислу сторону у 

юнаків (6,11±0,20 од) та більше виражений у дівчат (5,81±0,27 од).  

У дітей із комбінованим залізо- та йододефіцитом віком 6-11 років виявлено 

«середній» рівень інтенсивності карієсу. Рівень поширеності каріозного процесу 

у даній групі «високий», гігієнічний індекс відповідав «поганій» гігієні ротової 

порожнини, індекс РМА відображав «легкий» та «тяжкий» ступінь гінгівіту, 

показник рН ротової рідини становив 5,83±0,20 од та 5,55±0,14 од у хлопчиків та 

дівчаток відповідно. У обстежених віком 12-18 років виявлено «високий» рівень 

інтенсивності карієсу при «високому» рівні поширеності даного захворювання. 

Гігієнічний індекс відображав «погану» гігієну ротової порожнини. Індекс РМА 



відповідав «середньому» ступеню тяжкості гінгівіту, а показник рН ротової 

рідини характеризував зсув у кислу сторону у юнаків (5,80±0,21 од) та у дівчат 

(5,27±0,16 од).  

Зміни біохімічних показників ротової рідини узгоджувались з даними 

тиреоїдного гомеостазу і маркерів обміну заліза та відповідали 

стоматологічному статусу обстежених. Групу ризику розвитку стоматологічної 

патології формують дівчата старшого шкільного віку та усі діти з мінімальною 

тиреоїдною недостатністю незалежно від статі.  

Порушення нітрозооксидативних процесів ротової рідини, тиреоїдного 

статусу і депо заліза можуть служити інформативними маркерами високої 

ймовірності розвитку стоматологічної патології. Результати дослідження можуть 

послужити основою для розширення профілактичних заходів розвитку 

стоматологічної патології у дітей із ізольованим і поєднаним залізо- та 

йододефіцитом. За результатами досліджень розроблено та запропоновано для 

використання у практиці дитячої стоматології спосіб донозологічної діагностики 

змін стоматологічного статусу в дітей ендемічного регіону (патент № 143802 на 

корисну модель від 10.08.2020).  

Ключові слова: стоматологічний статус, латентний залізодефіцит, легкий 

йододефіцит, нітрозооксидативні процеси, кістковий метаболізм. 
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The relevance of the study is due to the growing trend of dental pathology among 

children. At the same time more pronounced course of carious process, inflammatory-

dystrophic diseases of periodontal tissues occur in the presence of somatic pathology. 

An unfavorable factor in the intensity of dental diseases is the micronutrient imbalance. 

Due to its high prevalence, the study of the relationship between dental pathology and 

iron deficiency in terms of adequate iodine supply and iodine deficiency, especially at 

the stage of preclinical changes, draws attention. 

The scientific work is devoted to the study of gender and age peculiarities of nitro-

oxidative processes, content of gas mediators (nitrogen oxide and hydrogen sulfide) in 

the oral fluid of children with latent iron deficiency and mild iodine deficiency and 

their impact on the dental status. To achieve this goal, there were examined 133 

practically healthy children (35 boys and 33 girls aged 6 to 11, and 33 boys and 32 girls 

aged 12 to 18). The study design included control (group 1, children with proper iron 

and iodine metabolism) and the following research groups: children with mild iodine 

deficiency (group 2), latent iron deficiency (group 3) and in the condition of a 

combination of latent iron deficiency and mild iodine deficiency (group 4). 

As a result of the study, the data on the pro-/antioxidant balance of oral fluid 

against the background of microelementoses were deepened. It was determined for the 

first time that in the conditions of a latent iron deficiency the processes of peroxidation 

of proteins and lipids are activated in the oral fluid of schoolchildren (the content of 

products of oxidative modification of proteins increases at 20.9-62.5%, p<0.01; diene 

conjugates at 40.7 % – 10.2-fold, p<0.05; products that respond to thiobarbituric acid 

at 91.2% – 2.3-fold, p<0.01 relative to data in healthy peers), which are more 

pronounced at the age between 6 and 11. Under these conditions, only in girls, 

regardless of age, there was determined the suppression of superoxide dismutase 

activity at 17.3-22.7% (p<0.05) against the background of activation of glutathione 

peroxidase 2.9-fold (p<0.05), relative to the control. Under the conditions of 

monoiododeficiency, there was revealed an increase in the content of protein 



peroxidation products in oral fluid at 90.6% – 3.0-fold (p<0.01), lipoperoxidation at 

40.7% – 11.8-fold (p<0.05) against the background of a decrease in superoxide 

dismutase activity at 17.4-20.9% (p<0.05) relative to the data in healthy peers 

regardless of age and gender. 

