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АНОТАЦІЯ  

Заяць О.В. Співвідношення показників оксидативних процесів, системи  

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

ротової рідини та тиреоїдного і стоматологічного статусу дітей із латентним 

залізодефіцитом. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 

22 – Охорона здоров’я за спеціальністю 221 – Стоматологія. Підготовка 

здійснювалась в Івано-Франківському національному медичному університеті 

МОЗ України, Івано-Франківськ, 2021. 

Захист відбудеться у спеціалізованій вченій раді Івано-Франківського 

національного медичного університету МОЗ України, Івано-Франківськ, 2022. 

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).  
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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 монойоддефіциту 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 контрольної групи. 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 
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NO2
- 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 NO2
-
 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 

NO2
-
 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). 
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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 
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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 
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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, нітрозо-оксидативні процеси, кістковий метаболізм. 
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performed at the Ivano-Frankivsk National Medical University of the Ministry of 

Health of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2021.  

The defense of the dissertation will take place in the specialized scientific council 

in Ivano-Frankivsk National Medical University of the Ministry of Health of Ukraine, 

Ivano-Frankivsk, 2022. 

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 



9 

 

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 of control group. 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 NO2
- 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 NO2
- 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 
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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 NO2
- 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 
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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 
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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 
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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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ВСТУП 

 

Обгрунтування вибору теми дослідження. Тенденція до погіршення 

стоматологічного здоров’я дітей зумовлює постійний пошук предикторів 

формування захворювань та маркерів розвитку стоматологічної патології на 

донозологічній стадії. Зміни стоматологічного статусу супроводжуються 

прогресивним зростанням уражень твердих тканин зубів та пародонта. Науково 

підтверджено негативний вплив екологічних [259, 262, 270, 277], соціально-

економічних чинників, що підвищують показники поширеності та інтенсивності 

каріозних процесів [244, 263, 272, 301, 302]. Достовірно вагомим чинником 

інтенсивності перебігу стоматологічних захворювань є вплив 

загальносоматичної патології [184, 186, 195, 197, 296]. На особливу увагу 

заслуговує дисбаланс мікроелементів (дефіцит есенціальних, токсичний вплив 

шкідливих), які виявляють негативний вплив на гомеостаз ротової рідини, 

зумовлюють зміни її біохімічних показників, що сприяє розвитку патології [281].  

Варто акцентувати, що запально-дистрофічні захворювання органів ротової 

порожнини все частіше зустрічаються у дітей шкільного віку, особливо у 

пубертатний період. Це час підвищеної потреби організму в біоелементах під час 

інтенсивного росту, можливого порушення надходження мікроелементів із їжею 

чи наявністю супутніх захворювань, які перешкоджають всмоктуванню та 

засвоєнню нутрієнтів [243, 260, 296, 337]. На особливу увагу заслуговує 

сидеропенія. Встановлено, що залізодефіцит впливає на функціональну здатність 

щитоподібної залози [66, 277, 297]. Залізо виступає каталізатором фізіологічного 

процесу реакції окиснення йоду під час синтезу тиреоїдних гормонів. Природний 

дефіцит йоду поглиблює неблагоприємний вплив екзогенних чинників, що 

зумовлює зростання поширеності та інтенсивності карієсу зубів, гінгівіту та 

пародонтиту серед груп ризику, особливо у мешканців ендемічних регіонів. 

Підтверджено, що гіперплазія щитоподібної залози негативно впливає на 

процеси диференціації та мінералізації твердих тканин зуба [150, 247, 266, 273], 

перебіг метаболічних реакцій та структурно-функціональні особливості 
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пародонта і слинних залоз [180, 258, 278]. 

Актуальність дослідження зумовлена пошуком нових біохімічних маркерів 

ротової рідини для ранньої діагностики та профілактики розвитку 

стоматологічної патології за умов доклінічних стадій гіпотиреозу й анемії – 

легкого йоддефіциту (ЛЙД), латентного залізодефіциту (ЛЗД) та їх поєднання. 

Відомо, що зміна біохімічних процесів ротової рідини супроводжується 

ліпопероксидацією, зміною антиоксидантного гомеостазу. Проте 

дискутабельними залишаються питання білкової пероксидації та зміни 

мінерального гомеостазу за умов коморбідної патології. Крім того, представляє 

науковий інтерес дослідження особливостей нітрозо-оксидативних процесів, 

порушення яких можуть доповнити низку ланок розвитку запально-

дистрофічних процесів у тканинах пародонта. 

Таким чином, дослідження направлене на поглиблене вивчення складу 

ротової рідини та стану зубо-щелепної системи дітей на тлі поєднання 

поширених залізо- і йододефіциту та є пріорітетним, адже сприятиме 

підвищенню лікувально-профілактичної стоматологічної допомоги дітям.  

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

Дисертаційна робота є фрагментом планової науково-дослідної роботи кафедри 

анатомії людини Івано-Франківського національного медичного університету на 

тему: «Онтогенетичні особливості морфофункціонального стану органів і 

тканин в умовах йододефіциту, гіпотиреозу» (номер державної реєстрації 

0119U002847, 2019-2024 рр.). Тема дисертації затверджена Вченою радою Івано-

Франківського національного медичного університету (протокол №5 від  

25 квітня 2017 року) та уточнена на засіданні цієї ж Вченої ради (протокол №12 

від 30 серпня 2021 року). 

Мета дослідження: науково обгрунтувати зміни перебігу нітрозо-

оксидативних процесів, вмісту газових медіаторів (нітроген оксиду і гідроген 

сульфіду) у ротовій рідині дітей із латентним залізодефіцитом і легким 

йододефіцитом та їх вплив на стоматологічний статус дітей. 
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Завдання дослідження: 

1. З’ясувати особливості порушень білкової та ліпідної пероксидації, 

антиоксидантного захисту ротової рідини дітей за умов латентного 

залізодефіциту, легкого йододефіциту та їх поєднання. 

2. Дослідити зміни параметрів системи L-аргінін/аргінази, вмісту нітроген 

оксиду і його метаболітів та гідроген сульфіду у ротовій рідині дітей із латентним 

залізодефіцитом за умов належного забезпечення йодом та легкого 

йододефіциту. 

3. Визначити гендерні та вікові особливості порушень прооксидантно-

антиоксидантного гомеостазу, нітрозо-оксидативних процесів ротової рідини за 

умов комбінованого залізо- та йододефіциту. 

4. Оцінити зміни маркерів кісткового метаболізму (загального та 

іонізованого кальцію, кислої та лужної фосфатаз) ротової рідини дітей з 

латентним залізодефіцитом та легким йододефіцитом.  

5. Встановити взаємозв’язки між показниками тиреоїдного статусу, обміну 

заліза, перебігом оксидативних і нітрозо-оксидативних процесів, вмістом 

газових трансмітерів у ротовій рідині та стоматологічним статусом дітей з 

латентним залізодефіцитом, легким йододефіцитом та їх поєднанням. 

Об’єкт дослідження: метаболічні зміни, мінералізуючий потенціал ротової 

рідини, стан твердих тканин зубів і тканин пародонта за умов латентного 

залізодефіциту та легкого йододефіциту. 

Предмет дослідження: пероксидація білків та ліпідів, антиоксидантний 

захист, системи L-аргінін/аргінази, нітроген оксиду (NO), гідроген сульфіду 

(H2S), маркери кісткового метаболізму ротової рідини, обмін заліза, тиреоїдний 

та стоматологічний статус.  

Методи дослідження: біохімічні (показники тиреоїдного профілю, обміну 

заліза у сироватці крові, оксидативних процесів, системи L-аргінін/аргінази, 

нітроген оксиду та його метаболітів, гідроген сульфіду, маркерів кісткового 

метаболізму у ротовій рідині, медіана йодурії); клінічні (визначення показників 

поширеності й інтенсивності карієсу, гігієнічного індексу за Green-Vermillion 
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(Oral Hygiene Index – Simplified, OHI-S) – ГІ, папілярно-маргінально-

альвеолярний – РМА, показник рH ротової рідини); математико-статистичні. 

Наукова новизна отриманих результатів. Уперше комплексно 

досліджено особливості стоматологічного статусу дітей шкільного віку з ЛЗД за 

умов належного забезпечення йодом та ЛЙД з урахуванням статі та віку.  

У роботі розширено дані щодо особливостей ліпідної пероксидації, 

антиоксидантного гомеостазу ротової рідини за умов гіпотиреоїдної дисфункції, 

залізодефіциту. Уперше досліджено зміни перекисної деструкції білків, 

порушення балансу про-/антиоксидантного гомеостазу ротової рідини при 

поєднанні доклінічних стадій залізо- та йододефіциту. Встановлено, що рівень 

процесів білкової пероксидації ротової рідини вищий у дівчат (особливо 

старшого шкільного віку), а ліпопероксидація переважає у дівчаток молодшого 

шкільного віку. За умов коморбідної патології суттєве потенціювання перебігу 

оксидативних процесів відбувається на тлі дисбалансу антиоксидантного 

резерву ротової рідини (пригнічення супероксиддисмутази – СОД та підвищення 

активності глутатіонпероксидази – ГПР).    

Уперше з’ясовано статеві та вікові особливості показників систем 

метаболізму NO, L-аргінін/аргінази ротової рідини у школярів з належним 

обміном заліза та йоду, на тлі ЛЗЙ, ЛЙД та їх поєднання. За умов ізольованих 

мікроелементозів та їх комбінації у ротовій рідині дітей (головним чином, у 

хлопців) зростає рівень нітрит-іону (NO2
-), сума NO2

- і NO3
- на тлі зниження 

активності аргінази. Маркером розвитку запальних змін у  зубо-щелепній ділянці 

є зростання концентрації цитотоксичного пероксинітриту у ротовій рідині, що 

асоціюється з розвитком каріозного процесу та гінгівіту. 

Уперше вивчено вміст H2S у ротовій рідині обстежених школярів. 

Збільшення газового метаболіту спостерігається за умов комбінованого залізо- 

та йододефіциту, що підтверджує наростання запальних реакцій тканин 

пародонта та дозволяє рекомендувати даний показник в якості раннього 

діагностичного маркера розвитку стоматологічної патології.  

Уточнено наукові дані про зміни патерн кісткового метаболізму за умов 
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досліджуваного мікроелементного дисбалансу: порушення кальцієвого 

гомеостазу на тлі зростання активності кислої фосфатази (КФ) та пригнічення 

лужної фосфатази (ЛФ) ротової рідини. У дітей (більше у дівчат незалежно від 

віку) з комбінованою патологією встановлено розвиток демінералізації кісткової 

тканини (зниження концентрації загального та зростання вмісту іонізованого 

кальцію на тлі активації кислої та лужної фосфатаз ротової рідини). 

Результати біохімічної характеристики ротової рідини узгоджуються з 

клінічними даними. Найбільш виражені рівні поширеності та інтенсивності 

каріозного процесу твердих тканин зубів, запально-дистрофічного ураження 

ясен та поганої гігієни ротової порожнини спостерігали у дітей із комбінованим 

залізо- та йододефіцитом. Підтверджено, що іонообмінний процес емалі 

залежить від зміни кислотності ротової рідини. У дітей із ЛЗД за умов ЛЙД 

встановлено суттєвий зсув кислотно-основної рівноваги ротової рідини у кислу 

сторону, що є предиктором процесів демінералізації твердих тканин зуба. 

Групи ризику порушення мінералізуючих властивостей ротової рідини та 

запальних явищ м’яких тканин пародонта формують дівчата старшого шкільного 

віку, усі діти (незалежно від віку та статі) з мінімальною тиреоїдною 

недостатністю, поєднанням залізо- та йододефіциту.  

Отримало подальший розвиток дослідження факторів ризику 

мікроелементного дисбалансу, що виявляють спільні точки впливу на 

стоматологічний статус дітей. Вивчені механізми підтверджено встановленими 

тісними кореляційними взаємозв’язками між показниками обміну заліза, 

тиреоїдного профілю та NO, його метаболітами, H2S, активністю L-аргініну, які 

з високою ймовірністю визначають рівень інтенсивності карієсу та кислотно-

основної рівноваги ротової рідини.  

За результатами досліджень розроблено та запропоновано для використання 

у практиці дитячої стоматології спосіб донозологічної діагностики змін 

стоматологічного статусу в дітей ендемічного регіону (патент України № 143802 

на корисну модель від 10.08.2020). 

Практичне значення отриманих результатів. Зміни біохімічних 
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показників ротової рідини (оксидативних та нітрозо-оксидативних процесів, 

системи L-аргінін/аргінази, газових медіаторів нітроген оксиду і гідроген 

сульфіду) та тиреоїдного статусу дітей із ЛЗД можуть служити маркерами для 

виділення груп ризику розвитку стоматологічної патології. Отримані дані 

інформативні щодо фізіологічної норми, латентної сидеропенії, мінімальної 

тиреоїдної недостатності (МТН) та комбінованого залізо- і йододефіциту з 

урахуванням статі та віку. Результати дослідження можуть послужити основою 

для розширення профілактичних заходів розвитку стоматологічної патології у 

дітей із ізольованими та поєднаним залізо- та йододефіцитом. 

Впровадження результатів дослідження. Результати дисертаційної 

роботи впроваджені в навчальний процес кафедри фізіології з основами біоетики 

та біобезпеки Тернопільського національного медичного університету  

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України (2019), кафедри фізіології Української 

медичної стоматологічної академії МОЗ України (2019), кафедри дитячої 

терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань 

Полтавського державного медичного університету МОЗ України (2021), кафедр 

фізіології імені Я.Д. Кіршенблата (2019) та ортопедичної стоматології (2021) 

Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний 

медичний університет» МОЗ України, кафедри фізіології Вінницького 

національного медичного університету імені М.І. Пирогова МОЗ України (2019), 

кафедри фізіології та анатомії людини Національного фармацевтичного 

університету МОЗ України (2019), кафедр фізіології (2021) та патофізіології 

(2021) Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ 

України, кафедри стоматології ННІ ПО Івано-Франківського національного 

медичного університету МОЗ України (2021), у лікувальну роботу Центру 

стоматології Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ 

України (2020). Усього 11 актів впроваджень (додаток В). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є науково-дослідною працею 

здобувача. Формулювання мети і завдань, аналіз і трактування отриманих даних, 

формулювання висновків здійснено за участю наукового керівника. Автором 
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особисто обґрунтована актуальність проблеми, проведено патентно-

інформаційний пошук, весь спектр клінічних спостережень, статистично 

опрацьовано, проаналізовано та узагальнено результати, підготовлено до друку 

наукові публікації, оформлено дисертаційну роботу. Дослідження проведено на 

базі кафедри фізіології (зав. кафедри – д.мед.н., проф. Н.М. Воронич-Семченко), 

у Центрі стоматології ІФНМУ. Біохімічні дослідження виконано за участю 

автора у міжкафедральній науковій лабораторії на базі кафедри внутрішньої 

медицини № 1, клінічної імунології та алергології імені Є.М. Нейка ІФНМУ (зав. 

кафедри – д.мед.н., проф. Р.І. Яцишин), на базі «Центру біоелементології» 

кафедри біологічної та медичної хімії імені академіка Г.О.Бабенка ІФНМУ  

(в.о. зав. кафедри – к.мед.н., доц. Максимчук Т.П.), біохімії Львівського 

національ-ного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України 

(зав. кафедри – д.мед.н., проф. О.Я. Скляров), клініко-діагностичній лабораторії 

«Пріма МЕД» медичного центру ПП «Пріма МЕД» (м. Івано-Франківськ, 

директор – Р.С. Стефанишин). Автор здійснила впровадження результатів 

дослідження у навчальний процес та клінічну практику закладу практичної 

охорони здоров’я. У роботі не використовувались ідеї та розробки співавторів 

опублікованих праць. Результати дослідження в інших дисертаціях не 

представлялись. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали, викладені в дисертації, були 

представлені на 86-88-ій науково-практичних конференціях студентів і молодих 

вчених із міжнародною участю  «Інновації в медицині» (Івано-Франківськ, 

Україна, 2017-2019); науково-практичній конференції «Вплив довкілля 

Прикарпаття на перебіг фізіологічних процесів» (Івано-Франківськ, Україна, 

2017); науково-практичній конференції «Довкілля і здоров’я» (Тернопіль, 

Україна, 2017); Natural Science Reading (Bratislava, Slovakia, 2017); VIII Lviv – 

Lublin Conference of Experemental and Clinical Biochemistry (Lublin, Poland, 2017); 

ІІІ Українсько-Польській академії з медсестринства та реабілітології  (Івано-

Франківськ, Україна, 2018), 5th International conference “Science and society” 

(Hamilton, Canada, 2018); XX з’їзді Українського фізіологічного товариства  
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ім. П.Г. Костюка з міжнародною участю, присвяченого 95-річчю від дня 

народження академіка П.Г. Костюка (Київ, Україна, 2019); науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Фізіологічні та клінічні аспекти 

ендокринної патології» (Яремче, Україна, 2019); науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Бабенківські читання», присвяченій пам’яті 

академіка Г.О. Бабенка (Івано-Франківськ, Україна, 2019); 89-90-ій науково-

практичних конференціях студентів і молодих вчених із міжнародною участю 

«Інновації в медицині та фармації»  (Івано-Франківськ, Україна, 2020, 2021); 

Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конферненції «Фізіологія, 

валеологія, медицина: сучасний стан та перспективи розвитку» (Харків, Україна, 

2020). 

Відомості про апробацію результатів дисертації наведено у додатку А. 

Публікації. За результатами роботи 21 друковану працю, із них  

3 статті у фахових наукових виданнях України (з них одна – у виданні, 

віднесеному до наукометричної бази Scopus), 2 – в іноземних наукових виданнях, 

1 – патент України на корисну модель, 15 тез у матеріалах науково-практичних 

конференцій. 10 робіт одноосібні (у тому числі одна стаття). 

Перелік усіх публікацій з даними особистої участі наведений у  

додатку А. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 220 сторінках 

машинописного тексту, з них 128 основного тексту. Дисертація містить такі 

розділи: вступ, огляд літератури, матеріал та методи дослідження, три розділи 

власних досліджень, аналіз і узагальнення результатів дослідження, висновки, 

список використаних джерел літератури (всього 349 джерел, із них –  

166 латиницею, 183 – кирилицею), додатки. Дисертація ілюстрована 8 таблицями 

та 30 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

ФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ ЗАЛІЗО- ТА ЙОДОДЕФІЦИТУ, 

НІТРОЗО-ОКСИДАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ НА СТОМАТОЛОГІЧНИЙ СТАТУС   

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Взаємозв’язок залізо-, йододефіциту та стоматологічного статусу  

 

Ендокринні захворювання займають одне з перших місць серед загальної 

соматичної патології населення, зокрема, у дітей [36, 82, 100, 165, 278]. Згідно з  

даними офіційної статистики в Україні серед ендокринної патології у дітей 

молодшого та старшого шкільного віку на дифузний зоб припадає 56,7 % 

випадків [222, 277, 303, 322]. З віком спостерігіється тенденція до прогресування 

ендокринних захворювань [224, 252, 328]. 

Йододефіцит є проблемою громадського здоров’я, яка в багатьох країнах 

вирішена шляхом йодування солі. Однак Всесвітня організація охорони здоров’я 

(ВООЗ) рекомендує окремим групам населення, включаючи немовлят і 

маленьких дітей, для достатнього поступлення йоду, але зменшення споживання 

солі в своєму раціоні, розробляти інші методи профілактики та ранньої 

діагностики йододефіциту [79, 83, 134, 166, 175, 193]. Найнижчий рівень 

поступлення до організму йоду у мешканців Івано-Франківської, Львівської, 

Чернівецької областей. Проте, дана проблема є актуальною не лише для західних 

регіонів, але і для всієї території України. Опираючись на дані картограми по 

йододефіциту, територія України розділена на чотири зони: регіони з вираженим 

йододефіцитом (належить й Івано-Франківська область), із частково вираженим, 

помірним (незначним) йододефіцитом та із належним поступленням йоду [222]. 