It should be emphasized that under the conditions of combined iron- and iodine 

deficiency, the intensity of oxidative reactions increases significantly. In particular, the 

processes of protein peroxidation are activated in the oral fluid (the content of oxidative 

modification products of proteins increases at 87.3% – 3.3-fold, p<0.05) and lipids (the 

concentration of diene conjugates increases at 62.7% – 12.4-fold, p<0.001) against the 

background of the imbalance of the anti-radical reserve of oral fluid (decrease in 

superoxide dismutase activity at 20.4-30.7%, p<0.05; activation of glutathione 

peroxidase at 92.0-93.3%, p<0.05) regarding the data in children with 

monoiododeficiency and sideropenia. In general, the level of protein peroxidation of 

the oral fluid is higher in girls (especially of older school age), and lipoperoxidation is 

predominant in girls of primary school age. 

For the first time, the peculiarities of metabolism systems’ indices of nitric oxide, 

L-arginine/arginase and gas mediators (nitrogen oxide and hydrogen sulfide) in the oral 

fluid of healthy schoolchildren and children with iron- and iodine deficiency were 

studied. Under the conditions of latent sideropenia in the oral fluid of boys there was 

found an increase in NO- level 3.6-fold (p<0.01), and in girls – peroxynitrite 

concentrations – 2.9-fold (p<0.05) relative to the data in healthy peers. Changes in the 

L-arginine∕arginase system indices in the oral fluid were observed only in older 

schoolchildren: in boys there was a decrease in L-arginine at 29.4% (p<0.05), in girls 

– its increase at 60.5% (p<0.001) relative to the original data. Under the conditions of 

iodine deprivation in the oral fluid of boys there was an increase in the concentration 

of NO- 15.5-fold (p<0.05), the sum of NO2
- and NO3

- – 3.7-fold (p<0.05) relative to 

the initial data, while in girls the studied indices did not differ significantly from the 

control data. The concentration of cytotoxic peroxynitrite in oral fluid increased with 

age, and in little and young girls and boys exceeded the value in healthy peers 2.7-fold 

(p<0.01), 6.2-fold (p<0.05) and at 84.1% (p<0.05), respectively.  



Under the conditions of comorbid pathology in boys, the content of NO- has 

increased 8.3-fold (p<0.001), the sum of NO2
-
 and NO3

- – 3.3-fold (p<0.05), 

peroxynitrite – 2.8-fold (p<0.01) against the background of a decrease in the level of 

L-arginine at 33.3% (p<0.05) relative to the values in healthy peers. In girls, an increase 

in peroxynitrite content in the oral fluid was 2.5-fold (p<0.01) relative to the control 

data. In boys, the level of peroxynitrite exceeded the initial data 4-fold (p<0.01), in 

girls – 11.4-fold (p<0.001) against the background of increasing the concentration of 

hydrogen sulfide in oral fluid at 25.6% (p<0.01).  

Close correlations were found between arginase activity and thyroid-stimulating 

hormone (r=-0.77, p<0.05) and free triiodothyronine (r= 0.78, p<0.05); concentration 

of L-arginine and serum iron (r=0.87, p<0.05). The level of thyroid-stimulating 

hormone significantly affects the concentration of nitrite-ion in the oral fluid (r=-0.89, 

p<0.05). The sum of nitrates and nitrites of oral fluid with a high probability depends 

on the total iron-binding capacity of serum (r=0.80, p<0.05), serum ferritin (r=-0.73, 

p<0.05), free thyroxine (r=0.84, p<0.05) and triiodothyronine (r=0.72, p<0.05). A 

strong direct correlation was found between the total iron-binding capacity of blood 

serum and the concentration of peroxynitrite in the oral fluid (r=0.77, p<0.05). 

For the first time, the data on changes in markers of bone metabolism in the oral 

fluid under the conditions of iron- and iodine deficiency and their combination have 

been elucidated. Under the conditions of latent iron deficiency, a decrease in the 

content of total calcium in the oral fluid was found only in boys (at 32.5%, p<0.05), 

while the activation of acid phosphatase (at 84.0% – 11.2-fold, p<0.05) was observed 

in all schoolchildren, regardless of gender, against the background of inhibition of 

alkaline phosphatase activity in girls (at 57.8%, p<0.001) and boys (at 59.7%, p<0.05). 

In the conditions of mild iodine deficiency in the oral fluid, there was revealed a 

decrease in total calcium (at 28.3-45.0%, p<0.01) against the background of acid 

activation (2.1-12.2-fold, p<0.001) and inhibition of alkaline (at 77.1-87.9%, p<0.001) 

phosphatases relative to the data in healthy peers. 

Calcium metabolism indices undergo the greatest changes in the conditions of 

combined iron- and iodine deficiency. In boys, there were determined: a decrease in 

the content of total (at 54.7%, p<0.001) and ionized (at 18.0%, p<0.05) calcium against 



the background of increasing acidic activity (2.4-fold, p<0.01) and inhibition of 

alkaline (at 61.1%, p<0.05) phosphatases relative to basic data. In girls, a decrease in 

total calcium at 54.7% (p<0.001), an increase in ionized calcium at 52.4% (p<0.05), 

acid activation – 11.2-fold (p<0.001) and alkaline – 4-fold (p<0.001) phosphatases 

according to the control data. In senior schoolchildren, more intensive processes were 

observed in girls, in particular, a decrease in the level of total (at 63.4%, p<0.001) and 

ionized (at 11.3%, p<0.05) calcium relative to basic data. Under such conditions, an 

increase in the activity of phosphatases in oral fluid was found: acidic – 14.1-fold 

(p<0.001) and alkaline – 9.8-fold (p<0.01) relative to data in healthy peers. 