При проведенні загальнонаціонального дослідження споживання харчових 

мікронутрієнтів населенням, яке проведено за підтримки Дитячого Фонду ООН 

(ЮНІСЕФ), наголошувалось на необхідності впровадження превентивних 

заходів для усунення йодної депривації серед усього населення. Особливо 

вагомою та необхідною є профілактика йододефіцитних станів серед дитячого 
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населення, адже порушення тиреоїдного статусу у них впливає на ріст та 

розвиток (фізичний, статевий і психічний) організму, а зниження функціональної 

здатності щитоподібної залози супроводжується порушенням фізіологічних 

функцій вісцеральних систем, зниженням інтелектуального потенціалу, 

метаболічними розладами [172, 200, 324]. 

Ще одним есенціальним мікроелементом, який є обов’язковою умовою 

існування будь-якої клітини та відіграє суттєву роль у забезпеченні 

фізіологічного функціонування тканин в усіх біологічних системах, є залізо [37, 

58, 66, 68, 96]. Як простетична група, даний біоелемент є у складі гема 

(гемоглобіну та міоглобіну), а в комплексі з порфіринами входить до складу 

білків-хромопротеїнів, окисно-відновних ферментів (гідроксилази, оксидази, 

СОД та ін.) [51, 52, 108, 119, 333]. Опубліковані результати досліджень останніх 

років характеризують важливу роль заліза у забезпеченні процесів поділу клітин, 

формуванні клітинного та гуморального імунітету, метаболізмі фізіологічно 

активних сполук, біосинтетичних процесів, тощо [145, 152, 164, 183]. 

При надлишку надходження в організм залізо депонується у вигляді 

залізовмісних речовин (феритину і гемосидерину). Надлишкове надходження 

заліза та його вільна форма може утворювати вільні радикали, які здатні 

пошкоджувати клітинну мембрану та виявляти патогенний вплив на організм 

людини [16, 34, 101, 105, 321]. 

Дефіцит заліза призводить до ураження епітеліальної тканини, яка є 

найчутливішою до кисневого голодування [40, 105]. Клінічні ознаки при 

залізодефіциті нагадують симптоми дефіциту вітамінів групи В, які приймають 

участь в окисних процесах та проявляються у вигляді уражень стоматологічного 

генезу, серед яких найпоширенішими є глосити та стоматити [48, 56, 85, 282, 

337]. При залізодефіцитних станах (ЗДС) виникають атрофічні зміни травного 

тракту [234, 282], порушення функцій нервової системи [38, 77, 146, 250], 

проявом яких є поява парестезій, дисгомеостаз електролітного обміну (зміни 

концентрації іонів калію, натрію, кальцію та магнію в окремих органах і 

тканинах) [81, 268, 276, 285, 291]. Спотворення смаку, печіння та поколювання 
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язика спостерігають не тільки у дітей, але і у дорослих. На даний час 

патогенетичні механізми зміни смаку і нюху обмежені, але доведено, що вони 

зникають після поповнення депо заліза в організмі, а у разі повторного дефіциту 

біометалу проявляються рецедивом клінічних проявів [28, 39, 44]. Привертає 

увагу порушення роботи гіпоталамуса, де найбільше скупчені рецептори заліза, 

наслідком чого можливе виникнення гормонального дисбалансу [96, 103], 

зокрема, дисфункції нейроендокринних систем адаптації (гіпофізарно-

адреналової, симпато-адреналової тощо). В умовах залізодефіциту при 

недостатній активності йодидпероксидази (фермент, який забезпечує включення 

йоду в процеси тироїдного гормоногенезу та є залізовмісним ензимом) 

порушується секреторна функція щитоподібної залози [9, 78, 164, 223]. Тому 

залізодефіцит може супроводжуватися розвитком гіпотиреоїдної дисфункції та 

проявлятися зниженою секрецією трийодтироніну (Т3) та, у більшій мірі, 

тироксину (Т4) на тлі зростання рівня ТТГ. Проте, у разі сидеропенії може 

спостерігається відсутність компенсаторної активації тиреотропної функції 

гіпофіза у відповідь на зниження рівня тиреоїдних гормонів, що може бути 

зумовлено підвищеним рівнем дофаміну в структурах ЦНС. Дефіцит тиреоїдних 

гормонів призводить до муцинозного набряку слизових оболонок та шкіри [290, 

297]. Такий набряк слизової оболонки шлунка спричиняє гіпосекрецію соляної 

кислоти, яка є важливим елементом для засвоєння заліза, а також всмоктування 

вітаміну В12, наслідком чого є розвиток залізодефіцитної (ЗДА) та В12-дефіцитної 

анемій [63, 113]. 

Зазначені мікронутрієнти (йод та залізо) взаємопов’язані та потенціюють 

вплив один одного у різних метаболічних реакціях. Різке погіршення соціально-

економічних факторів, принципу та раціону харчування дітей, екологічних 

чинників призводять до виникнення мікро- та макроелементозів [169, 175, 246]. 

Основним елементом для утворення гормонів щитоподібної залози є йод, для 

включення якого у синтез тиреоїдних гормонів людини необхідне належне 

забезпечення організму есенціальними мікроелементами (залізом, селеном, 

цинком й іншими) [164, 175, 248]. Доведено, що йододефіцитний стан з 
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наступним розвитком тиреоїдного дисбалансу, призводить до порушення 

синтезу білкової частини молекули Hb з подальшим розвитком анемії [78, 175]. 

Вплив заліза на синтез тиреоїдних гормонів є взаємним. Так, даний мікроелемент 

у складі ферменту тиреопероксидази каталізує реакцію окиснення й 

органіфікації йоду в реакціях синтезу гормонів щитоподібної залози, приймає 

участь у перетворенні амінокислоти L-феніланаліну в L-тирозин [66]. Доведено, 

що навіть прихований дефіцит заліза (за відсутності ЗДА), зумовлює тиреоїдний 

дисбаланс у людини [274, 297, 334]. 

ЛЗД є найбільш поширеною формою ЗДС, що немає клінічних проявів та 

характеризується зниженням депо заліза в організмі [183, 276]. Установлено, що 

залізодефіцит рідко буває ізольованим проявом, а зазвичай протікає, як 

полідефіцит [286]. Важливо, що у дітей із ознаками залізодефіциту зоб 

зустрічається майже в чотири рази частіше [78]. Підтверджено, що ризик 

розвитку зобу у дітей із ЗДА майже вдвічі вищий [79]. При цьому поширеність 

залізо- та йододефіцитних станів залежить від віку дітей, адже особливо 

небезпечний віковий діапазон – початок та кінець препубертатного періоду [145, 

166]. 

Нейрогуморальний статус організму відіграє вагому роль у функціонуванні 

життєвоважливих процесів під впливом специфічних факторів, дефіцит яких 

призводить до порушення електролітного балансу, білкової рівноваги, обмінних 

процесів вуглеводів та жирів, місцевої гемодинаміки органів та тканин [34, 268]. 

Таким чином, залізо- та йододефіцитні стани мають векторний напрямок та 

спільний патогенетичний механізм і можуть потенціювати взаємний негативний 

ефект на організм людини. Зокрема, порушення тиреоїдного гомеостазу впливає 

на ризик розвитку сидеропенії, яка, у свою чергу, зумовлює тиреоїдний 

дисбаланс. Дані коморбідні стани можуть стимулювати порушення гомеостазу 

біологічних рідин, зокрема, ротової, а отже і впливати на стоматологічне 

здоров’я дітей [334, 345]. 

Незадовільний стоматологічний статус є ще однією проблемою здоров’я 

дитячого населення України та світу, яка зумовлює занепокоєння [173, 231, 236, 
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240]. Це привертає значну увагу фахівців та спонукає до проведення наукових 

досліджень з метою встановлення впливу соматичного здоров’я дитини на 

розвиток стоматологічної патології [184, 191, 195, 258]. 

Поширеним стоматологічним захворюванням серед дітей шкільного віку є 

карієс тимчасових та постійних зубів (caries dentis). Це місцевий патологічний 

процес, що виникає внаслідок дії комплексу несприятливих екзо- та ендогенних 

факторів після прорізування зубів, що проявляється деструкцією, некрозом і 

утворенням дефекту у вигляді порожнини [1, 4, 257]. У розвитку множинного 

декомпенсованого карієсу вагому роль відіграють патогенні фактори локального 

генезу, а саме порушення гомеостазу ротової рідини, зміна кількості та в’язкості 

ротової рідини, зсув кислотно-основної рівноваги, наявність зубних відкладень 

та несанованих зубів. Загальними чинниками, що сприяють поширеності та 

інтенсивності карієсу, є дефіцит мікроелементів йоду та фтору у грунтах регіону, 

загальносоматичні захворювання шлунково-кишкового тракту, анемії та 

ендокринні патології [2, 13, 23, 30, 43]. 

Клінічна картина перебігу каріозного процесу буває доволі різноманітною. 

При огляді ротової порожнини та зубів даний процес може візуалізуватись як у 

вигляді білої крейдоподібної плями на поверхні емалі, так і у вигляді глибоких 

порожнин, що супроводжуються значним руйнуванням твердих тканин зуба із 

зміною кольору. Прогресування перебігу карієсу може призводити до його 

ускладнень, що являються послідовними етапами руйнування зуба в разі 

невчасно проведеного лікування [25, 29, 32, 46, 62]. Агресивність патологічного 

процесу зумовлює деструкцію всієї товщі твердих тканин зуба з наступною 

перфорацією дна каріозної порожнини, виникненням пульпіту, що може 

ускладнитись періодонтитом [33, 87, 151, 162, 163]. 

Більш складними порушеннями стоматологічного статусу є запально-

дистрофічні зміни тканин пародонта, що супроводжуються метаболічними 

розладами його тканин та дисбалансом фізіологічних параметрів ротової рідини 

(зокрема, кислотно-основного стану). Пусковим механізмом зсуву рН ротової 

рідини є накопичення продуктів пероксидації та підвищення активності 
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патогенної мікрофлори ротової порожнини з виділенням кислотовмісних 

продуктів життєдіяльності [64, 69, 72, 74, 153]. На активність ферментів ротової 

рідини впливає підвищена концентрація водневих іонів ротової порожнини з 

подальшими змінами фізіологічних процесів. Зокрема, при ЗДА вагітних 

виявляють зміни мінерального та білкового обміну в організмі жінки з 

подальшим зсувом рН у кислу сторону [28, 342]. Так виникає дисбаланс 

мінералізації і ремінералізації емалі, порушення мікроциркуляції органів і 

тканин ротової порожнини.  

Порушення місцевого гомеостазу ротової порожнини виникає на фоні змін 

кислотно-основної рівноваги ротової рідини з порушенням фізіологічних 

процесів (мінералізуючої функції) та чинить сприятливі умови для формування і 

накопичення зубного нальоту та каменю [53, 95, 122, 264]. Такі зміни можуть 

виникати на фоні загальних та місцевих обтяжуючих чинників. Особливу увагу 

привертає недостатня гігієна ротової порожнини, неякісні реставрації, 

конструкції та ортодонтичні апарати. Багато авторів вказують на тісний 

взаємозв’язок між станом кислотно-основної рівноваги ротової порожнини та 

фізико-хімічними властивостями ротової рідини [188, 247, 307, 313, 329]. 

Зміщення кислотно-основної рівноваги у кислу сторону чинить сприятливі 

умови для розвитку каріозного процесу та запально-деструктивних захворювань 

пародонта. Демінералізація емалі виникає на тлі зміни рН ротової рідини до 6,0. 

У нормі ротова рідина має нейтральний характер (фізіологічна норма рН 

становить від 6,5 до 7,5) та є перенасиченою мінеральними солями, що вдвічі 

перевищує даний рівень у сироватці крові. Зміна реміналізуючої властивості 

ротової рідини до демінералізуючої виникає на тлі зсуву кислотно-основної 

ріноваги у кислу сторону. При зміні показника рН ротової рідини у лужну 

сторону виникають зворотні ефекти, що пов’язані із насиченістю 

гідроксиапатитами, що сприяють утворенню твердих зубних відкладень. Тому, 

згідно з даними літератури, можна стверджувати, що мінералізуююча функція 

ротової рідини є надзвичайно чутливою до зміни кислотно-основної рівноваги 

[245, 261, 272, 279, 348]. 
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1.2.  Вплив дефіциту заліза та йоду на реакції пероксидації білків та ліпідів, 

антиоксидантний статус ротової рідини 

 

На сьогоднішній день багато досліджень інформують про взаємозв’язок 

захворювань тканин пародонта із порушеннями гуморальної регуляції. Зокрема, 

у обстежених із захворюваннями пародонта та супутньою гіпофункцією 

щитоподібної  залози існує дисбаланс обмінних процесів, підвищення активності 

протеолітичних ферментів крові, посилене виділення мінеральних компонентів, 

таких як кальцій та фосфор. Порушення мінерального обміну характеризується 

зниженням мінеральної щільності кісткової тканини у пацієнтів із 

захворюваннями щитоподібної залози, навіть при виявленні ранньої стадії 

захворювання [182, 284, 339]. 

У даний час для діагностики різних патологічних станів використовують 

показники пероксидації білків та ліпідів, антиоксидантного захисту. 

Встановлено, що порушення перекисного окиснення білків (ПОБ) та ліпідів 

(ПОЛ), дефіцит окремих макро- та мікроелементів призводять до розвитку 

гінгівіту, генералізованого пародонтиту. На тлі зниженої резистентності 

капілярів пародонта підвищується роль місцевих подразнюючих чинників. 

Патогенна мікрофлора являється основним чинником розвитку запальних 

захворювань пародонта. Загальний та місцевий стан здоров’я людини залежить 

від бактерій ротової порожнини, що активують медіатори запалення, аутоімунні 

реакцій, аспірації вмісту ротової порожнини і потрапляння його до органів 

дихальної та травної систем [25, 179, 249, 251, 279]. 

Залізо входить до складу антиоксидантного ферменту каталази. Вміст цього 

металу опосередковано характеризує компенсаторно-адаптаційні можливості 

організму та ступінь васкуляризації кісткової тканини. Біологічна цінність цього 

біоелемента визначається багатогранністю його функцій, активною участю та 

незамінністю в складних біохімічних процесах тканинного дихання, без якого 

неможливе фізіологічне функціонування клітин і тканин. При ЗДС виникає 

тканинна гіпоксія, активація процесів ПОЛ на тлі зниження антиоксидантного 
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резерву, що є причиною порушення гомеостазу ротової рідини, і як наслідок, 

захворювання твердих тканин зубів та пародонта. Так, при порушенні 

антиоксидантного захисту виникає демінералізація кісткової тканини [8, 75, 128, 

135, 148]. Загальні соматичні захворювання через протекторну дію на процеси 

ПОЛ також зумовлюють запально-дистрофічні явища у тканинах пародонта 

[102, 226, 227, 271]. 

ПОЛ – це ланцюгова реакція, яка ініціюється гідроксил-радикалом, 

синглетним киснем і каталізується іонами перехідних металів (зокрема, заліза).  

Fe2+ + НЖК–ООН → Fe3+ + НЖК–О• + ОН– 

Fe3+ + НЖК–ООН → Fe2+ + НЖК–ОО•+ Н+ 

Радикали жирної кислоти чи гідроксил-радикали мають здатність 

нейтралізувати атоми водню з ненасиченої жирної кислоти (з метиленової 

групи). На наступних етапах при взаємодії з молекулою кисню радикал жирної 

кислоти перетворюється на пероксид-радикал. Він має здатність 

перетворюватись у гідроперекис шляхом від’єднання від жирної кислоти 

молекули водню. Даний радикал вступає в ланцюгові реакції без ініціюючих 

речовин, проте поширення ланцюгової реакції відбувається за участю іонів заліза 

[59]. 

Одним із перших сигнальних показників окисного ушкодження клітинної 

мембрани при вільнорадикальному окисненні є активація ПОБ [70]. Відомо, що 

продукти ОМБ є ранніми маркерами оксидативних порушень завдяки більшій їх 

стабільності щодо продуктів ПОЛ, які метаболізуються під дією антиоксидантів 

та пероксидаз [93, 129, 238, 280, 295]. Біологічно активні речовини, що 

утворюються при киснезалежному окисненні білків, являються ранніми 

маркерами руйнування тканин з подальшою цитотоксичною дією. Такі зміни 

можуть зумовлювати автоімунні реакції, зниження імунітету, старіння тощо [5, 

26, 57, 71, 105]. 

Біологічна роль протеїнових радикалів не з’ясована, але здатність їх 

окиснювати інші біомолекули засвідчує їх важливу роль в окиснювальному 

пошкодженні біологічних систем та їх прооксидантну дію [156]. З іншої сторони, 
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здатність протеїнів реагувати з радикальними сполуками розглядають як прояв 

антиоксидантних властивостей [155]. 

Основним важелем у розвитку будь-якого системного захворювання 

виступає окиснювальний стрес. Зокрема, пародонтит належить до запально-

деструктивних захворювань із хронічним перебігом та може виникати на тлі 

окисно-редукційного дисбалансу. Періопатогени, шляхом стимуляції 

нейтрофілів, зумовлюють тканинну гіпоксію, утворення перекису водню, 

активних форм кисню (АФК), супероксид-аніону та азоту. Ушкодження 

локальних тканин, їх окремих структур – еластину та колагену, виникають 

унаслідок накопичення недоокиснених продуктів та вивільнення лізосомальних 

молекул з подальшим пошкодженням зв’язкового апарату тканин та 

атеросклерозу судин пародонта [57, 137]. Окиснювальні/нітрозоактивні 

модифікації клітинних компонентів зумовлюють дисбаланс антиоксидантного 

захисту, що призводить до порушення захисної реакції нейтралізації вільних 

форм кисню. 

Вільнорадикальне окиснення є маркером життєвоважливих фізико-хімічних 

параметрів клітини, зокрема, вибіркової проникності і неушкодженості 

клітинних мембран [182, 192]. Вільні радикали інактивують чужорідні сполуки, 

що екзо- та ендогенним шляхом потрапляють в організм, впливають на імунітет, 

структурно-функціональну здатність клітинних мембран, знижують захисні 

властивості, що в свою чергу спряє розмноженню та активації патогенної 

мікрофлори, яка колонізує ясна і пародонтальні кишені [73, 86, 88, 89, 95]. Тому 

утворені АФК зумовлюють цитотоксичну дію фагоцитів, впливають на поділ та 

диференціацію клітин, цим самим перешкоджаючи утворенню атипових клітин 

з подальшим апоптозом патогенних клітин. Також О2
- та його інші активні форми 

впливають на синтез біологічно активних речовин, а саме тромбоксанів, 

катехоламінів, простагаландинів, простациклінів, тощо [94, 97, 98]. Важливу 

роль у транспорті електронів дихального ланцюга відіграють вільні радикали. 

Виникнення окисних процесів під впливом активованих кисневих метаболітів є 

складовою умовою діяльності живих організмів. Кооперація даних процесів є 
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ранньою та мобільною ланкою в адаптаційних можливостях організму під 

впливом екстремальних чинників, що надалі проявляє ефект у вигляді 

внутрішньо- і міжклітинних месенджерів, індукторів у реалізації метаболічних 

та біохімічних процесів [123]. Дані зміни призводять до виникнення 

функціональних порушень біологічних бар’єрів [136] і проявляються 

оксидативним стресом як на клітинному рівні, так і на рівні цілого організму 

[322]. Унаслідок дії окисного стресу виникає апоптоз клітин проміжного 

епітелію та прилеглої сполучної тканини, деструкція зв’язкового апарату зуба з 

появою патологічної рухомості, порушення регенеративних процесів, утворення 

пародонтальних кишень та остеорезорбція кісткової тканини [224].  

Існують наукові дані про зв’язок між процесами ПОЛ і обміном заліза в 

організмі [28, 143, 319]. Згаданий мікроелемент впливає на ріст, розвиток та 

диференціацію тканин шляхом участі в окисно-відновних процесах. Даний вплив 

виявляє позитивний ефект на остеоїдну субстанцію через гомеостаз кальцій-

фосфатної системи. Компенсаторно-адаптаційні можливості організму можна 

оцінити за вмістом заліза, що опосередковано вказує на ступінь васкуляризації 

кісткової тканини. Фізіологічне значення заліза для організму дітей неможливо 

переоцінити, адже біоелемент виконує ряд важливих функцій, зокрема, приймає 

участь у складних біохімічних процесах тканинного дихання. У патогенезі 

виникнення ЗДА важлива роль належить тканинній гіпоксії, активації 

ліпопероксидації, виснаженню антиоксидантного резерву. Такі зміни є основою 

для зниження неспецифічної опірності організму з вектором формування 

патологічних станів, у тому числі і в тканинах пародонта. Перебіг та розвиток 

стоматологічних захворювань, зокрема, уражень тканин пародонта, залежить від 

складу ротової рідини [3]. Науково обгрунтовано, що зміни показників ПОЛ та 

дисбаланс антиоксидантного захисту швидше проявляються у ротовій рідині, 

ніж у крові обстежуваного [12, 124]. 

Суттєвий вплив на перебіг метаболічних процесів (пероксидацію та 

антиоксидантний гомеостаз) здійснюють тиреоїдні гормони. З іншої сторони, 

встановлено, що при зниженні концентрації йодовмісних тиреоїдних гормонів 
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змінюється інтенсивність ПОЛ за рахунок їх стимулюючого впливу на 

активність ряду компонентів антиоксидантної системи (АОС) [60, 144, 147]. 

Накопичення продуктів ПОЛ (дієнових кон’югатів – ДК та продуктів, які 

реагують на тіобарбітурову кислоту – ТБК-АП) виникає внаслідок метаболічних 

порушень при гіпоксії та гіпотиреозі, на тлі виснаження антиоксидантного 

резерву (зниження активності антиперекисних та антиоксидантних ферментів) 

[267, 275, 308, 315, 330]. При цьому маніфестація процесів пероксидації ліпідів 

(зростання їх окиснювальних властивостей) зумовлює деструкцію клітинних 

мембран [347]. Дисбаланс тиреоїдного гомеостазу призводить до кількісних змін 

жиро- та водорозчинних антиоксидантів та зміни реакцій ПОЛ [182, 346]. Тому 

прогностичними біомаркерами для діагностики порушення та функції клітинних 

мембран є визначення клітинної адаптації до процесів ПОЛ та стану 

антиоксидантного гомеостазу [206, 311, 331, 347]. 

Науково обгрунтованою є активація процесів ПОЛ (переважно, за рахунок 

зростання ТБК-АП) та оксидрадикалів у ротовій рідині дітей із хронічним 

катаральним гінгівітом (ХКГ) [115, 178, 190, 326, 327]. Окиснені білки й ліпіди є 

джерелом вільних радикалів та потенціюють негативний ефект з подальшим 

виснаженням антиоксидантного резерву (зниження активності СОД, каталази і 

ГПР) [27, 49, 146]. Основний фізіологічний ефект даних ферментів проявляється 

у нейтралізації Н2О2 і супероксиданіон-радикалу (О2
–), які утворюються 

внаслідок від’єднання з мітохондріального ланцюга неспареного електрона. 

СОД дисмутує О2
– до пероксиду водню, який відновлюється ГПР до води [101]. 

Ці основні ферменти є регуляторами ключових, фундаментальних процесів, 

таких як метаболізм АФК. Тому СОД і ГПР виступають важливими мішенями 

для супресії вільнорадикального окиснення ліпідів [282, 315]. При накопиченні 

вільних радикалів вникає ушкодження клітинних мембран, що є небезпечним та 

сигналізує про початок запально-деструктивних змін тканин. Так, у пацієнтів із 

легким ступенем гінгівіту виявлено пригнічення активності СОД. При більш 

виражених запальних змінах тканин пародонта спостерігається більш агресивне 

виснаження антиоксидантного резерву з достовірною супресією активності СОД 
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щодо даних пацієнтів з легким гінгівітом. Такі зміни служать сигнальними 

маркерами виснаження антиоксидантного резерву при ранніх доклінічних 

запально-дистрофічних змінах тканин пародонта. Особливу увагу привертає 

протилежна активність каталази щодо СОД при гінгівіті легкого ступеня, 

зокрема, незначне підвищення її активності з наступною тенденцією до 

зниження на тлі агресивніших клінічних змін та перебігу захворювання [185, 

307]. Досі залишається дискутабельним питання впливу гормонів щитоподібної 

залози на активність СОД. Так, одні дослідження підтверджують, що у пацієнтів  

із гіпотиреозом виявлено достовірне зниження активності СОД у крові щодо 

здорових осіб. Інші наукові результати розкривають дані, що у пацієнтів із 

гіпотиреозом зростає рівень ТБК-АП та NO у плазмі крові на тлі фізіологічної 

норми вмісту СОД [165]. Відомо, що йодовмісні гормони щитоподібної залози 

проявляють антиоксидантні властивості та можуть функціонувати як 

захоплювачі вільних радикалів, цим самим пригнічуючи окиснювальне 

ушкодження клітин [32]. 

Гіпофункція щитоподібної залози сприяє змінам структурної організації 

кісткової тканини. На тлі зниження рівня тиреоїдних гормонів пригнічується 

активність остеобластів в комплексі із остеокластами. Унаслідок цього 

відбувається сповільнення циклу кісткового ремоделювання – остеорезорбції та 

остеосинтезу [339, 340]. Такі ж зміни стану кісткової тканини виявляють і при 

аутоімунному тиреоїдиті та дифузному зобі [65]. Порушення якості кісткової 

тканини, деструктивні процеси в тканинах пародонта можуть бути тісно 

пов’язані з дефіцитом тиреоїдних гормонів, що призводить до гормонального 

дисбалансу, зниження прямої стимулюючої дії Т3 на остеобласти і остеокласти, 

змінами в імунній системі організму [310, 349]. Як наслідок, виникає зниження 

інтенсивності ремоделювання кісткової тканини на фоні пригнічення 

метаболічних процесів. 

 Останнім часом все більше науковців привертають увагу до зростання 

чисельності пацієнтів із генералізованим пародонтитом, що супроводжується 

порушеннями структурно-функціонального кісткового матриксу. Тому 
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важливим елементом профілактики розвитку захворювання залишається рання 

діагностика зміни структурно-функціонального стану кісткової тканини. 

Предикторами таких порушень вважають зміни маркерів кісткового 

метаболізму, що характеризують інтенсивність остеорезорбції й пригнічення 

остеосинтезу [255, 298, 305]. Для оцінки метаболізму кісткової тканини 

проводять біохімічні дослідження ротової рідини, у якій визначають рівень 

загального та іонізованого кальцію, активність КФ та ЛФ [205, 230, 233, 256, 

292]. 

Науково обгрунтовано, що при зменшенні концентрації білків у плазмі крові 

відбувається зниження вмісту загального на тлі зростання іонізованого кальцію. 

Дані зміни виявляють обтяжуючий характер на мінералізуючі властивості 

ротової рідини, що проявляється у вигляді розвитку множинного карієсу [8, 9, 

10, 11, 12]. В основі даної властивості ротової рідини лежать механізми, що 

впливають на надходження складових компонентів із ротової рідини в емаль, при 

цьому запобігаючи їхньому виходу із неї. Для діагностики цілісності кісткової 

тканини важливим є вивчення активності фосфатаз, як маркерів кісткового 

метаболізму, що приймають участь у регуляції фосфорно-кальцієвого 

гомеостазу і проявляють вплив на постійно функціонуючі у кістці процеси 

резорбції та регенерації (фізіологічної та репаративної). Остеобласти синтезують 

ЛФ, яка забезпечує фізіологічний процес перенесення до компонентів 

органічного матриксу кістки іонів фосфорної кислоти від ефіру. Активація ЛФ 

не тільки у крові, але й в інших біологічних рідинах, вказує на переважання 

процесів синтезу та побудови нової кісткової тканини. Антагоністичний ефект з 

резорбтивною функцією, що проявляється у вигляді руйнування фосфоапатитів 

з подальшою демінералізацією кісткової тканини виявляє КФ [18, 31, 97, 104]. 

На сьогоднішній день існує безліч теорій розвитку пародонтиту, проте ключовим 

залишається дисбаланс показників кісткового метаболізму, що проявляється 

зміною структури в альвеолярній кістці, резорбцією кортикального шару, 

атрофією міжзубних перегородок [139]. 
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1.3. Роль показників систем L-аргінін/аргінази, метаболізму нітроген 

оксиду, гідроген сульфіду ротової рідини у забезпеченні фізіологічних процесів  

 

Значний інтерес впродовж останніх років представляє вивчення стану  

NO-синтазного та аргіназного шляхів метаболізму L-аргініну та пов’язаних з 

ними змін окиснювальних процесів у генезі розвитку патологічних процесів.  

L-аргінін – це незамінна амінокислота, що приймає участь у регуляції 

артеріального тиску, підтриманні судинного тонусу та гемодинаміки. 

Фізіологічна функція L-аргініну полягає в участі у синтезі білків, сечовини, 

креатиніну, NO [6, 24, 141]. При активації процесів катаболізму, що виникають 

на тлі патологічних станів, відбувається зменшення концентрації  

L-аргініну, який стає незамінимою амінокислотою для організму [24]. Механізм 

утворення NO із L-аргініну каталізується NO-синтазою, що локалізується у 

цитоплазмі багатьох клітин, у тому числі ендотеліоцитах судин, лімфоцитах 

тощо. На сьогоднішній день ідентифіковано такі ізоформи NO-синтаз (NOS), 

конститутивні – ендотеліальна (eNOS) й нейрональна (nNOS), які є 

кальційзалежними та індуцибельна (iNOS), яка активується за участю 

прозапальних цитокінів та мікробних ліпополісахаридів [11, 177, 299]. 

L-аргінін розщеплюється на L-орнітин та сечовину під впливом аргінази. 

Виділяють два типи аргінази. Перший тип більшою мірою експресується у 

гепатоцитах (а саме у цитоплазмі) і значно меншою мірою у макрофагах, 

епітеліальних та ендотеліальних клітинах, ентероцитах [6, 232]. Другий тип 

аргінази, головним чином, приймає участь у регуляції синтезу NO, поліамінів, 

проліну та менш виражено експресується у клітинних мітохондріях судин, 

нирок, м’язів та ЦНС. Також цей тип ферменту не приймає участь у циклі 

сечовини. Метаболізм аргініну NOS не настільки інтенсивний процес, як його 

розщеплення аргіназним шляхом у гепатоцитах [232]. 

Одну із провідних ролей у виникненні генералізованого пародонтиту 

відіграють кровоносні судини [6, 232]. Ендотелій судин виконує не тільки 

бар’єрну функцію, але й забезпечує вибіркову проникність певних речовин із 
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крові в тканини, підтримує судинний тонус та структуру судинної стінки [16, 17]. 

Підтримуючи фізіологічний стан організму, ендотелій забезпечує гемостаз, 

попереджує виділення медіаторів запалення, продукує більше двох десятків 

біологічно активних речовин протилежно направленої дії, серед яких 

ендотеліїни та NO. Саме NO виявляє вазопротекторну дію, внаслідок якої 

відбувається порушення адгезії та агрегації тромбоцитів до ендотелію судин, 

реакції імунної системи, регуляції тонусу гладких м’язів та виявляє канцерогенні 

властивості [10, 21, 22, 35, 45]. Дані процеси зумовлюють дисбаланс між 

вазоконстрикцією і вазодилятацією мікросудин, що є проявом появи зміни 

ендотеліальної функції. 

Ключовою сигнальною молекулою у фізіологічних процесах організму є 

NO, що виконує такі функції, як захист організму, нейрональну комунікацію та 

судинну регуляцію [50, 84, 99, 107, 165]. З іншої сторони, надмірний і 

нерегульований синтез NO сприяє розвитку патологічних станів (у тому числі з 

летальними наслідками), зокрема, судинного шоку, інсульту, нейродегенерації, 

діабету, артриту, хронічного запалення, тощо. NO є унікальним регулятором 

гомеостазу, який виділяється ендотелієм судин та проявляє судиннозвужуючий 

та антитромбогенний ефект, інактивує патогенну дію лейкоцитів і тромбоцитів 

у вогнищах запалення та гіпоксії. На відміну від звичайного біосигналювання, 

молекули NO проявляють свою біологічну дію через широкий спектр хімічних 

реакцій, зв’язуючись з конкретними молекулами рецептора. Зв’язування заліза 

(який є компонентом ряду ензимів) та NO зумовлює активацію різних ефектів, 

зокрема, зміни процесів окиснення АТФ та перенесення кисню, перерозподіл 

ниркової гемодинаміки, розслаблення м’язів судин та появу макрофагальних 

цитотоксичних властивостей. Регулятором синтезу клітинного білка є NO, який 

вступає у взаємодію із білками, що містять SH-групи. Необхідно акцентувати, 

що концентрація NO зростає в осередку запалення у різних біологічних 

субстратах (у тому числі у ротовій рідині, а також у крові) шляхом прямої 

активації iNOS, активними амінами та бактеріальними ендотоксинами, 

прозапальними цитокінами [131]. Упродовж останніх років опубліковано багато 
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результатів досліджень, які показують, що висока концентрація NO пригнічує 

резорбцію кісткової тканини [107, 121]. При цьому NО виступає регулятором 

життєвих функцій на молекулярному, клітинному та системному рівнях 

організму [111, 114, 118]. 

NО2
- – це стабільний метаболіт газотрансмітера NO, який легко дифундує в 

клітини та клітинні мембрани, де реагує з молекулами-мішенями, що може 

зумовити їх пошкодження або загибель. Біологічна дія NО2
- залежить від реакції 

взаємодії із молекулами-мішенями в клітинах, мембранах та позаклітинному 

середовищі. NО2
- має здатність до реакцій переносу електронів чи з’єднання з 

певними молекулами, особливо тими, що мають непарний електрон (вільний 

радикал). Таким чином, у біологічних системах переважають реакції взаємодії 

NО2
- з іншими вільними радикалами, такими як супероксид-аніон (O-), 

перехідним металом (гемове залізо) чи О2 [14, 15, 314]. NO може зворотно 

інгібувати ферменти, що містять перехідні метали або вільнорадикальні 

проміжні сполуки та їх каталітичний цикл. NО2
- в мікромолярних концентраціях 

пригнічує каталазу та цитохром Р-450 [15]. Він також може інгібувати 

рибонуклеотидредуктазу – важливий фермент для синтезу попередників ДНК, 

що містить радикал тирозину [299, 317]. 

Є два основні шляхи утворення за наявності молекулярного кисню та 

NADPH·Н+ [24]. Джерелом неензиматичного шляху утворення NO є нітрити 

плазми крові. Ензиматичний шлях синтезу NO здійснюється за участю ензиму 

NOS, який каталізує перетворення амінокислоти L-аргініну до NO та  

L-цитруліну протеїнів, які проявляють нітритредуктазну активність за умов 

гіпоксії. NO може утворюватись шляхом відновлення нітратів до нітритів [117]. 

Зсув активної реакції в кислу сторону при наявності запалення може сприяти 

відновленню нітриту з утворенням NO.  

Зростання вмісту NO є одним із ключових механізмів активації процесів 

ліпопероксидації через взаємодію з АФК з подальшим утворенням 

пероксинітриту (ONOO·). Останній є токсичною сполукою активних метаболітів 

кисню, що може активувати внутрішньосудинний гемостаз та тромбоутворення, 
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сприяти розвитку нейродегенеративних розладів, приймати участь у процесах 

атерогенезу та запалення [21, 70]. Пероксинітрит являється токсичним 

модифікатором структури більшості біологічно важливих молекул [22]. 

Модифіковані пероксинітритом білки проявляють імуногенні властивості, 

приймають участь у розвитку та впливають на перебіг запальних процесів. 

Пероксинітрит має більш високу реакційну здатність, ніж NO та може руйнувати 

клітинні структури і зумовлювати клітинний апоптоз. Він інактивує деякі 

ферменти ГПР, СОД [24], проколлагеназу нейтрофілів, тирозинкіназу 

еритроцитів [26], електрон-транспортні білки [35]. Встановлений взаємозв’язок 

між концентрацією пероксинітриту та ферментами антиоксидантного захисту, 

зокрема, активністю СОД. Співвідношення пероксинітриту та СОД зумовлює 

повну інактивацію білків клітинної мембрани. Активація оксидативних процесів 

призводить до мутації СОД, утворені форми якої не мають належної 

спорідненості із іонами цинку. Дані зміни є сигнальними для активації СОД з 

наступним синтезом пероксинітриту [21]. 

Останнім часом значний інтерес науковців привертає ще однин газовий 

трансмітер – Н2S. Даний медіатор синтезується з L-гомоцистеіну чи L-цистеїну 

під впливом ряду ензимів [15]. Низкою експериментах та клінічних досліджень 

підтверджено, що Н2S є сигнальною молекулою реагування, що виявляє понад 

три десятки нейромодуляторних та вазодилятаторних ефектів. Газовий 

трансмітер приймає участь у цитопротекції, апоптозі, запаленні, регуляції тонусу 

судин. Також Н2S здійснює ряд інших вагомих впливів, серед яких 

ноцицептивний вісцеральний та вазодиляторний. При екзогенному поступленні 

в організм Н2S зменшує адгезію до ендотеліоцитів лейкоцитів [19]. 

Підтверджено антиоксидантні властивості Н2S, так як він може взаємодіяти з 

активними радикалами, включаючи О2
–, пероксинітрит, гідроген пероксид. 

Синергічний ефект Н2S та NО проявляється впливом на процеси вазодилятації, 

так як Н2S каталізує вивільнення з S-нітроглютатіону NО [40, 42]. У свою чергу 

цей фізіологічний месенджер може експресувати NО шляхом активації 

гуанілатциклази та власних сигнальних механізмів з нітрозотіолів. При дії 
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оксидативного стресу активується редокс-залежна система, у якій H2S приймає 

участь у запуску сигнальних каскадів фосфорилювання. Установлено, що 

дефіцит H2S виникає на тлі порушення функції ендотелію через зміни локального 

кровопостачання. Патогенетичний механізм дефіциту газового медіатора 

пов’язаний з інтенсивним утворенням вільних радикалів, виснаженням 

антиоксидантого резерву, ескалації гіпоксії. Низкою наукових досліджень 

показано, що застосування донорів синтезу H2S супроводжується позитивним 

впливом на перебіг запальних реакцій в органах травної системи, що можна 

екстраполювати і на зубо-щелепний апарат [80, 120]. 

Таким чином, через поширеність залізо- та йододефіциту, високу 

ймовірність іх поєднання, особливо у мешканців ендемічних по зобу регіонів, 

представляє науковий інтерес дослідження таких дискутабельних чи обмежених 

даних: 

1) особливостей перебігу нітрозо-оксидативних процесів за умов ЛЗД, 

ЛЙД та їх поєднання;  

2) ролі H2S у ротовій рідині здорових дітей різного віку з урахуванням статі 

та за умов мікроелементного дисбалансу; 

3) маркерів кісткового метаболізму за умов розвитку коморбідної патології 

(залізо- і йододефіциту); 

4) з’ясування стоматологічного статусу дітей із ЛЗД, ЛЙД та їх 

поєднанням; 

5) встановлення взаємозв’язків між показниками оксидативних процесів, 

метаболізму NO, антиоксидантного резерву, тиреоїдним профілем та 

показниками обміну заліза і стоматологічним статусом. 

Перераховані питання зумовили виконання даної наукової роботи. 

  



47 

 

РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

2.1. Об’єкти та умови дослідження 

 

Дослідження проведено на базі Університетської клініки та НПЦ 

«Стоматологія» ІФНМУ відповідно до поставленої мети та завдань. Здійснено 

клініко-лабораторне обстеження 133 практично здорових дітей (65 дівчат та  

68 хлопців) молодшого та старшого шкільного віку (від 6-ти до 18-ти років), які 

мешкають у Тисменицькому районі Івано-Франківської області. 

Згідно з рішенням Комісії з питань етики ІФНМУ (протокол № 123/21 від 

21.09.2021 р.) визначено, що проведені дослідження в повній мірі відповідають 

етичним та морально-правовим вимогам відповідно до наказу МОЗ України 

№281 від 01.11.2000 р. Перед проведенням наукового дослідження комісією з 

питань етики ДВНЗ «ІФНМУ» (протокол № 94/17 від 16.02.2017 р.) отримано 

дозвіл на проведення такого клінічного спостереження з урахуванням його 

дизайну, а також на підписання письмової інформованої згоди самими дітьми та 

батьками дозволу на обстеження їхньої дитини. 