It was found that in children of the control group (6-11 years), regardless of 

gender, the intensity of caries was “very low” with a prevalence of “medium” level. 

The Green-Vermillion oral cavity hygiene index in junior schoolchildren corresponded 

to the “good” one, the papillary-marginal-alveolar index (PMA) corresponded to a 

“mild” degree, and the pH of oral fluid was in the range of 6.57±0.09 units in boys and 

6.46±0.21 units in girls. At schoolchildren aged 12-18 years “low” level of intensity of 

caries at “average” prevalence was determined. The level of oral hygiene corresponded 

to the “good” one in girls and “satisfactory” one in boys. The PMA index corresponded 

to “mild” gingivitis, and pH of the oral fluid was in the range of 6.61±0.15 units in 

boys, 6.45±0.09 units in girls. 

In children with latent iron deficiency aged 6-11 years, the prevalence of caries 

process corresponded to the “average” level at “low” intensity in boys, “very low” in 

girls. The index of oral cavity hygiene in boys corresponded to the “unsatisfactory” 

level, the index of PMA had a “medium” degree, and the pH of oral fluid was 

characterized by a shift to the acidic side (6.07±0.13 units) in boys and (5.53±0.22 

units) in girls. Schoolchildren aged 12-18 years were revealed the “average” intensity 

of carious process at the “average” prevalence. The hygiene index reflected “poor” oral 

cavity hygiene in boys and “unsatisfactory” in girls. The PMA index corresponded to 

the “average” gingivitis, and the pH of the oral fluid had a shift to the acidic side in 

boys (6.00±0.19 units) and in girls (6.11±0.18 units). 

In junior students with mild iodine deficiency, the intensity of caries was “low” 

and the prevalence of “medium” level. The index of oral cavity hygiene corresponded 



to the “unsatisfactory” level, the PMA index had a “medium” degree, and pH of the 

oral fluid had a shift to the acidic side in boys (6.03±0.08 units) and in girls (6.27±0.11 

units). In senior schoolchildren, the intensity of caries was “medium” and the 

prevalence was “high”, and the hygienic index corresponded to “unsatisfactory” oral 

cavity hygiene. The assessment of the PMA index revealed “mild” gingivitis and a 

slight shift of the pH of the oral fluid to the acidic side in boys (6.11±0.20 units) and 

in girls it is more pronounced (5.81±0.27 units). 

“Medium” caries intensity was found in children with combined iron- and iodine 

deficiency aged 6-11 years. The prevalence of carious process in this group was “high”, 

the hygienic index corresponded to “poor” oral cavity hygiene, the PMA index 

reflected “mild” and “severe” gingivitis, the pH of oral fluid was 5.83±0.20 units and 

5.55±0.14 units in boys and girls, respectively. In those studied aged 12-18 years, a 

“high” intensity of caries was found in the “high” prevalence of this disease. The 

hygienic index reflected “poor” oral cavity hygiene. The PMA index corresponded to 

“average” gingivitis, and the pH of the oral fluid characterized the shift to the acidic 

side in boys (5.8±0.21 units) and in girls (5.27±0.16 units). 

Changes in biochemical parameters of the oral fluid were consistent with the data 

of thyroid homeostasis and markers of iron metabolism and corresponded to the dental 

status of the studied patients. The risk group for dental pathology development was 

formed by girls of high school age and all children with minimal thyroid insufficiency, 

regardless of gender. 

Disorders of nitro-oxidative processes of the oral fluid, thyroid status and iron 

depot can serve as informative markers of high probability of dental pathology 

development. The results of the study can serve as a basis for expanding preventive 

measures for the development of dental pathology in children with isolated and 

combined iron- and iodine deficiency. Based on the research results, a method of pre-

nosological diagnosis of changes in dental status in children of the endemic region has 

been developed and offered for use in the practice of pediatric dentistry (patent № 

143802 for a utility model dated 10.08.2020). 

Key words: dental status, latent iron deficiency, mild iodine deficiency, 

nitrooxidative processes, bone metabolism. 
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2021 бер. 25-27; Івано-Франківськ. Івано-Франківськ: ІФНМУ; 2021. с. 83-4. 

Наукові праці які додатково відображають наукові результати дисертації: 

1. Заяць ОВ, Воронич-Семченко НМ, Кривенький ТП, Шаламай УП, Ковалишин 

ХВ, винахідники; ІФНМУ, патентовласник. Спосіб донозологічної діагностики 

змін стоматологічного статусу в дітей едемічного регіону. Україна патент на 

корисну модель № 143802. 2020 Сер 10. 

(Особистий внесок здобувача – проводила клінічне обстеження, здійснювала 

збір та опрацювання матеріалів, оформлення заявки та формули патенту, 

підготувала патент до друку). 

 