Усі школярі були розділені на чотири групи: 1-ша (контрольна група) – діти 

із належним обміном заліза та поступленням йоду (16 дівчат та 17 хлопців); 2-га 

(група для порівняння) – школярі із ЛЙД (17 дівчат та 17 хлопців); 3-тя – діти із 

ЛЗД (16 дівчат та 16 хлопців); 4-та – школярі із ЛЙД та ЛЗД (16 дівчат та  

18 хлопців). Розподіл дітей по відповідних дослідних групах представлено в 

таблиці 2.1. 

Аналіз усіх досліджуваних показників у кожній групі здійснювали з 

урахуванням статі та віку (хлопчики і дівчатка віком від 6-ти до 11-ти років та 

юнаки і дівчата віком від 12-ти до 18-ти років). За допомогою біохімічних та 

клінічних методів дослідження здійснено комплексне обстеження усіх школярів.  

 



48 

 

Таблиця 2.1  

Розподіл дітей по дослідних групах з урахуванням віку 

Розподіл дітей 

за віком 

Розподіл дітей по групах 

1-ша дослідна 

група 

(контрольна) 

(n=33) 

2-га дослідна 

група (ЛЙД, 

група для 

порівняння) 

(n=34) 

3-тя дослідна 

група (ЛЗД) 

(n=32) 

4-та дослідна 

група 

(ЛЙД+ЛЗД) 

(n=34) 

кількість 

дітей 

кількість  

дітей 

кількість  

дітей 

кількість  

дітей 

6-11 років 

(n=68) 

16 18 16 18 

12-18 років 

(n=65) 

17 16 16 16 

 

Біохімічні дослідження виконані у Центрі біоелементології кафедри 

біологічної та медичної хімії імені академіка Г.О. Бабенка ІФНМУ, на базі 

кафедри біохімії Львівського національного медичного університету ім. Данила 

Галицького, клініко-діагностичної лабораторії «Пріма МЕД» медичного центру 

ПП «Пріма МЕД», імуноферментні дослідження – у міжкафедральній науковій 

лабораторії на базі кафедри внутрішньої медицини № 1, клінічної імунології та 

алергології імені Є.М. Нейка ІФНМУ. Клінічні дослідження проведені на базі 

терапевтичного відділення Університетської клініки ІФНМУ. Відсутність 

хронічної патології та формування групи здоров’я  встановлювали на основі 

вивчення даних первинної медичної документації (форма 112/о). Лабораторні 

дослідження включали загальний аналіз крові (з метою визначення вмісту Hb). 

Забір крові у дітей проводили вранці, натще з 8-ї до 9-ї год у клінічній лабораторії 

Університетської клініки ІФНМУ. 

Дослідження ротової рідини є неінвазивним, простим у виконанні і 

безпечнішим, порівняно з дослідженням крові, а результати аналізу хімічного 

складу ротової рідини та плазми крові є віддзеркаленням один одного і можуть 

мати діагностичне значення. Для отримання ротової рідини дотримувалися 

методики, розробленої Левицьким А.П. [265]. Зразки зберігали замороженими 
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при температурі не більше -40°С. При проведенні біохімічного аналізу 

заморожені зразки розморожували і ретельно перемішували до однорідної 

консистенції. Зразки не піддавали повторним циклам замороження та 

розмороження. 

 

2.2. Біохімічні методи дослідження 

 

2.2.1. Дослідження показників обміну заліза 

 

Для характеристики показників обміну заліза визначали вміст 

сироваткового заліза (СЗ), сироваткового феритину (СФ), загальної 

залізозв’язувальної здатності (ЗЗЗ) сироватки крові, насиченість трансферину 

залізом (НТЗ), вміст Hb у капілярній крові. СЗ – входить до складу трансферину 

та феритину і вказує на кількість негемового заліза, що міститься в сироватці 

крові. СФ – це білок, завдяки якому оцінюють рівень депо заліза. ЗЗЗ – оцінює 

загальну кількість заліза, що зв’язується з наявним у плазмі крові трансферином. 

НТЗ – похідний показник, що характеризує питому вагу СЗ від ЗЗЗ та 

знаходиться у діапазоні 17-20 % при фізіологічних нормі. Критерієм виснаження 

депо заліза вважають зниження вмісту СФ нижче 20 мг/мл незалежно від віку 

[183].  

Концентрацію СЗ визначали у сироватці крові колориметричним методом з 

використанням тест-набору «Cormay» (Польща) на фотоелектричному 

колориметрі КФК-2МП (Україна). 

Рівень СФ визначали у сироватці крові хемілюмінісцентним методом з 

використанням тест наборів «DRG» (Німеччина) на автоматичному 

імунохемілюмінісцентному аналізаторі «Immulite 2000» (виробництво «Simens 

DRC», США) [302]. 

Рівень ЗЗЗ сироватки крові встановлювали фотометричним методом (тест 

набір «Cormay», Польща) на автоматичному фотометричному аналізаторі 

RAYTA-9200 (Корея).   
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НТЗ обчислювали за формулою (2.1): 

 

НТЗ = (СЗ : ЗЗЗ) – 100 %  (2.1) 

де НТЗ – коефіцієнт насичення трансферину залізом; 

     СЗ – сироваткове залізо; 

     ЗЗЗ – загальна залізозв’язувальна здатність сироватки. 

 

Характеристику дефіциту заліза оцінювали за критеріями, які представлено 

в таблиці 2.2 [183, 303]. 

 

Таблиця 2.2  

Лабораторні критерії дефіциту заліза 

Показник Норма Латентний 

залізодефіцит 

Залізодефіцитна 

анемія 

СФ, мкг/л 32-68 більше 30 більше 12 

СЗ, мкмоль/л 12-22 більше 12 більше 10 

ЗЗЗ, мкмоль/л 44,6-56,8 менше 58,0 менше 58,0 

НТЗ, % 17-20  менше 17-20  менше 17-20  

 

У школярів стан ЛЗД визначали за вмістом Hb у капілярній крові (діти  

6-11 років – 115 г/л і більше; 12-18 років –120 г/л і більше) [302] та критеріями 

показників обміну заліза (див. табл. 2.2).  

 

2.2.2. Дослідження показників тиреоїдного гомеостазу 

 

Оцінку тиреоїдної панелі проводили за рівнем гормонів гіпофізарно-

тиреоїдної осі, медіаною йодурії. Показники тиреоїдного статусу 

характеризували за рівнем гормонів у сироватці крові: вТ3, вТ4 та ТТГ, які 

визначали методом імуноферментного аналізу на аналізаторі STAT FAX 303 plus 

(США) з використанням тест-наборів «DRG» (Німеччина). Для доповненого 
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протоколу оцінки тиреоїдного балансу визначали співвідношення гормонів – 

індекси вТ3/вТ4, ТТГ/вТ4, [223]. Інтегральний тиреоїдний індекс (ІТІ) – це ще 

один критерій по якому проводили характеристику тиреоїдного статусу. ІТІ 

обчислювали за формулою (2.2): 

 

ІТІ = вT3 + вT4 / ТТГ (2.2) 

 

   де ІТІ – інтегральний тиреоїдний індекс; 

       вT3 – вільний трийодтиронін; 

       вT4 – вільний тироксин; 

       ТТГ – тиреотропний гормон. 

 

Для визначення зазначених індексів одиниці виміру вмісту у сироватці вТ3 і 

вТ4 переводили в пмоль/л [222]. Рівень ТТГ в сироватці крові представляли в 

мМО/мл.  

У разових порціях сечі визначали рівень ескреції йоду з сечею для оцінки 

стану йодного забезпечення організму [48]. Ступінь важкості йодного дефіциту 

у школярів оцінювали при обчисленні медіани йодурії (табл. 2.3). Дослідження 

вмісту йоду в сечі проводили з використанням персульфату амонію на 

спектрофотометрі «ULAB 102 UV» (Китай) при λ=420 нм. Референтними 

межами медіани йодурії у дітей шкільного віку є діапазон варіації показника від 

100 до 200 мкг/л. Стану ЛЙД відповідають дані екскреції йоду з сечею в діапазоні 

значень 50,0-99,0 мкг/л.  

Таблиця 2.3  

Критерії оцінки тяжкості йододефіцитних захворювань за медіаною йодурії 

(ВООЗ/МРКЙДЗ, 2001, 2007) 

Показник Ступінь тяжкості йододефіциту 

легкий  помірний  тяжкий  

Концентрації йоду в сечі, 

мкг/л 

50,0-99,0 20,0-49,0 0,0-19,0 
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2.2.3. Дослідження показників оксидативних процесів  

 

Оксидативні процеси у ротовій рідині оцінювали за показниками ПОБ та 

ПОЛ. Стан ПОБ визначали за вмістом продуктів ОМБ [280] .  

Даний принцип базується на взаємодії окисних амінокислотних залишків 

білків з 2,4-динітрофенілгідразином (2,4-ДНФГ) з подальшим утворенням 

похідних 2,4-динітрофенілгідразону. На спектрофотометрі Secord M-40 

(Німеччина) реєстрували оптичну густину утворених динітрофенілгідразонів 

при =370 нм. 

Методика визначення. Для визначення продуктів ОМБ використовували 

0,05-0,1 мл ротової рідини. Осадження білків ротової рідини здійснювали за 

допомогою 20 % розчину три хлороцтової кислоти (ТХО). До денатурованих 

білків додавали 1 мл 0,1 М 2,4-динiтрофенiлгiдразину (2,4-ДФГ), 1 мл 2М HCl. 

Інкубацію проводили впродовж 1 години при кімнатній температурі. Надалі 

проби центрифугували при 3000 об/хв впродовж 15-20 хвилин. Осад промивали 

тричі розчином етанол-етилацетату (1:1) для екстракції ліпідів і 2,4-ДФГ, який 

не прореагував із карбонільними групами окиснених білків. Отриманий осад 

підсушували з метою усунення залишкового розчинника етанол-етилацетату і 

потім розчиняли у 8М розчині сечовини. Сечовину доливали до осаду в об’ємі 

2,5 мл і витримували у гарячій бані впродовж 5-ти хвилин до повного 

розчинення. Оптичну щільність утворених динітрофенілгідразонів (ум. од.) 

реєстрували на спектрофотометрі при =356, 370, 430, 530 (нм). 

Рівень пероксидації ліпідів оцінювали за накопиченням дієнових кон’югатів 

ненасичених жирних кислот (ДК) та продуктів, які реагують на тіобарбітурову 

кислоту (ТБК-АП). 

Принцип визначення ДК полягає в екстракції жирних кислот гептан-

ізопропанольною сумішшю з наступним розподілом фаз та спектрофо-

тометричним визначенням ДК при =232 нм. У якості контролю 

використовували проби, які містять тільки екстрагуючу фазу [200]. 

Методика визначення. До 0,2 мл ротової рідини додавали 6 мл щойно 

приготовленої гептан-ізопропанольної суміші (2:1). Проби струшували  
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15 хвилин на апараті АВУ-4П у пробірках місткістю 50 мл, додавали 1 мл 

розчину HCl (рН=2,0), а після відстоювання відбирали верхню гептанову фазу. 

Оптичну густину гептанових та ізопропанольних екстрактів вимірювали при  

=232 нм. Для оцінки якості контрольних зв’язків використовували гептанові та 

ізопропанольні екстракти, отримані після заміни сироватки на 0,2 мл 

дистильованої води. Уміст ДК визначали в ум.од. 

При нагріванні в кислому середовищі частина продуктів ПОЛ, що 

відносяться до класу ендоперекисів, розкладається з утворенням продуктів, які 

взаємодіють із двома молекулами ТБК з утворенням забарвленого 

триметинового комплексу (ТБК-АП) з максимумом поглинання при =535 нм 

[295].  

Методика визначення. При визначенні ТБК-АП 80 мг 0,8% ТБК розчиняли 

в 5 мл дистильованої води при нагріванні, охолоджували і доводили до об’єму 

10 мл льодяною оцтовою кислотою. До 0,5 мл ротової рідини доливали 5 мл  

20 % фосфорновольфрамової кислоти, пробірки закривали, перемішували і 

залишали на холоді 15 хвилин до утворення пластівців. Суміш центрифугували 

при температурі 4 оС упродовж 15 хвилин при 2500 об/хв. Надосадову рідину 

зливали. До осаду додавали 2 мл дистильованої води, 1 мл 0,8 % ТБК. Суміш 

ретельно перемішували, реєстрували її рН, закривали пробками та інкубували 

проби впродовж 1 години на водяній бані при температурі 99-100 оС. Надалі 

пробірки охолоджували, центрифугували 10 хвилин при 6000 об/хв. У 

центрифугаті реєстрували оптичне поглинання на спектрофотометрі  

SPECORD M 40 (Німеччина) при =535, 580 нм. Уміст ТБК-АП розраховували 

за рівнянням регресії (2.3): 

 

С=0,21+26,5 · АД  (2.3) 

 

де С – концентрація ТБК-АП (нмоль/мл); 

         АД – показник Е 535, 580 у центрифугаті (одиниці оптичної густини). 

 

Уміст ТБК-АП визначали у нмоль/мл. 
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2.2.4. Дослідження показників антиоксидантного гомеостазу 

 

Стан АОС ротової рідини оцінювали за активністю СОД та ГПР. 

Визначення активності СОД [КФ 1.15.1.1] [185]. Принцип базується на 

здатності ферменту конкурувати з нітротетразолієм супероксидним радикалом 

за супероксидні аніони. Принцип методу полягає у відновленні нітротетразолію 

супероксидними радикалами, які утворюються при реакції між феназин-

метасульфатом і відновленою формою нікотинаміди-нуклеотиду. Утворення 

нітроформазану (продукту відновлення нітротетразолію) блокується наявністю 

СОД. Активність СОД оцінювали за кількістю нітроформазану. Екстинцію проб 

вимірювали при =540 нм на спектрофотометрі LV/VIS ULAB модель  

108/108 UV (Китай). 

Методика визначення. Інкубаційну суміш (37 мг ЕДТА-Na2, 330 мг 

нітротетразолію голубого, 55 мг феназинметасульфату) змішували зі 300 мл  

0,15 М фосфатного буферу (рН=7,8) та залишали на ніч. Уранці суміш 

фільтрували. 152 мг NADH розчиняли в 100 мл тріс-ЕДТА-буфері (рН=8,0). СОД 

виявляли в 0,1 мл ротової рідини, до якої додавали 0,9 мл води. При додаванні 

300 мг KH2PO4 прискорювали розділення фаз, інтенсивно перемішували і 

центрифугували 30 хв при 4000-5000 об/хв. Вимірювали екстинцію контрольної 

і досліджуваної проб (=540 нм) на спектрофотометрі LV/VIS ULAB модель 

108/108 UV (Китай). Екстинкція контрольної проби складала близько 0,680. 

Розрахунок проводили за формулою (2.4): 

  

процент  блокування  утворення  нітроформазану =  
Ex пр - Ех досл.пр.

Ex пр
× 100 (2.4) 

 де Ех –  екстинція простатична; 

      Ех досл.пр. – екстинція досліджуваної проби. 

 

Активність СОД визначали за допомогою калібровочної кривої та 

оцінювали в ум.од. 



55 

 

Активність ГПР [КФ 1.11.1.9]  з’ясовували за швидкістю зменшення вмісту 

НАДФН в інкубаційній пробі. За одиницю активності приймали кількість 

ферменту, необхідного для відновлення 1 мкмоль ГПР за 1 хв. При розрахунках 

використовували коефіцієнт молярної екстинкції для НАДФН, який дорівнював 

6,22. Активність ГПР визначали за кількістю накопиченого окисненого 

глутатіону [123]. 

Методика визначення. До складу реакційної суміші входять: 1 мл 0,3 М 

фосфатного буфера (рН=7,4), 0,9 мл 12 мМ тринітриту Na, 0,5 мл 2,5 мМ 

відновленого глутатіону, 0,2 мл ротової рідини, 0,5 мл 1,8 мМ Н2О2. Реакцію 

запускали додаванням Н2О2 та зупиняли через 2 хв шляхом взаємодії з 1 мл 10 % 

ТХО. Суміш центрифугували при 3000 об/хв. Визначали екстинцію окисненого 

глутатіону при =260 нм та виражали активність ферменту в мкмоль окисненого 

глутатіону на 1 г ротової рідини за хв. 

 

2.2.5. Дослідження показників системи L-аргінін/аргінази, нітроген оксиду 

та його метаболітів, гідроген сульфіду 

 

У ротовій рідині визначали вміст L-аргініну, активність аргінази, рівень 

NO2
-, суми NO2

- і NO3
-, концентрації пероксинітриту та H2S. 

Визначення вмісту L-аргініну у ротовій рідині [168].  

Методика визначення. До 0,5 мл ротової рідини додавали 0,5 мл 5 % ТХО, 

після чого центрифугували при 3000 об/хв протягом 10-15 хв. Наступним етапом 

був забір 0,5 мл надосадової рідини із додаванням 1 мл 5 % розчину NaOH,  

0,05 мл гіпобромідного реактиву, 0,2 мл 10 % розчину сечовини, 0,05 мл 0,02 % 

спиртового розчину a-нафтолу та домішування дистильованої води об’ємом до  

4 мл. Через 20 хв проби спектрофотометрували при λ=500 нм (проби і контроль 

досліджували даним методом проти води). Контроль так як і дослід містив ті ж 

реактиви, окрім ротової рідини.  

Стандартом для визначення концентрації L-аргініну, за яким будували 

калібрувальний графік, був хлорид аргініну.  
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Солянокислий аргінін (С6Н15O2N4Сl) у дозі 5 мг розчиняли в 100 мл води – 

5000 мкг. Приготовлений розчин містить від 5 до 40 мкг L-аргініну. Отримані 

результати оцінювали у мкг/мл. 

Активність аргінази досліджували за методом [232]. Основа методу полягає 

у здатності аргінази до реакції каталізації: 

Аргінін → орнітин + сечовина 

Дослідження ензимної активності проводили у два етапи шляхом 

визначення утвореної кількості  сечовини у реакції. 

Методика визначення. Під час першого етапу 0,1 мл ротової рідини 

доводили фізіологічним розчином до 0,5 мл. До отриманої суміші додавали 

0,1 мл буферу, що містить 0,1 M гліцину/NaOH, pH 9,5, 0,1 мл 10 мM MnСl2,  

0,1 мл 0,25 M аргініну, pH 9,5. Після з’єднання всіх складових елементів, 

отриману суміш інкубували при температурі 37ºC протягом 30 хв. Зупинку 

реакції проводили шляхом внесення 0,1 мл 10% H2SO4. 

Колориметричне визначення продукту реакції відповідало другому етапу 

даної методики. Об’єм досліджуваної проби доводили дистильованою водою до 

2 мл із подальшим внесенням 0,1 мл 4% ізонітрозопропіофенолу (на 95% розчині 

етанолу). Отриману суміш кип’ятили протягом 60 хв. Після даних маніпуляцій 

при кімнатній температурі проби охолоджували впродовж 15-20 хвилин з 

наступним вимірюванням величини оптичної густини при =540 нм. Активність 

ензиму визначали в мкмоль/хв•мг протеїну. 

Визначення концентрації стабільного метаболіту NO2
-, як активного NO, 

проводили за допомогою реактиву Гріса [59]. 

Методика визачення полягала у внесенні 0,2 мл досліджуваної проби у 

центрифужну пробірку, з наступним додаванням 0,2 мл 4% розчину їдкого 

натрію, потім інкубували, помішуючи, на бані з льодом протягом 10 хв. 

Наступним етапом було внесення 0,4 мл дистильованої води та 1,2 мл 4 % 

розчину сірчанокислого цинку, витримували на водяній бані з льодом. Через  

10 хв після приготування, суміш центрифугували протягом 20 хв при 

температурі 0 – + 4 ºС зі швидкістю 15000 об/хв.  До 1,4 мл супернатанту 

додавали 1,4 мл і отримували суміш (1:1) 0,1 % N – нафтилетилендиаміну 



57 

 

гідрохлориду та 1 % сульфанілової кислоти із подальшим додаванням 5 % 

ортофосфорної кислоти. Пробу із усіма необхідними реактивами поміщали на  

15 хв в затемнене місце для розвитку забарвлення. Через певний час за 

допомогою спектрофотометра вимірювали екстинкцію при =550 нм. Контролем 

виступав білковий розчин 8 %, що був оброблений за методикою досліду. На 

основі калібрувального графіку здійснювали перерахунок за калібрувальним 

коефіцієнтом, отриманим стандартними розчинами із концентрацією NaNO2 від 

1 до 250 мкмоль/л. Одиниці виміру – мкмоль/л. 

Встановлення суми NO2
- і NO3

- базується на реакції утворення забарвленого 

комплексу з реактивом Грісса [59].  

Методика визначення. До 0,1 мл ротової рідини вносили 0,5 мл води, 

осаджували білок шляхом додавання 0,3 мл 3 н розчину хлорної кислоти. 

Отриману суміш центрифуговували при 12000 об/хв, потім відбирали 0,27 мл 

супернатанту, додавали 0,06 мл 0,1 М розчину хлоридної кислоти, 0,03 мл 3 М 

розчину аміаку, 0,6 мл 10% розчину оцтової кислоти, близько 30 мг суміші 

(1:100) цинкового пилу та мангану сульфату (для відновлення нітрату до 

нітриту), 0,54 мл реактиву Грісса. Усі реактиви готували на воді для ін’єкцій. 

Дальше готову суміш ретельно струшували і проводили центрифугування при 

15000 об/хв. Проводили вимірювання екстинкції супернатанту при. 

Дистильована вода виступала контролем. За попередньо побудованим 

калібрувальним графіком визначали концентрацію суми NO2
- і NO3

- і виражали 

у мкмоль/л. 

Визначення вмісту H2S у ротовій рідині [40].  

Методика визначення полягає у додаванні 0,5 мл 1% ацетату цинку у 

пробірки дослідних проб з подальшим внесенням 2,0 мл води та 0,1 мл ротової 

рідини, 0,5 мл n-фенілендіаміну та 0,4 мл FeCl3. Отриману суміш  ретельно 

перемішували та інкубували 5 хв при кімнатній температурі з наступним 

внесенням 1,0 мл 20 % ТХО. Пробірку струшували та центрифугували 20 хв при 

3000 об/хв.   

При приготуванні контрольної проби дотримувались методики, подібної до 

дослідних, проте замість ротової рідини брали 0,03 мл води та 0,07 мл розчину 
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альбуміну. При готуванні стандарту пробу проводили як дослідну, але замість 

ротової рідини брали такий же об’єм розчину стандарту (10 мкг/мл). В кюветах 

товщиною 0,5 см на ФЕК вимірювали екстинцію контрольних, дослідних та 

стандартних проб проти води при λ=540 нм. Концентрацію H2S визначали у 

мкмоль/л. 

 

2.2.6. Дослідження маркерів кісткового метаболізму 

 

Визначення вмісту загального кальцію у ротовій рідині проводили з 

використанням набором реактивів для калориметричного визначення загального 

кальцію в біологічних рідинах (ТОВ «СпайнЛаб» Кальцій «СпЛ» Україна,  

м. Харків). Вимірювання вмісту кальцію в пробі базується на утворенні 

кольорового комплексу кальцію з о-крезолфталеїн-комплексоном в лужному 

середовищі. Інтенсивність забарвлення комплексу фіолетового кольору 

пропорційна концентрації кальцію в дослідній пробі.  

Са2+ + о-крезолфталеїн → кольоровий комплекс 

Референтні межі у ротовій рідині для дітей 2,5-3,0 ммоль/л. 

Методика визначення. Вимірювання проводили при λ=570 нм (550-590 нм) 

з товщиною оптичного шару 1 мм при температурі 37˚С/15-25˚С. Кювету 

наповнювали компонентами реакційної суміші, відібраної в об’ємах, що вказані 

згідно з інструкцією. Суміш перемішували та інкубували протягом 5 хв при 

температурі 37˚С або 20 хв при 15-25˚С. 

Розрахунок результатів концентрації кальцію проводили за формулою (2.5):  

 

С (
ммоль

л
) =  

Едосл

Екал
∙ 2,5   (2.5) 

              

де 2,5 – концентрація кальцію в калібрувальному розчині, ммоль/л (мг %);  

     Едосл – оптична щільність дослідної проби, од. оптичної щільності;  

     Екал – оптична щільність калібрувальної проби, од. оптичної щільності;  

      С – концентрація кальцію в дослідній пробі, ммоль/л (мг %). 
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Визначення вмісту іонізованого кальцію проводили у 0,1 мл ротової рідини 

з додаванням 1 мл Н2О, 0,1 мл 2М розчину NaOH, 10 мг індикатора мурексиду. 

Суміш титрували 0,005 N розчином трилону Б із рожевого до бузково-

фіолетового.  

Розрахунок проводили за формулою (2.6):  

 

С (Са2+)(
ммоль

мл
) = Стр ∙

𝑉тр

𝑉рр
   (2.6) 

                      

де Стр – концентрація розчину трилону Б; 

     Vтр – об’єм трилону Б, який використано на титрування; 

     Vрр – об’єм ротової рідини, який використано на титрування. 

 

Активність кислої фосфатази (КФ) [КФ 3.1.3.2] визначали за 

модифікованим методом Хілмана з використанням реактивів ТОВ «СпЛ» 

(Україна, Харків). 

-нафтилфосфат + Н2О → -нафтол + фосфат 

-нафтол + FRTR-сіль → забарвлена речовина 

Методика визначення полягає в тому, що тетрат використовується як 

специфічний агент для простатичної фракції КФ. Збільшення поглинання світла 

при λ=405 нм пропорційно активності загальної КФ в пробі. Головною умовою 

при проведенні аналізу є, кювета з товщиною оптичного шару 1 см, постійна 

температура 30/37 ˚С. Наповнення кювети компонентами реакційної суміші 

проводили в об’ємі, вказаному згідно з інструкцією. Приготовану суміш 

перемішували та інкубували протягом 5 хв. Оптичну щільність (Е) зразка 

вимірювали з інтервалом в 1 хв протягом трьох хв. Активність КФ визначали у 

Од/л.  

Активність КФ може бути визначена опосередковано (через визначення 

непростатичної КФ), шляхом обчислення різниці між активністю загальної та 

непростатичної кислої фосфатази. 

Розрахунок результатів проводили за формулою (2.7): 
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Од/л = КФпр (ΔЕ/хв. КФзаг - ΔЕ/хв. КФнепр) ˟750  (2.7) 

    де КФпр – КФ простатична; 

         КФзаг – КФ загальна; 

         КФнепр – КФ непростатична. 

 

Активність лужної фосфатази (ЛФ) [ЛФ 3.1.3.3] визначали з використанням 

реактивів ТОВ «СпЛ» (Україна, Харків). 

Методика визначення полягала в тому, що ЛФ каталізує гідроліз  

п-нітрофенілфосфату при рH 10,04 з подальшим звільнення п-нітрофенолу до 

фосфату. Швидкість утворення п-нітрофенолу пропорційна каталітичній 

активності ЛФ, що міститься у пробі і вимірюється на фотометрі. Активність ЛФ 

визначали у Од/л. 

 

2.3. Клінічні спостереження 

 

 Обстеження школярів здійснювали за загальноприйнятими правилами. Для 

всіх оглянутих дітей було розроблено карту обстеження, куди вносили клінічні 

дані. Також до даної документації прикріплювали інформовану згоду батьків на 

проведення огляду ротової порожнини та дослідження ротової рідини дітей.  

Клінічний огляд розпочинали зі суб’єктивного методу обстеження: 

анамнезу життя патології вивчали амбулаторну карту дитини. Зважали на 

обтяжений спадковий анамнез, соціальний статус сім’ї та принципи і раціон 

харчування дитини. 

При об’єктивному стоматологічному огляді дитини перш за все звертали 

увагу на пропорційність, симетричність, колір шкіри обличчя та наявність 

елементів ураження. Внутрішньоротовий огляд розпочинали із присінка ротової 

порожнини – оцінювали його глибину, особливості прикріплення вуздечки губ 

та язика, ясен – оцінювали їхній колір, наявність кровоточивості та патологічних 

елементів. При обстеженні зубних рядів враховували їх цілісність та оцінювали 

інтенсивність ураження зубів карієсом за допомогою індексів карієсу (кпз , кпп, 

КПВз , КПВп, КПВз+кпз , КПВп+кпп), де К – карієс, П – пломба, В – видалені 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0_(%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0_(%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
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зуби, на основі яких визначали поширеність та інтенсивність захворювання. 

Інтерпретацію результатів дослідження проводили згідно з рекомендаціями 

ВООЗ (табл. 2.4-2.6) [300]. 

Таблиця 2.4  

Оцінка поширеності карієсу постійних зубів у дітей віком  

12 років (за даними ВООЗ) 

Значення показника Рівень поширеності 

0-30 % Низький 

31-80 % Середній 

81-100 % Високий 

 

Таблиця 2.5 

Оцінка інтенсивності карієсу постійних зубів у дітей віком 12 років  

(за даними ВООЗ) 

Значення показника «КПВ» Рівень інтенсивності 

0,0-1,1 Дуже низький 

1,2-2,6 Низький 

2,7-4,4 Середній 

4,5-6,5 Високий 

6,6 і вище Дуже високий 

 

 Таблиця 2.6  

Оцінка інтенсивності карієсу тимчасових зубів у дітей віком 6 років  

(за даними ВООЗ) 

Значення показника «кп» Рівень інтенсивності 

0,0-3,0 Низький 

3,1-6,0 Середній 

6,1 і вище Високий 
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Для оцінки гігієни ротової порожнини дітей проводили визначення 

спрощеного індексу гігієни ротової порожнини за Green-Vermillion (Oral Hygiene 

Index – Simplified, OHI-S) [264]. 

Методика проведення оцінки стану гігієни ротової порожнини полягає у 

визначенні на вестибулярних поверхнях 16, 11, 26, 31 зубів та язикових 

поверхнях 46, 36 зубів індексу зубного нальоту (Debris-index‒DI) та індексу 

зубного каменю (Calculus-index‒CI). У таблиці 2.7 представлено  критерії оцінки 

індексу гігієни ротової порожнин за Green-Vermillion. 

 

Таблиця 2.7 

Критерії оцінки індексу гігієни за Green-Vermillion 

Зубний наліт – ЗН (DI-S) Зубний камінь – ЗК (СI-S) 

0 – ЗН відсутній 0 – ЗК не виявлений 

1 – ЗН покриває не більш 1/3 поверхні 

коронки зуба 

1 – над’ясенний ЗК покриває менш 1/3 

коронки зуба 

2 – ЗН покриває від 1/3 до 2/3 поверхні 

зуба 

2 – над’ясенний ЗК покриває від 1/3 до 

2/3 поверхні зуба чи є під’ясенний у 

вигляді окремих конгломератів 

3 – ЗН покриває більше 2/3 поверхні 

зуба 

3 – над’ясенний ЗК покриває 2/3 

коронки зуба і/або під’ясенний оточує 

пришийкову частину зуба 

 

Для встановлення стану гігієни ротової порожнини користувалися 

формулою (2.8):  

𝑂𝐻𝐼 − 𝑆 = ∑
𝐷𝐼

𝑛
+ ∑

𝐶𝐼

𝑛
  (2.8) 

 де ∑ – сума значень; 

      DI – зубний наліт; 

      CI – зубний камінь;  

      n – кількість обстежених зубів. 
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На основі отриманих даних OHІ-S проводили інтерпретацію стану гігієни 

ротової порожнини (табл. 2.8). 

 

Таблиця 2.8  

Оцінка індексу гігієни за Green-Vermillion 

№ 

з/п 

Значення отриманих результатів 

Показник OHІ-S 
Оцінка показника 

OHІ-S 
Гігієна рота 

1 0 – 0,6 Низький Добра 

2 0,7 –1,6 Середній Задовільна 

3 1,7 –2,5 Високий Незадовільна 

4 Більше 2,6 Дуже високий Погана 

 

РМА у модифікації Parma дає можливість визначити початкові зміни тканин 

пародонта – ступінь і поширеність запалення в яснах [191]. Протокол проведення 

даної методики базується на таких етапах: за допомогою розчину Шиллєра-

Пісарева та ватного валика проводили обробку слизової оболонки ясен біля всіх 

зубів. Спостерігали за зміною забарвлення ясен на різних рівнях (ясенний 

сосочок, маргінальна частина, коміркова частина ясен).  

Отримані дані оцінювали за такими критеріями: 

 0 балів – запальні зміни в яснах відсутні;  

1 бал – запальні зміни в яснах на рівні ясенного сосочка (Р); 

 2 бали – запальні зміни в яснах на рівні маргінальної частини ясен (М); 

 3 бали – запальні зміни в яснах на рівні коміркової частини ясен (А).  

 Розрахунки проводили за формулою (2.9): 

 

Індекс РМА = (
сума балів

3∙кількість зубів
) ∙ 100%  (2.9) 

 

Інтерпретацію результатів проводили наступним чином: 

 до 25 % – легкий ступінь гінгівіту; 

 25-50 % – середній ступінь гінгівіту;   

> 50 % – важкий ступінь гінгівіту. 
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Визначення рН ротової рідини здійснювали за допомогою універсального 

індикаторного паперу фірми «Мадаус» (Німеччина) на основі змін кольору 

паперових смужок (діагностична шкала – від 5,7 до 7,4 од).  

 

2.4. Статистичні методи дослідження  

 

Усі цифрові дані підлягали статистичній обробці за допомогою 

комп’ютерної програми Exel пакету Microsoft Office 365 ProPlus. Для кожної з 

вибірок перевіряли чи є нормальним розподіл досліджуваного показника, 

застосовуючи критерій Колмогорова-Смірнова, Ліллієфорса. Зважаючи, що 

отримані дані відповідали закону Гауса, результати представлені інтервалом 

М±m. Достовірність відмінностей даних у вибірках перевіряли за допомогою 

параметричного t-критерію Стьюдента. Різницю параметрів вважали 

статистично достовірною при р<0,05. Для встановлення сили і напряму 

взаємозв’язку між показниками застосовували кореляційний аналіз за 

допомогою розрахунку та оцінки параметричного коефіцієнта кореляції  

Пірсона r. 

Прилади для проведення наукового дослідження підлягали систематичній 

метрологічній повірці, що підтверджено відповідними сертифікатами. 

Усі обстежені були максимально стандартизовані щодо віку та статі. 

Дослідження проведені в репрезентативних групах. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРО-/АНТИОКСИДАНТНОГО БАЛАНСУ РОТОВОЇ 

РІДИНИ ДІТЕЙ З ЛЕГКИМ ЙОДОДЕФІЦИТОМ, ЛАТЕНТНИМ 

ЗАЛІЗОДЕФІЦИТОМ ТА ЇХ ПОЄДНАННЯМ  

 

Мета даного фрагменту дослідження – оцінити характер зміни показників 

системи ПОБ та ПОЛ, антиоксидантного захисту ротової рідини у дітей з 

латентним залізодефіцитом за умов належного забезпечення йодом та легкого 

йододефіциту. 

 

3.1. Зміни показників перекисного окиснення білків та ліпідів ротової 

рідини у дітей з латентним залізодефіцитом за умов належного забезпечення 

йодом та легкого йододефіциту 

 

Дані вмісту продуктів ОМБ у ротовій рідині дітей контрольної та дослідних 

груп представлено на рисунках 3.1, 3.2. У результаті аналізу даних дітей 

контрольної групи показники ПОБ у ротовій рідині відповідали референтними 

даним з урахуванням віку та статі [293]. При порівняльному аналізі вмісту 

продуктів ОМБ у ротовій рідині дітей контрольної групи виявлено статеві 

розбіжності показника. Зокрема, у молодших школярок вміст продуктів ОМБ був 

меншим на 25,6 % (p<0,01) щодо даного показника у однолітків-хлопчиків. 

Суттєво більший вміст продуктів ОМБ у ротовій рідині встановлено у старших 

школярок (у 15,3 раза, p<0,001) щодо даних у юнаків. 

У дітей з ЛЙД установили збільшення вмісту відповідно альдегідо- та 

кетопохідних незалежно від віку та статі. Зокрема, у хлопчиків 6 – 11 років із 

ЛЙД встановлено збільшення у ротовій рідині вмісту продуктів ОМБ у три рази 

(p1-2<0,001) щодо контрольних даних (рис. 3.1). У дівчаток-однолітків із ЛЙД 

виявлено зростання вмісту продуктів ОМБ у ротовій рідині щодо вихідних даних 

на 90,6 % (p1-2<0,01). При цьому встановлено, що у дівчаток із ЛЙД вміст 
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продуктів ОМБ був менший на 54,5 % (p<0,01) щодо отриманих результатів у 

хлопчиків даної групи.  

 

 

Рис. 3.1. Уміст продуктів окиснювальної модифікації білків (ОМБ) у ротовій 

рідині дітей з латентним залізодефіцитом (ЛЗД) за умов належного забезпечення 

йодом та легкого йододефіциту (ЛЙД) віком 6-11 років 

Примітки: 
 
– р<0,01, 

 
– р<0,001 щодо даних у контролю;

 


  
– р<0,001  щодо даних дітей 

із ЛЙД; •
 
– р<0,001 щодо даних у дітей із ЛЗД; * – р<0,01 щодо даних у хлопців. 

 

У старших школярів цієї дослідної групи спостерігали односпрямовані 

зміни. Так, у юнаків із ЛЙД встановлено зростання вмісту продуктів ОМБ у 

ротовій рідині у 2,2 раза (p1-2<0,01) щодо даних контролю (див. рис. 3.1). У дівчат 

цієї ж групи спостерігали тенденцію до зростання вмісту продуктів ОМБ у 

ротовій рідині, але такі дані не були достовірними. Встановлено суттєві 

розбіжності даного показника у юнаків та дівчат. Так, вміст продуктів ОМБ у 
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ротовій рідині дівчат із ЛЙД у 7,7 раза (p<0,001) перевищив значення цього 

показника у юнаків (рис. 3.2).   

 

Рис. 3.2. Уміст продуктів окиснювальної модифікації білків (ОМБ) у ротовій 

рідині дітей з латентним залізодефіцитом (ЛЗД) за умов належного забезпечення 

йодом та легкого йододефіциту (ЛЙД) віком 12-18 років 

Примітки: 
 
– р<0,05, 

 
– р<0,01 щодо даних у контролю;

 
 – р<0,05  щодо даних дітей із 

ЛЙД; •
 
– р<0,001 щодо даних дітей із ЛЗД; *– р<0,001 щодо даних у юнаків; # – Р<0,05 щодо 

даних у дітей 6-11 років з урахуванням статі. 

 

Особливу увагу привертають вікові особливості перебігу ПОБ у ротовій 

рідині з урахуванням статі. Так, у юнаків із ЛЙД  вміст продуктів ОМБ у ротовій 

рідині був менший на 41,0 % (P<0,05) щодо аналогічних даних у молодших 

школярів. За таких умов у дівчат старшої вікової групи встановлено вищий 

рівень деструкції білків у ротовій рідині щодо даних у молодших школярок, що 

відображає більший рівень ОМБ у 9,9 раза (P<0,001) у них (див. рис. 3.2). 
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 У дітей з ЛЗД спостерігали активацію процесів ОМБ. Зокрема, у даній групі 

дітей вміст продуктів ОМБ у ротовій рідині перевищив контрольні дані у 

хлопчиків на 20,9 % (p1-3<0,01) та дівчаток – на 62,5 % (p1-3<0,001). Достовірної 

розбіжності зазначеного показника залежно від статі не встановлено (див. рис. 

3.1). 

У юнаків цієї ж дослідної групи встановлено тенденцію до зростання вмісту 

продуктів ОМБ у ротовій рідині, проте дані результати не були достовірними 

щодо значень контрольної групи. У дівчат-одноліток із ЛЗД виявлено зменшення 

досліджуваного показника у ротовій рідині на  36,4 % (p1-3<0,05) щодо вихідних 

даних. При цьому у старших школярок вміст продуктів ОМБ у ротовій рідині у 

6,6 раза (p<0,001) перевищив аналогічні дані у юнаків цієї ж групи (див. рис. 3.2).   

При врахуванні вікових особливостей у групах хлопців достовірних змін 

пероксидації білків у ротовій рідині не встановлено, тоді як у старших дівчат із 

ЛЗД встановлено зростання вмісту продуктів ОМБ у ротовій рідині у 6,8 раза 

(P<0,001) щодо відповідного показника у молодших школярок (див. рис. 3.1, 3.2).   

При проведенні порівняння вмісту даного показника у ротовій рідині дітей 

2-ї та 3-ї дослідних груп було встановлено односпрямовані зміни пригнічення 

деструкції білків. При цьому у хлопчиків із ЛЗД віком 6-11 років виявлено 

зменшення вмісту продуктів ОМБ у ротовій рідині на 61,2 % (p2-3<0,001), у 

дівчаток – на 14,8 % (p2-3<0,001) щодо даних у однолітків із ЛЙД з урахуванням 

статі (див. рис. 3.). У юнаків із ЛЗД достовірних змін деструкції білків у ротовій 

рідині щодо аналогічних даних у дітей із ЛЙД встановлено не було, тоді як у 

дівчат цієї ж групи виявлено менший вміст продуктів ОМБ у ротовій рідині на 

42,1 % (p2-3<0,05) щодо значень за умов ЛЙД (див. рис. 3.2). 

Односпрямовані зміни активації деструкції білків у ротовій рідині 

встановлено у молодших школярів із комбінованим мікроелементозом. Так, у 

хлопчиків 4-ї дослідної групи виявлено зростання вмісту продуктів ОМБ у 

ротовій рідині у 3,3 раза (p1-4<0,001), у дівчаток – у 2,2 раза (p1-4<0,001) щодо 

даних у здорових одноліток (див. рис. 3.1). При цьому з’ясовано, що вміст 

продуктів ОМБ у ротовій рідині дівчаток із комбінованим залізо- та 
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йододефіцитом був меншим на 51,0 % (p<0,01) щодо аналогічного показника у 

хлопчиків.  

У старших школярів 4-ї дослідної групи рівень деструкції білків у ротовій 

рідині носив різноспрямований характер. Зокрема, у юнаків із комбінованою 

патологією встановлено зростання вмісту продуктів ОМБ у ротовій рідині на 

94,4 % (p1-4<0,05) щодо даних у здорових однолітків, тоді як у дівчат – зменшення 

даних показника на 87,3 % (p1-4<0,05) щодо значень у здорових школярок (див. 

рис. 3.2). При порівняльному аналізі зазначеного показника у юнаків та дівчат 

віком 12-18 років достовірних змін виявлено не було.  

Привертає увагу пригнічення процесів ПОБ з віком у юнаків (вміст 

продуктів ОМБ у ротовій рідині у них на 51,0 %, P<0,05 менший щодо 

аналогічних даних у хлопчиків). За таких умов у дівчат достовірних змін 

показника з віком не встановлено. 

При порівняльному аналізі вмісту продуктів ОМБ у ротовій рідині дітей із 

комбінованою патологією щодо даних за умов ізольованого залізо- чи 

йододефіциту встановлено, що у молодших школярів 4-ї дослідної групи вміст 

продуктів ОМБ у ротовій рідині у 2,8 раза (p3-4<0,001) перевищив дані у дітей із 

ЛЗД. У молодших школярок із комбінованим мікроелементозом вміст продуктів 

ОМБ у ротовій рідині перевищив на 14,8 % (p2-4<0,001) та 34,6 % (p3-4<0,001) дані 

у дівчаток із ЛЙД та ЛЗД відповідно (див. рис. 3.1). У юнаків 12-18 років зміни 

показників ПОБ щодо даних у однолітків інших дослідних груп не були 

достовірними, тоді як у дівчат вміст продуктів ОМБ у ротовій рідині на 80,0 % 

(p3-4<0,001) перевищив дані у дітей із ЛЗД (див. рис. 3.2). 

У обстежених дітей зазнавали змін і процеси ПОЛ у ротовій рідині.  

У результаті аналізу даних дітей контрольної групи показники системи ПОЛ 

у ротовій рідині відповідали даним літератури з урахуванням статі та віку [10, 

14]. Так, вміст ДК у ротовій рідині хлопчиків складав 0,59±0,05 ум.од/мл, у 

дівчаток – 0,74±0,10 ум.од/мл, тоді як у юнаків – 1,02±0,04 ум.од/мл та дівчат – 

1,05±0,18 ум.од/мл. 
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У молодших школярів із ЛЙД зміни процесів вільнорадикального 

окиснення ліпідів не були суттєвими. Так, у хлопчиків віком 6-11 років із ЛЙД 

вміст ДК у ротовій рідині зріс на 40,7 % (p1-2<0,05) щодо контролю (рис. 3.3).  

Проте вміст ТБК-АП у ротовій рідині хлопчиків даної групи залишався в 

межах даних контролю. На противагу, у дівчаток процеси пероксидації ліпідів 

були виражені більше. Зокрема, у школярок даної вікової категорії з ЛЙД 

встановлено односпрямовані зміни зростання у ротовій рідині вмісту ДК у  

11,8 раза (p1-2<0,001) щодо даних дітей контрольної групи.  

 

Рис. 3.3. Уміст продуктів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) у ротовій 

рідині дітей з латентним залізодефіцитом (ЛЗД) за умов належного забезпечення 

йодом та легкого йододефіциту (ЛЙД) віком 6-11 років 

Примітки: 
 
– р<0,05, 

 
– р<0,01, 

 
– р<0,001 щодо даних контролю;

 
 – р<0,05  щодо даних 

у дітей з ЛЙД; *– р<0,01, *– р<0,001  щодо даних у хлопців. 

 



71 

 

При цьому вміст ТБК-АП у ротовій рідині дівчаток достовірно не 

відрізнявся від вихідних даних. При порівняльному аналізі показників з 

урахуванням статевого диморфізму, встановлено, що у дівчаток вміст ДК 

перевищував у 10,5 раза (p<0,01) аналогічні дані у хлопчиків цієї групи з 

урахуванням віку.  

 

 

Рис. 3.4. Уміст продуктів перекисного окиснення ліпідів ПОЛ у ротовій 

рідині дітей з латентним залізодефіцитом (ЛЗД) за умов належного забезпечення 

йодом та легкого йододефіциту (ЛЙД) віком 12-18 років 

Примітки: 
 
– р<0,05, 

 
– р<0,01,  – р<0,001 щодо даних у контролю;

 
 – р<0,05 щодо 

даних дітей із ЛЙД; #
 
– Р<0,05, #–

 
Р<0,01, #

 
– Р<0,001  щодо даних у дітей 6-11 років. 

 

У старших школярів віком 12-18 років встановлені односпрямовані зміни 

ліпопероксидації у ротовій рідині. Зокрема, у юнаків вміст ДК у ротовій рідині 

дітей з ЛЙД зріс на 57,8 % (p1-2<0,001) на тлі зростання вмісту ТБК-АП на  

48,5 % (p1-2<0,05) щодо даних контролю (див. рис. 3.4). Така ж тенденція змін 
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продуктів ПОЛ спостерігалась у дівчат. Встановлено зростання вмісту ДК у 

ротовій рідині дівчат із ЛЙД на 48,6 % (p1-2<0,05) щодо отриманих даних 

контрольної групи. Привертає увагу, що вміст ТБК-АП у ротовій рідині дівчат 

досліджуваної групи знаходився в межах референтних даних.  

При проведенні порівняльного аналізу вмісту продуктів ПОЛ у ротовій 

рідині у юнаків та дівчат гендерних розбіжностей у даній віковій категорії 

встановлено не було. Проте, при порівнянні вмісту продуктів ПОЛ у ротовій 

рідині дітей різних вікових груп встановлено, що вміст ДК у юнаків з ЛЙД був 

більшим на 93,9 % (P<0,001), а у дівчат цієї ж групи – меншим на 82,1 % (P<0,05) 

щодо даних у молодших школярів із йодною депривацією (див. рисунки 3.3, 3.4). 

Вміст ТБК-АП у ротовій рідині школярів різних вікових категорій достовірно не 

відрізнявся. 

У ротовій рідині дітей з ЛЗД також спостерігали активацію процесів 

пероксидації ліпідів. Зокрема, у хлопчиків із ЛЗД вміст ДК у ротовій рідині 

перевищив дані контролю на 40,7 % (p1-3<0,05), ТБК-АП зріс у 2,3 раза  

(p1-3<0,01) щодо вихідних значень (див. рис. 3.3). За таких умов у молодших 

школярок із ЛЗД встановлено збільшення рівня ДК у ротовій рідині у 10,2 раза 

(p1-3<0,001) щодо вихідних даних, а вміст ТБК-АП достовірно не відрізнявся від 

показників у здорових одноліток. При аналізі результатів, зважаючи на статевий 

диморфізм, встановлено, що за умов ЛЗД вміст ДК у ротовій рідині обстежених 

дівчаток перевищив у 9,1 раза (p<0,001) дані у хлопчиків даної дослідної групи. 

Проте достовірних змін вмісту ТБК-АП у ротовій рідині з урахуванням статі 

встановлено не було. 

У юнаків із ЛЗД простежували активацію процесів пероксидації ліпідів. Так, 

вміст ДК у ротовій рідині зріс на 59,8 % (p1-3<0,001), ТБК-АП – на 91,2 %  

(p1-3<0,01) щодо даних у здорових одноліток (див. рис. 3.4). У старших дівчат 

даної дослідної групи встановлено одноноспрямовані зміни зростання продуктів 

ПОЛ, а саме збільшення вмісту ДК у ротовій рідині на 56,2 % (p1-3<0,01), вмісту 

ТБК-АП – на 94,9 % (р1-3<0,01)  щодо референтних даних.  
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Враховуючи гендерні розбіжності досліджуваних показників при 

проведенні аналізу перебігу процесів ліпопероксидації у ротовій рідині даної 

вікової категорії, з’ясовано наступні тенденції. У юнаків із ЛЗД встановлено 

збільшення вмісту ДК у ротовій рідині на 96,3 % (P<0,001) щодо вмісту даного 

показника у хлопчиків, а у старших дівчат була виражена протилежна тенденція 

– зменшення вмісту ДК у ротовій рідині на 78,4 % (P<0,001) щодо даних у 

дівчаток. Зміни вмісту ТБК-АП у ротовій рідині даної дослідної групи дітей не 

залежали від віку.  

При проведенні порівняльного аналізу показників ліпопероксидації між 

даними 2-ї та 3-ї дослідних груп, встановлено зростання вмісту ТБК-АП у 

ротовій рідині у хлопчиків із ЛЗД на 81,1 % (p2-3<0,05), в юнаків – на 28,7 %  

(р2-3<0,05) щодо аналогічних даних у обстежених 2-ї дослідної групи з 

урахуванням віку.  

У хлопчиків із поєднаним мікроелементозом (4-та дослідна група) 

достовірних змін вмісту ДК у ротовій рідині щодо даних контролю виявлено не 

було (див. рис. 3.3). Але за таких умов рівень ТБК-АП у ротовій рідині 

перевищив вихідні дані на 74,5 % (p1-4<0,01). У молодших школярок із 

комбінованою патологією  встановлено зростання вмісту ДК у ротовій рідині у 

12,4 раза (p1-4<0,001) щодо даних у однолітків контрольної групи. За таких умов 

вміст ТБК-АП у ротовій рідині дівчаток 4-ї дослідної групи залишався в межах 

референтних даних. Привертає увагу, що у дівчаток із комбінованим 

мікроелементозом вміст ДК у ротовій рідині у 12,2 раза (p<0,001) перевищив дані 

у хлопчиків цієї ж дослідної групи.  

У юнаків із комбінованим залізо-та йододефіцитом вміст ДК у ротовій 

рідині зріс на 62,7 % (p1-4<0,001), вміст ТБК-АП – на 94,1 % (p1-4<0,001) щодо 

даних контролю (див. рис. 3.4). Така ж тенденція встановлена у дівчат із 

комбінованим мікроелементозом. Так, вміст ДК у ротовій рідині перевищив дані 

контрою на 50,5 % (p1-4<0,05), ТБК-АП – на 98,1 % (p1-4<0,01). При проведенні 

аналізу вмісту продуктів пероксидації ліпідів у ротовій рідині, гендерних 
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розбіжностей досліджуваних показників у даній віковій категорії виявлено не 

було.  

З віком у дітей з комбінованим залізо- та йододефіцитом спостерігали 

різноспрямовані зміни процесів пероксидації ліпідів: у юнаків – збільшення у 

ротовій рідині вмісту ДК у два рази (P<0,001) та ТБК-АП – на 30,4 % (P<0,01) 

щодо даних у хлопчиків, у дівчат – зменшення  вмісту ДК на 82,7 % (P<0,001) 

щодо даних у дівчаток. У дівчат достовірних змін вмісту ТБК-АП у ротовій 

рідині з віком встановлено не було. 

При проведенні порівняльного аналізу даних показника між різними 

дослідними групами, з’ясовано, що у хлопчиків із комбінованою патологією 

вміст ТБК-АП був більшим на 36,8 % (p2-4<0,05) щодо значень у дітей із ЛЙД. 

Також встановлено достовірні дані зростання вмісту ТБК-АП у ротовій рідині 

юнаків із комбінованим мікроелементозом на 30,7 % (p2-4<0,05) щодо 

аналогічного показника у хлопців із ізольованою йодною депривацією. 

Таким чином, за умов ЛЗД та належного забезпечення йодом і ЛЙД 

виявлено зростання процесів білкової та ліпідної пероксидації у ротовій рідині 

дітей. Суттєва активація процесів ліпопероксидації у ротовій рідині встановлена 

у дівчаток, на що вказує зростання продуктів ПОЛ (особливо ДК). З віком 

процеси пероксидації білків та ліпідів мали тенденцію до зростання у дітей із 

ЛЗД та комбінованою патологією (збільшення рівня ОМБ, ДК, ТБК-АП у ротовій 

рідині), тоді як за умов ЛЗД – зменшення ОМБ на тлі зростання ДК і ТБК-АП. 

 

3.2. Зміни показників протирадикального захисту ротової рідини у дітей з 

латентним залізодефіцитом за умов належного забезпечення йодом та легкого 

йододефіциту 

 

Для дослідження протирадикального резерву в ротовій рідині визначали 

активність антикосидантних ферментів СОД та ГПР. 

Антиоксидантнтна ємність ротової рідини контрольної групи дітей 

відповідала референтним значенням досліджуваних компонентів, що 
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узгоджувалась із літературними даними з урахуванням віку та статі обстежених 

школярів [14, 75, 124]. 

 
а 

 

б 

Рис. 3.5. Активність супероксиддисмутази (СОД) (а) та 

глутатіонпероксидази ГПР (б) у ротовій рідині дітей з латентним 

залізодефіцитом (ЛЗД) за умов належного забезпечення йодом та легкого 

йододефіциту (ЛЙД) віком 6-11 років 

Примітки:  –
 
р<0,05,   – р<0,01, 

 
– р<0,001 щодо даних у контролю;

 
 – р<0,05 щодо 

даних дітей із ЛЙД; *– р<0,05 щодо даних у хлопців. 
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У результаті дослідження у дітей дослідних груп різного віку незалежно від 

статі встановлено зниження антиоксидантного резерву ротової рідини. 

У молодших школярів виснаженість антиоксидантного резерву зростала 

залежно від виду мікроелементозу та була найбільше виражена за умов 

поєднаної патології (див. рис. 3.5). Так, у хлопчиків із ЛЙД активність СОД у 

ротовій рідині зменшилась на 17,4 % (p1-2<0,05) на тлі зростання активності ГПР 

у 2,3 раза (p1-2<0,001) щодо значень у дітей контрольної групи. У дівчаток даної 

групи встановлена така ж різноспрямована тенденція змін антиоксидантного 

захисту у ротовій рідині. Так, у молодших школярок із ЛЙД активність СОД у 

ротовій рідині зменшилась на 18,9 % (p1-2<0,01) на тлі зростання активності ГПР 

у 2,2 раза (p1-2<0,01) щодо вихідних даних.  

У юнаків даної дослідної групи достовірних змін антиоксидантного 

гомеостазу ротової рідини щодо даних контролю з урахуванням віку встановлено 

не було. За умов ЛЙД у старших школярок виявлено зменшення активності СОД 

у ротовій рідині на 20,9 % (p1-2<0,05) щодо контрольних даних. За таких умов 

активність ГПР у ротовій рідині дівчат цієї групи залишалась в межах 

референтних значень (рис. 3.6).  

У результаті проведення порівняльного аналізу достовірних розбіжностей 

активності СОД та ГПР у ротовій рідині обстежених даної групи з урахуванням 

статевих та вікових особливостей встановлено не було. 

За умов ЛЗД у хлопців (6-11 років) та юнаків (12-18 років) достовірних змін 

активності досліджуваних ферментів ротової рідини встановлено не було. Проте, 

у молодших школярок із ЛЗД активність СОД у ротовій рідині зменшилась на 

22,7 % (p1-3<0,01) на тлі зростання активності ГПР у 2,9 раза (p1-3<0,01) щодо 

даних у здорових одноліток. У результаті порівняльного аналізу активності СОД 

у ротовій рідині щодо статі встановлено, що у дівчаток даний показник менший 

на 19,5 % (p<0,05) щодо значень у хлопчиків цієї ж групи. У старших школярок 

із ЛЗД встановлено пригнічення активності СОД у ротовій рідині на 17,3 %  

(p1-3<0,05) щодо вихідних даних. За таких умов активність ГПР у ротовій рідині 
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дівчат залишалась достовірно не зміненою від контролю. Встановлено, що 

активність СОД та ГПР у обстежених 3-ї дослідної групи не залежала від віку.  

 

а 

 
б 

Рис. 3.6. Активність супероксиддисмутази (СОД) (а) та 

глутатіонпероксидази (ГПР) (б) у ротовій рідині дітей з латентним 

залізодефіцитом (ЛЗД) за умов належного забезпечення йодом та легкого 

йододефіциту (ЛЙД) віком 12-18 років 

Примітки:  –
 
р<0,05  щодо даних у контролю;

 *– р<0,05 щодо даних у хлопців.  



78 

 

За умов комбінованого залізо- та йододефіциту у ротовій рідині хлопчиків 

встановлено зниження активності СОД на 21,3 % (p1-4<0,05) та зростання 

активності ГПР на 92,0 % (p1-4<0,05) щодо вихідних даних. У дівчаток 

досліджуваної групи встановлено різної інтенсивності зміни активності 

досліджуваних антиоксидантних ферментів. Зокрема, активність СОД у ротовій 

рідині зростала на 30,7 % (p1-4<0,001) щодо референтних значень, тоді як 

активність  ГПР достовірно не відрізнялась від значень у здорових однолітків.  

У результаті проведення порівняльного аналізу досліджуваного показника 

у ротовій рідині щодо статевих особливостей встановлено, що у дівчаток  

4-ї дослідної групи активність СОД була меншою на 23,5 % (p<0,05) щодо 

відповідного показника у хлопчиків аналогічної дослідної групи. Активність 

ГПР у ротовій рідині обстежених 4-ї дослідної групи не залежала від статі. 

Така ж тенденція змін антиоксидантного резерву ротової рідини за умов 

ЛЗД та ЛЙД у поєднанні встановлена в обстежених старшої вікової категорії. 

Зокрема, у юнаків активність СОД у ротовій рідині була нижчою на 20,4 %  

(p1-4<0,05) на тлі активації ГПР на 93,3 % (p1-4<0,05) щодо даних контрольної 

групи дітей з урахуванням віку. У дівчат спостерігали тільки зниження 

активності СОД у ротовій рідині на 30,7 % (p1-4<0,01) щодо даних контролю, тоді 

як активність ГПР достовірно не відрізнялась від значень показника у здорових 

однолітків.  

При порівнянні досліджуваних показників антиоксидантного захисту 

ротової рідини у дітей старшого шкільного віку із поєднаним мікроелементозом 

достовірних розбіжностей щодо статі та віку встановлено не було.  

Достовірні зміни показників антиоксидантного захисту в обстежених різних 

дослідних груп були встановлені тільки у молодших школярів. Так, у дівчаток із 

комбіновананим залізо- та йододефіцитом була меншою активність СОД на  

14,6 % (p2-4<0,05) щодо даних у дівчаток із ЛЙД. У дівчаток цієї ж групи 

активність ГПР у ротовій рідині знизилась на 20,5 % (p3-4<0,001) щодо даних 

дівчаток 3-ї дослідної групи.  
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Встановлено кореляційні взаємозв’язки між показниками тиреоїдного 

профілю та оксидативними процесами ротової рідини. Зокрема, установлено 

зворотний зв’язок середньої сили між вмістом у сироватці крові вТ4 та продуктів 

пероксидації білків і ліпідів ротової рідини: ОМБ (r = -0,44, р<0,05); ДК (r = -0,41, 

р<0,05); ТБК-АП (r = -0,61, р<0,05). 

Таким чином, на основі отриманих даних можна стверджувати про 

активацію глутатіонової системи захисту на тлі зниження активності СОД за 

умов ізольованої ендокринної патології (ЛЗД чи ЛЙД), тоді як за умови 

поєднання залізо- та йододефіциту знижується активність ГПР, що дозволяє 

припустити виснаження антиоксидантного резерву за умов поєднаної 

сидеропенії та йодної депривації. 

 

Висновки до розділу 3: 

1) За умов ЛЙД у ротовій рідині дітей активуються процеси білкової та 

ліпідної пероксидації (особливо виражене зростання рівня ДК у ротовій рідині 

дівчаток віком 6-11 років) на тлі дисбалансу антиоксидантного резерву 

(зниження активності СОД та зростання активності ГПР у ротовій рідині) щодо 

даних у здорових однолітків. 

2) При ЛЗД процеси білкової пероксидації у ротовій рідині мали 

різноспрямований характер та були більше виражені у дітей молодшого 

шкільного віку. Процеси ліпопероксидації мали тенденцію до активації 

(зростання рівня проміжного продукту ПОЛ – ДК у 10,2 раза, р1-3<0,001) щодо 

даних здорових однолітків. Активація процесів білкової та ліпідної пероксидації 

відбувалась на тлі виснаження антиоксидантного резерву лише у дівчат 

незалежно від віку, тоді як у хлопців достовірних змін антиоксидантного резерву 

встановлено не було. 

3) Обтяжуючим чинником збереження про-/антиоксидантного гомеостазу 

за умов ЛЗД у дітей було обмежене поступлення йоду. За таких умов встановили 

тенденцію до зростання у ротовій рідині продуктів ОМБ у хлопців незалежно від 

віку, тоді як у дівчат даний показник був меншим за дані контролю. Активацію 
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ліпопероксидації характеризують зростання концентрації ДК та ТБК-АП у 

ротовій рідині. Найінтенсивніше реакції вільнорадикального окиснення ліпідів 

протікали у ротовій рідині дівчаток (зростання концентрації ДК у ротовій рідині 

у 12,4 раза, р1-4<0,001) на тлі суттєвого виснаження антиоксидантного захисту 

(зменшення активності СОД та ГПР). 

4) Встановлено статеві особливості змін процесів пероксидації у групі 

старших школярів із ЛЙД, зокрема, у дівчат рівень продуктів ОМБ був більшим 

щодо даних у юнаків у 7,7 раза (p<0,001). Загалом найвищий рівень ліпідної 

пероксидації та виснаження антиоксидантного резерву виявлено у ротовій рідині 

дівчаток щодо даних у хлопчиків віком 6-11 років незалежно від виду 

мікроелементозу. 

5) З віком за умов ЛЙД, ЛЗД спостерігали інтенсифікацію процесів 

ліпопероксидації у групі дівчат (у ротовій рідині менший рівень ДК щодо даних 

у дівчаток) та юнаків (збільшення вмісту ДК у ротовій рідині щодо даних у 

хлопчиків) щодо даних у молодших школярів.  

6) Встановлено суттєвий взаємозв’язок між кореляційний взаємозв’язок 

між вТ4 у сироватці крові та вмістом ОМБ, ДК, ТБК-АП у ротовій рідині. 

 

Результати власних досліджень розділу 3 викладені в таких наукових 

публікаціях: 

1. Заяць ОВ, Воронич-Семченко НМ. Вплив показників системи оксиду 

азоту, сірководню, маркерів антиоксидантного гомеостазу та кісткового 

метаболізму ротової рідини на стоматологічне здоров’я дітей із легким 

йододефіцитом, латентним залізодефіцитом і поєднаним мікроелементозом. Art 

of Medicine. 2021;2(18):59-65. https://doi.org/10.21802/artm.2021.2.18.59 [211].  

2. Zayats OV. Gender peculiarities of protein and lipid peroxidation of the oral 

liquid under the conditions of preclinical iodine and iron deficiency. Архів клінічної 

медицини. 2021;27(1):28-31. https://doi.org/10.21802/acm.2021.1.8 [158]. 

3. Заяць ОВ. Зміни біохімічних показників слини у дітей ендемічного 

регіону із латентним залізодефіцитом. Матеріали науково-практичної 

https://doi.org/10.21802/artm.2021.2.18.59
https://ifnmujournal.com/acm/index
https://ifnmujournal.com/acm/index
https://doi.org/10.21802/acm.2021.1.8
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конференції «Вплив довкілля Прикарпаття на перебіг фізіологічних процесів»; 

2017 квіт. 6; Івано-Франківськ. Івано-Франківськ: ІФНМУ; 2017. с. 29. [216] . 

4. Zayats OV, Voronych-Semchenko NM. The ratio of indexes prooxidative-

antioxidant homeosostasis in the children of the endemic region. 5th International 

conference “Science and society”; 2018 Jun. 15; Hamilton, Canada. Hamilton, Canada; 

2018. р. 564-70. [160]. 

5. Заяць ОВ. Баланс редокс-залежної та пероксидазної систем ротової 

рідини у дітей із латентним залізодефіцитом. Матеріали 88-ї науково-практичної 

конференції студентів та молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в 

медицині»; 2019 берез. 28-30; Івано-Франківськ. Івано-Франківськ: ІФНМУ; 

2019. с. 89. [218]. 

6. Заяць ОВ, Ковалишин ХВ. Стан перекисного окиснення ліпідів та білків 

у ротовій рідині юнаків та дівчат із латентним залізодефіцитом. Матеріали 

науково-практичної конференції з міжнародною участю «Фізіологічні та клінічні 

аспекти ендокринної патології; 2019 жовт. 17-18; Івано-Франківськ. Івано-

Франківськ: ІФНМУ; 2019. с. 35-6. [212]. 

7. Заяць ОВ, Воронич-Семченко НМ. Взаємозв’язок показників 

прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу ротової рідини зі стоматологічним 

статусом дітей ендемічного регіону. Матеріали науково-практичної конференції 

з міжнародною участю «Бабенківські читання» присвяченої пам’яті академіка 

Г.О. Бабенка; 2019 Жовт. 24-25; Івано-Франківськ. Івано-Франківськ: ІФНМУ; 

2019. с. 51. [210]. 

8. Заяць ОВ. Дисбаланс прооксидантно-антиоксидантної системи ротової 

рідини у дітей із латентним залізодефіцитом. Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Фізіологія, валеологія, медицина: сучасний стан та 

перспективи розвитку»; 2020 квіт. 3; Харків. Харків; 2020. с. 14-5. [225]. 

9. Заяць ОВ. Співвідношення стоматологічного здоров’я та біохімічного 

складу ротової рідини дітей віком 12-18-ти років з легким йододефіцитом та 

латентним залізодефіцитом. Матеріали 90-ї науково-практичної конференції 

студентів та молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині та 
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фармації»; 2021 бер. 25-27; Івано-Франківськ. Івано-Франківськ: ІФНМУ; 2021. 

с. 83-4. [221]. 
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РОЗДІЛ 4 

 

СПІВВІДНОШЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМ L-АРГІНІН/АРГІНАЗИ, 

НІТРОГЕН ОКСИДУ І ГІДРОГЕН СУЛЬФІДУ РОТОВОЇ РІДИНИ У ДІТЕЙ З 

ЛАТЕНТНИМ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТОМ ЗА УМОВ НАЛЕЖНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОДУ ТА ЙОДОДЕФІЦИТУ 

4.1. Зміни показників системи L-аргінін/аргінази у ротовій рідині дітей з 

латентним залізодефіцитом за умов належного та обмеженого забезпечення 

йодом 

 

Метою даного фрагменту дослідження було вивчення зміни показників 

систем L-аргінін/аргінази у ротовій рідині здорових школярів, дітей з ЛЗД, ЛЙД 

та за умови їх поєднання. 

У дітей контрольної групи рівень L-аргініну у ротовій рідині становив у 

школярів віком 6-11 років: у хлопчиків – 37,03±5,06 мкг/мл, у дівчаток – 

28,25±7,67 мкг/мл; віком 12-18 років: у юнаків – 43,23±2,29 мкг/мл, у дівчат – 

28,72±3,55 мкг/мл. Активність аргінази знаходилась у межах: у хлопчиків 

0,27±0,04 мкмоль/хв⸱мг, у дівчаток – 0,23±0,09 мкмоль/хв⸱мг, у юнаків – 

0,24±0,06 мкмоль/хв⸱мг, у дівчат – 0,30±0,04 мкмоль/хв⸱мг. Встановлено, що 

рівень L-аргініну більший у хлопців (незалежно від віку), а активність аргінази у 

юнаків з віком знижується, а в дівчат – навпаки, зростає.  

Зміни в системі L-аргінін∕аргінази не мали вираженої динаміки в молодших 

школярів за умов ізольованих мікроелементозів щодо вихідних даних у здорових 

однолітків. Зокрема, у дітей віком 6-11 років усіх дослідних груп рівень  

L-аргініну у ротовій рідині залишався в межах референтних даних на тлі 

зменшення активності аргінази (у хлопчиків із комбінованою патологією на 

33,3 %, p1-4<0,05) щодо даних контролю (рис. 4.1 а). При цьому у дівчаток із 

комбінованою патологію активність аргінази у ротовій рідині перевищила на 

83,3 % (p<0,05) дані у  хлопчиків цієї ж групи (рис. 4.1 б). 
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а 

 

б 

Рис. 4.1. Уміст L-аргініну (а) та активність аргінази (б) у ротовій рідині дітей 

з латентним залізодефіцитом (ЛЗД) за умов належного забезпечення йодом та 

легкого йододефіциту (ЛЙД) віком 6-11 років 

Примітки.  – р<0,05 щодо даних у контролю;  * – р<0,05 щодо даних у хлопців. 

 

У старшій віковій категорії дітей зміни в системі L-аргінін∕аргінази ротової 

рідини були виражені більше та в окремих випадках носили різноспрямований 

характер. При цьому, у старших школярів із ЛЙД достовірних змін у системі  

L-аргінін∕аргінази щодо даних контролю встановлено не було. Проте, привертає 
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увагу зменшення рівня L-аргініну у дівчат на 25,7 % (p<0,01) щодо даних у 

юнаків (рис. 4.2 а). Вікових особливостей змін показників системи  

L-аргінін∕аргінази у дітей за умов йодної депривації виявлено не було. 

 

а 

 

б 

Рис. 4.2. Уміст L-аргінін (а) та аргінази (б) у ротовій рідині дітей з латентним 

залізодефіцитом (ЛЗД) за умов належного забезпечення йодом та легкого 

йододефіциту (ЛЙД) віком 12-18 років 

Примітки.  –
 
р<0,05,  – 

 
р<0,001 щодо даних у контролю;

 
  – р<0,05, 

 
– р<0,01,  

 – 
 
р<0,001 щодо даних дітей із ЛЙД; •

 
– р<0,001 щодо даних дітей із ЛЗД; * – р<0,05,  

* – р<0,001 щодо даних у хлопців; #
 
– Р<0,001 щодо даних у дітей 6-11 років. 
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У юнаків 3-ї дослідної групи рівень L-аргініну в ротовій рідині був меншим 

на 29,4 % (p1-3<0,05) щодо даних у здорових одноліток, тоді як у дівчат 

встановили зростання показника на 60,5 % (p1-3<0,001) щодо вихідних даних 

(див. рис. 4.2). При цьому вміст L-аргініну в ротовій рідині дівчат перевищив 

дані у юнаків на 51,0 % (p<0,001) та  був більшим на 12,9 % (P<0,01) щодо даних 

у дівчаток із ЛЗД.  

У результаті порівняльного аналізу показників системи L-аргініну/аргінази 

спостерігали  різноспрямовані зміни рівня L-аргініну в ротовій рідині юнаків та 

дівчат із ЛЗД щодо даних у школярів за умов ЛЙД. Так, у юнаків із ЛЗД вміст  

L-аргініну в ротовій рідині був менший  на 36,5 % (р2-3<0,01), а у дівчат – більший 

на 28,9 % (р2-3<0,05) щодо даних у дітей із ЛЙД з урахуванням статі.  

У школярів із комбінованим залізо-та йододефіцитом достовірних змін 

щодо вихіних даних у системі L-аргінін∕аргінази ротової рідини встановлено не 

було. Проте, при врахуванні статевого диморфізму, виявлено, що активність  

аргінази у ротовій рідині дівчат була більшою на 80,0 % (p<0,001) щодо даних у 

юнаків (див. рис. 4.2).  

При порівнянні показників системи L-аргінін∕аргінази у обстежених різних 

дослідних груп також встановлено достовірні розбіжності між значеннями 

показника. Зокрема, у юнаків із комбінованим мікроелементозом рівень  

L-аргініну в ротовій рідині був менший на 32,2 % (р2-4<0,05) щодо даних у дітей 

із ЛЙД. У дівчат 4-ї дослідної групи встановлено вищу активність аргінази у 

ротовій рідині на 50,0 % (р2-4<0,001) і 38,5 % (р3-4<0,001) щодо даних у дітей із 

ЛЙД і ЛЗД відповідно. 

З’ясовано характер кореляційних взаємозв’язків між показниками обміну 

заліза та системи L-аргінін/аргінази (рис. 4.3). Зокрема, встановлено 

кореляційний взаємозв’язок між вмістом у ротовій рідині L-аргініну та: СЗ – 

прямий, сильний (r=0,87, р<0,05); ЗЗЗ сироватки крові – зворотний, середньої 

сили (r=-0,68, р<0,05); СФ – прямий середньої сили (r=0,61, р<0,05). 

Виявлено взаємний вплив показників тиреоїдного статусу та показників 
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системи L-аргінін/аргінази. Зокрема, встановлено кореляційний взаємозв’язок 

між вмістом у ротовій рідині L-аргініну та вТ4 сироватки крові (прямий, 

середньої сили; r=0,59, р<0,05) (рис. 4.3 а); активністю аргінази та: вТ3 (прямий, 

сильний; r=0,78, р<0,05); вТ4 (прямий, середньої сили; r=0,66, р<0,05); ТТГ 

(зворотний, сильний; r=-0,77, р<0,05) (рис. 4.3 б). 

 

а 

 

б 

Рис. 4.3. Кореляційні взаємозв’язки між вмістом L-аргініну (а), активністю 

аргінази (б) та показниками тиреоїдного статусу (тиреотропним гормоном – ТТГ, 

вільним тироксином – вТ4, вільним трийодтироніном – вТ3) та показниками 

обміну заліза (сироватковим феритином – СФ, загальною залізозв’зувальною 

здатністю сироватки крові – ЗЗЗ, сироватковим залізом – СЗ) 
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Таким чином, у ротовій рідині юнаків із ЛЗД та комбінованим 

мікроелементозом встановили зниження рівня L-аргініну на тлі пригнічення 

активності аргінази щодо даних у здорових однолітків віком 12-18 років. У дівчат 

із ЛЗД виявили однонапрямлені зміни за умов ізольованих мікроелементозів. 

Привертає увагу вища активність аргінази ротової рідини у дівчат із 

комбінованою патологією незалежно від віку щодо даних у хлопців. 

 

4.2. Зміни показників метаболізму нітроген оксиду у ротовій рідині дітей з 

латентним залізодефіцитом за умов належного та обмеженого забезпечення 

йодом 

 

Метою даного фрагменту дослідження було вивчення особливостей 

показників системи метаболізму NO у ротовій рідині здорових школярів, дітей з 

ЛЗД за умови належного забезпечення йодом та йододефіциту. 

У результаті дослідження встановлено, що у дітей контрольної групи рівень 

NO2
- у хлопчиків і юнаків становив відповідно 0,27±0,09 мкмоль/л і 0,75±0,36 

мкмоль/л, у дівчаток і дівчат – 0,77±0,62 мкмоль/л і 0,64±0,33 мкмоль/л. Сума 

NO2
- і NO3

- складала у хлопчиків і юнаків відповідно 1,44±0,32 мкмоль/л і 

2,43±0,74 мкмоль/л, у дівчаток і дівчат – 2,97±1,54 мкмоль/л і  

3,44±0,61 мкмоль/л, концентрація пероксинітриту знаходилась у межах  

5,3±0,91 мкмоль/л у хлопчиків і 6,62±1,47 мкмоль/л у юнаків,  

3,69±1,08 мкмоль/л у дівчаток і 2,30±0,38 мкмоль/л у дівчат. 

У хлопчиків віком 6-11 років з йодною депривацією (2-га дослідна група) 

рівень NO2
-
 у ротовій рідині збільшився у 15,5 раза (p1-2<0,05),  сума NO2

- і NO3
-
 

– у 3,7 раза (p1-2<0,05) щодо вихідних даних (рис. 4.4). За таких умов 

концентрація пероксинітриту у ротовій рідині обстежених хлопчиків мала 

тенденцію до зростання, проте такі зміни не були достовірними. У дівчаток цієї 

ж групи рівні NO2
-, суми NO2

- і NO3
- у ротовій рідині достовірно не відрізнялись 

від контрольних даних. Привертає увагу високий вміст пероксинітриту у ротовій 

рідині дівчаток цієї групи, що перевищив вихідні дані у 2,7 раза (p1-2<0,01).  
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У результаті порівняльного аналізу встановлено менший на 73,9 % (p<0,05) 

рівень NO2
-
 у ротовій рідині дівчаток 2-ї дослідної групи щодо аналогічного 

показника у хлопчиків цієї ж групи. Рівні суми NO2
- і NO3

-
 та пероксинітриту у 

ротовій рідині дітей із ЛЙД не залежали від статі. 

 

 

Рис. 4.4. Уміст нітроген оксиду (NO), суми нітритів і нітратів  

(NO2
- + NO3

-) та пероксинітриту у ротовій рідині дітей з латентним 

залізодефіцитом (ЛЗД) за умов належного забезпечення йодом та легкого 

йододефіциту (ЛЙД) віком 6-11 років 

Примітки. 
 
– р<0,05,  –

 
р<0,01,  – 

 
р<0,001  щодо даних у контролю;

 
  – р<0,05 – щодо 

даних дітей із ЛЙД; •
 
– р<0,05, • – 

 
р<0,001 щодо даних дітей із ЛЗД; * – р<0,05 щодо даних у 

хлопців. 
 

У старших школярів (юнаків та дівчат) із ЛЙД концентрація NO2
-,  

NO2
- + NO3

- у ротовій рідині достовірно не відрізнялась від контрольних даних 

(рис. 4.5). Рівень пероксинітриту у ротовій рідині юнаків даної групи зростав на 

84,1 % (p1-2<0,05), у дівчат – у 6,2 раза (p1-2<0,05) щодо значень у здорових 

однолітків.  



90 

 

Загалом у обстежених школярів старшого віку зміни рівня показників 

системи NO не залежали від статі. При порівняльному аналізі отриманих даних 

із врахуванням вікових особливостей встановлено достовірні зміни вмісту NO2
-
 

у ротовій рідині у юнаків (зменшення на 78,9 %, P<0,05) щодо значень показника 

у хлопчиків цієї ж групи. 

 

Рис. 4.5. Уміст нітроген оксиду (NO), суми нітритів і нітратів  

(NO2
- + NO3

-) та пероксинітриту у ротовій рідині дітей з латентним 

залізодефіцитом (ЛЗД) за умов належного забезпечення йодом та легкого 

йододефіциту (ЛЙД) віком 12-18 років 

Примітки. 
  – р<0,05,  –

 
р<0,01,  – 

 
р<0,001 щодо даних у контролю;

 
  – р<0,05 щодо 

даних дітей із ЛЙД; • –
 
р<0,05, •

 
 – р<0,001 щодо даних дітей із ЛЗД; * – р<0,05 щодо даних у 

хлопців; # –
 
Р<0,05, # –

 
Р<0,01, # –

 
Р<0,001 щодо даних у дітей 6-11 років. 

 

У групі дітей з ЛЗД встановлено різнонапрямлені зміни рівня показників 

системи NO у ротовій рідині. Зокрема, у хлопчиків даної групи вміст NO2
-
 у 

ротовій рідині був більшим у 3,6 раза (p1-3<0,01) щодо даних контролю, тоді як 

інші досліджувані показники цієї системи (сума NO2
- і NO3

- та пероксинітрит) 
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достовірно не відрізнялися від вихідних даних (див. рис. 4.4). У дівчаток цієї 

групи концентрація NO2
- та суми NO2

- і NO3
-
 у ротовій рідині мали тенденцію до 

зниження, проте дані зміни не були достовірними. У той же час встановлено 

зростання вмісту пероксинітриту у ротовій рідині обстежених дівчаток у 2,9 раза 

(p1-3<0,05) щодо даних контролю.  

З’ясовано, що у дівчаток цієї групи вміст NO2
-
 у ротовій рідині був меншим 

на 57,1 % (p<0,05) щодо отриманих результатів у однолітків-хлопчиків. 

У юнаків із ЛЗД спостерігали тенденцію до зростання всіх досліджуваних 

показників системи NO у ротовій рідині, проте дані зміни не були достовірними 

(див. рис. 4.5). У дівчат уміст NO2
-
 у ротовій рідині був більшим у 2,8 раза  

(p1-3<0,05) щодо вихідних даних, а дані концентрації суми NO2
- і NO3

- та 

пероксинітриту знаходились у референтних межах контролю.  

Статевих особливостей показників системи NO у дітей із ЛЗД встановлено 

не було, проте з’ясовано вікові зміни досліджуваних показників. Так, у дівчат 

рівень NO2
-
 у ротовій рідині був у 4,3 раза (P<0,01) більшим щодо значень у 

дівчаток. Важливо, що вміст пероксинітриту у ротовій рідині дівчат із ЛЗД був 

меншим на 88,1 % (р2-3<0,05) щодо даних у однолітків із ЛЙД. 

Найбільш виражені зміни у системі NO встановлено у групі дітей із 

комбінованим залізо- та йододефіцитом. Так, у хлопчиків спостерігали зростання 

у ротовій рідині вмісту NO2
-
 у 8,3 раза (p1-4<0,001), суми NO2

- і NO3
- – у 3,3 раза  

(p1 -4<0,05) та пероксинітриту – у 2,8 раза (р1-4<0,01) щодо даних у здорових 

однолітків (див. рис. 4.3). За таких умов у дівчаток концентрація пероксинітриту 

у ротовій рідині перевищила вихідні дані у 2,5 раза (р1-4<0,01) на тлі тенденції до 

зростання рівня NO2
-
 та суми NO2

- і NO3
- у ротовій рідині, проте ці зміни не 

виходили за межі референтних значень.  

У результаті порівняльного аналізу встановлено статеві розбіжності значень 

NO2
-: його вміст у ротовій рідині був меншим на 45,3 % (p<0,05) у дівчаток щодо 

аналогічних даних у хлопчиків. 

У старших школярів із комбінованою патологією виявлено односпрямовану 

тенденцію до зміни показників системи NO щодо даних у молодших школярів 
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(див. рисунки 4.4, 4.5). У юнаків та дівчат 4-ї дослідної групи вміст NO2
-
 та суми 

NO2
- і NO3

-
 у ротовій рідині достовірно не зазнавали змін, у той час як 

концентрація пероксинітриту зростала у чотири (p1-4<0,01) та у 11,4 раза (p1-

4<0,001) відповідно щодо вихідних даних.  

У результаті проведення порівняльного аналізу гендерних розбіжностей 

показників системи метаболізму NO у даній дослідній групі також встановлено 

не було. При врахуванні вікових особливостей виявлено, що рівень NO2
- у 

ротовій рідині юнаків був меншим на 44,4 % (Р<0,05) щодо даних у хлопчиків. 

У дівчат вміст пероксинітриту у ротовій рідині перевищив  аналогічні дані у 

дівчаток у 2,9 (Р<0,001). 

При проведенні порівняльного аналізу між досліджуваними показниками 

різних груп обстежених у юнаків 4-ї дослідної групи встановлено більший у  

2,2 раза (р2-4<0,05) вміст пероксинітриту у ротовій рідині щодо даних у дітей  

2-ї дослідної групи. Рівень пероксинітриту в ротовій рідині дівчат із 

комбінованим мікроелементозом був більшим щодо даних у дівчат  із ЛЙД на 

83,9 % (р2-4<0,05), із ЛЗД – у 15,4 раза (р3-4<0,001). Установлено також, що у 

дівчаток із комбінованим мікроелементозом рівень NO2
-
 був більшим у 2,9 раза 

(р3-4<0,001), сума NO2
- і NO3

- – на 47,3 % (р3-4<0,05) щодо отриманих даних у 

дівчат із ЛЗД.   

З’ясовано характер кореляційних взаємозв’язків (рис. 4.6) між показниками 

обміну заліза та системи метаболізму NO, а саме із вмістом у сироватці крові СЗ 

та: сумою NO2
- і NO3

- – зворотний, середньої сили (r=-0,57, р<0,05), рівнем 

пероксинітриту – прямий, середньої сили (r=0,65, р<0,05) ротової рідини; між 

ЗЗЗ сироватки крові та: концентрацією NO2
- – прямий, середньої сили (r=0,69, 

р<0,05), сумою NO2
- і NO3

- – прямий, сильний (r=0,80, р<0,05), рівнем 

пероксинітриту – прямий сильний (r=0,77, р<0,05) ротової рідини; між СФ та: 

рівнем NO2
-
 – прямий, середньої сили (r=0,55, р<0,05); сумою NO2

- і NO3
- – 

зворотний, сильний (r=-0,73, р<0,05), концентрацією пероксинітриту – 

зворотний, середньої сили (r=0,68, р<0,05) ротової рідини.  
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Рис. 4.6 . Кореляційні взаємозв’язки між вмістом нітроген оксиду (NO) (а), 

сумою нітратів і нітритів (NO2
- і NO3

-) (б), пероксинітритом (в) у ротовій рідині 

та показниками тиреоїдного статусу (тиреотропним гормоном – ТТГ, вільним 

тироксином – вТ4, вільним трийодтироніном – вТ3) і обміну заліза (сироватковим 

феритином – СФ, загальною залізозв’зувальною здатністю сироватки – ЗЗЗ, 

сироватковим залізом – СЗ). 

 

-1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

СЗ

ЗЗЗ

СФ

Т4

Т3

NO2+NO3

-0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

СЗ

ЗЗЗ

СФ

Т4

Т3

Пероксинітрит



94 

 

Суттєвий вплив на показники метаболізму NO здійснюють дані тиреоїдного 

статусу, зокрема, вміст вТ3 на: суму NO2
- і NO3

- – прямий, сильний (r=0,72, 

р<0,05); концентрацію пероксинітриту – прямий, середньої сили (r=0,64, р<0,05) 

ротової рідини; рівень вТ4 на: суму NO2
- і NO3

- – прямий, сильний (r=0,84, 

р<0,05), концентрацію пероксинітриту – прямий, середньої сили (r=0,66, р<0,05) 

ротової рідини; вміст ТТГ у сироватці крові на NO2
-
 ротової рідини – зворотний, 

сильний (r=-0,89, р<0,05). 

Отже, найбільш виражене зростання рівня NO2
-
 та суми NO2

- і NO3
- у ротовій 

рідині виявлено у хлопчиків із ЛЙД. Маркером ранніх змін у системі 

метаболізму NO є зміни вмісту пероксинітриту, який зростає у ротовій рідині 

дівчаток та старших школярів незалежно від статі. За умов ЛЗД у молодших 

дітей виявлено зростання рівня NO2
-
 (у хлопчиків) та пероксинітриту (у 

дівчаток). За таких умов у ротовій рідині старших дівчат встановили збільшення 

NO2
-. Обтяжуючим чинником зростання концентрації пероксинітриту у ротовій 

рідині є обмежене поступлення йоду на тлі залізодефіциту. Найінтенсивніше 

зміни процесів метаболізму NO виражені у групі дітей із комбінованою 

сидеропенією та йододефіцитом. Особливу увагу привертає зростання рівня NO2
- 

та пероксинітриту у ротовій рідині обстежених дітей, що наростає з віком. 

Встановлено статеві розбіжності показника (концентрація NO2
-
 у ротовій рідині 

дівчаток була меншою, ніж у хлопчиків). 

 

4.3. Зміна концентрації гідроген сульфіду у ротовій рідині дітей із 

латентним залізодефіцитом за умов належного та обмеженого забезпечення 

йодом. 

 

Метою даного фрагменту дослідження було вивчення особливостей 

показників газового трансмітера H2S у ротовій рідині здорових школярів, дітей з 

ЛЗД , ЛЙД та динаміка зміни показника за умови їх поєднання.  

Вміст H2S у ротовій рідині дітей контрольної групи становив у хлопчиків (6-

11 років) – 67,22±11,33 мкмоль/л, у дівчаток (6-11 років) –  
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68,18±8,23 мкмоль/л, у юнаків (12-18 років) – 75,31±3,91 мкмоль/л та дівчат (12-

18 років) – 70,87±4,24 мкмоль/л. 

H2S виявляє ефект підсилювача шляху NO, без якого загальна NO-синтаза 

(eNOS) не може функціонувати повноцінно в фізіологічних межах. У результаті 

дослідження виявлено, що зміни концентрації H2S у ротовій рідині у молодших 

школярів не були суттєвими, а отримані результати у обстежених усіх дослідних 

груп знаходились в межах референтних даних контролю.  

У дітей молодшого шкільного віку достовірних змін вмісту H2S у ротовій 

рідині щодо даних контроль встановлено не було. 

У старших школярів із ЛЙД та ЛЗД концентрація H2S у ротовій рідині 

знаходилась у межах референтних даних здорових школярів. Проте, при 

порівняльному аналізі з урахуванням віку, встановлено, що даний показник у 

дівчат (12-18 років) 3-ї дослідної групи був більшим на 12,8 % (Р<0,01) щодо 

отриманих даних у дівчаток (6-11 років) цієї ж групи (рис. 4.7). 

У юнаків із комбінованим мікроелементозом достовірних змін концентрації 

H2S у ротовій рідині встановлено не було. Тоді, як у дівчат досліджуваної групи 

рівень концентрації  H2S у ротовій рідині зростав на 25,6 % (p1-4<0,01) щодо 

контролю. Враховуючи статеві особливості встановлено, що рівень концентрації 

H2S у ротовій рідині дівчат був більшим на 22,1 % (p<0,05) щодо даних у юнаків 

цієї ж групи.  

При порівняльному аналізі значення H2S у ротовій рідині обстежених різних 

дослідних груп виявлено більшу концентрацію газового трансмітера у ротовій 

рідині дівчат із комбінованим залізо-та йододефіцитом на 25,8 %  

(р2-4<0,001) щодо даних у дітей 2-ї та на 23,6 % (р3-4<0,001) щодо даних дівчат  

3-ї дослідних груп. 

З’ясовано характер кореляційних взаємозв’язків між концентрацією H2S та: 

показниками обміну заліза, а саме із СЗ – прямий, сильний (r= 0,76, р<0,05), СФ 

– зворотний, середньої сили (r=-0,53, р<0,05); показниками тиреоїдного статусу: 

вТ4 – зворотний, середньої сили (r=-0,64, р<0,05); ТТГ – зворотний, сильний  

(r= -0,70, р<0,05) (рис. 4.8). 
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Рис. 4.7. Уміст гідроген сульфіду (H2S) у ротовій рідині дітей з латентним 

залізодефіцитом (ЛЗД) за умов належного забезпечення йодом та легкого 

йододефіциту (ЛЙД) віком 6-11 років (а) та 12-18 років (б) 

Примітки.  –
 
р<0,01 щодо даних у контролю;

 
  – 

 
р<0,001 щодо даних дітей із ЛЙД;  

•
 
 – р<0,001 щодо даних дітей із ЛЗД; * – р<0,05 щодо даних у хлопців; # 

– Р<0,01 щодо 

даних у дітей 6-11 років. 
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Рис. 4.8. Кореляційні взаємозв’язки між вмістом гідроген сульфіду (H2S) та 

показниками тиреоїдного статусу (тиреотропним гормоном – ТТГ, вільним 

тироксином – вТ4), показниками обміну заліза (сироватковим феритином – СФ). 

 

На основі аналізу отриманих результатів досліджень можна зробити 

висновки, що концентрація H2S у ротовій рідині зростає за умов поєднання 

йодної депривації та ЛЗД.  

Отже, достовірне зростання концентрації H2S у ротовій рідині щодо 

вихідних даних з’ясовано тільки у дівчат старшої вікової групи за умов 

комбінованої патології, тоді як за умов ізольованих мікроелементозів 

достовірних змін досліджуваного показника щодо контролю не встановлено. 

 

Висновки до розділу 4: 

1) Установлено, що за умов ЛЙД у ротовій рідині  дітей віком 6-11 років 

зростав рівень NO2
-
 та сума NO2

- і NO3
- (у хлопчиків), пероксинітриту (у 

дівчаток), тоді як у старших школярів спостерігали тенденцію до зростання 

пероксинітриту у ротовій рідині незалежно від статі.  

2) При латентній сидеропенії у молодших дітей виявлено збільшення рівня 

NO2
- (у хлопчиків), пероксинітриту (у дівчаток), тоді як у старших школярів 

зміни метаболітів NO у ротовій рідині встановлено лише у юнаків (зростання 
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СФ

Т4

ТТГ

H2S



98 

 

рівня NO2
-). У старших школярів виявлено різнонаправлені зміни рівня  

L-аргініну у ротовій рідині (зменшення у юнаків та зростання у дівчат). 

3) Найінтенсивніші зміни показників системи NO підтверджено у дітей із 

комбінованою патологією. У хлопчиків дані зміни були більше вираженими та 

супроводжувались пригніченням активності аргінази, зростанням рівня NO2
-
, 

суми NO2
- і NO3

-, тоді як концентрація пероксинітриту у ротовій рідині зростала 

незалежно від статі та віку. У дівчат старшої вікової групи виявлено суттєве 

зростання вмісту  H2S у ротовій рідині щодо вихідних даних. 

4) Виявлено, що у дівчат із ЛЙД менший рівень L-аргініну у ротовій рідині 

щодо даних у хлопців, тоді як за умов ЛЗД зростання L-аргініну у ротовій рідині 

переважало у дівчат щодо даних у юнаків. У дівчат із комбінованою патологією 

незалежно від віку встановлено більшу активність аргінази щодо хлопців 

відповідної групи і віку та менший рівень NO у ротовій рідині дівчаток щодо 

даних у хлопчиків. 

5) З’ясовано, що у дітей старшого шкільного віку вищий рівень 

пероксинітриту у ротовій рідині щодо даних у молодших школярів, у юнаків із 

ЛЙД, комбінованою патологією – менший вміст NO2
-, а у дівчат із ЛЗД – більший 

рівень даного показника щодо даних у молодших дітей. 

 

Результати власних досліджень розділу 4 викладені в таких наукових 

публікаціях:  

1. Zayats OV, Voronych-Semchenko NM. State of L-arginine/Arginase system and 

dihydrogen sulfide of oral fluid in children with preclinical imbalance of iron and 

thyroid homeostasis. German Science Herald. 2019;3:3-5. DOI:10.19221/201931 

[159].  

2.Заяць ОВ, Воронич-Семченко НМ. Вплив показників системи оксиду азоту, 

сірководню, маркерів антиоксидантного гомеостазу та кісткового метаболізму 

ротової рідини на стоматологічне здоров’я дітей із легким йододефіцитом, 

латентним залізодефіцитом і поєднаним мікроелементозом. Art of Medicine. 

2021;2(18):59-65. https://doi.org/10.21802/artm.2021.2.18.59 [211]. 

https://doi.org/10.21802/artm.2021.2.18.59
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йододефіцитом. Матеріали 86-ї науково-практичної конференції студентів і 

молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині»; 2017 бер. 23-24; 

Івано-Франківськ. Івано-Франківськ: ІФНМУ; 2017. с.104. [217]. 

4. Zayats OV. Indices corellation of nitrogen oxide system in the saliva of 

schoolchildren with iron- and iodine deficiency. Natural Science Reading. 2017 may 

18-21. Bratislava. Bratislava. 2017. p. 77-8.[161]. 

5. Заяць ОВ. Аналіз біохімічних чинників ризику розвитку порушення 

стоматологічного статусу у дітей із легким йододефіцитом. Матеріали 87-ї 

науково-практичної конференції студентів і молодих вчених із міжнародною 

участю «Інновації в медицині»; 2018 бер. 22-23; Івано-Франківськ. Івано-

Франківськ: ІФНМУ; 2018. с. 82. [214]. 

6. Заяць ОВ. Роль NO-ергічної системи у регуляції процесів  

про-/антиоксидантного гомеостазу слини школярів із латентним 

залізодефіцитом. Матеріали XX-го з’їзду Українського фізіологічного 

товариства ім. П.Г. Костюка з міжнародною участю, присвяченого 95-річчю від 

дня народження академіка П.Г. Костюка. 2019 трав. 27-30; Київ. Фізіологічний 

журнал. 2019;65(3):127-8. [220]. 

Патент на корисну модель: 

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

Ковалишин ХВ, винахідники; ІФНМУ, патентовласник. Спосіб донозологічної 

діагностики змін стоматологічного статусу в дітей ендемічного регіону. Патент 

України на корисну модель № 143802. 2020 Сер 10. [209]. 
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РОЗДІЛ 5 

 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ПОКАЗНИКАМИ ТИРЕОЇДНОГО ГОМЕОСТАЗУ, 

ОБМІНУ ЗАЛІЗА ТА СТОМАТОЛОГІЧНИМ СТАТУСОМ ДІТЕЙ З 

ЛАТЕНТНИМ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТОМ І ЛЕГКИМ ЙОДОДЕФІЦИТОМ  

 

5.1. Особливості тиреоїдного статусу дітей з латентним залізодефіцитом за 

умов належного та обмеженого забезпечення йодом 

 

Дані функціональної здатності щитоподібної залози (вміст у сироватці крові 

вТ3, вТ4, ТТГ) та співвідношення вТ3/вТ4, ТТГ/вТ4, вТ3+вТ4/ТТГ, що 

відображають тиреоїдний баланс, представлено на рисунках 5.1 і 5.2.  

 
Рис. 5.1. Показники тиреоїдного статусу у дітей з латентним 

залізодефіцитом (ЛЗД) за умов належного забезпечення йодом та легкого 

йододефіциту (ЛЙД) віком 6-11 років  

Примітки.  –
 
р<0,05,  –

 
р<0,01,  –

 
р<0,001 щодо даних у контролю;

 
 – р<0,05 щодо 

даних дітей із ЛЙД; •
 
– р<0,05, •

 
– р<0,01 щодо даних дітей із ЛЗД. 
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Рис. 5.2. Показники тиреоїдного балансу у дітей з латентним 

залізодефіцитом (ЛЗД) за умов належного забезпечення йодом та легкого 

йододефіциту (ЛЙД) віком 6-11 років 

Примітки.  –
 
р<0,05, 

  
– р<0,01,   – р<0,001 щодо даних у контролю;

 
 – р<0,05 щодо 

даних дітей із ЛЙД; • – 
 
р<0,05, •

 
р<0,01 – щодо даних дітей із ЛЗД. 

 

До контрольної групи були включені обстежені діти, у яких рівень 

тиреоїдних гормонів знаходився в межах референтних значень щодо віку. 

У хлопчиків із ЛЙД у сироватці крові встановлено зменшення вмісту вТ3 

на 18,5 % (р1-2<0,05) та вТ4 на 16,2 % (р1-2<0,05) на тлі зростання вмісту ТТГ на 

98,1 % (р1-2<0,01) щодо вихідних даних (див. рисунки 5.1, 5.2). У дівчаток цієї 

групи встановлено зменшення у сироватці крові вмісту вТ3 на 19,5 % (р1-2<0,05) 

щодо даних контролю, тоді як вміст вТ4 мав тенденцію до зменшення, проте дані 

зміни не були достовірними. Уміст ТТГ у сироватці крові дівчаток даної групи 

перевищив вихідні дані у 2,5 раза (р1-2<0,001). Установлено зростання 

співвідношення ТТГ/вТ4 у хлопчиків у 2,6 раза (p1-2<0,05), у дівчаток – у 2,5 раза  

(p1-2<0,05) щодо даних у здорових-однолітків. Установлено зменшення 
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співвідношення вТ3+вТ4/ТТГ у хлопчиків та дівчаток 2-ї дослідної групи на 

58,3% (р1-2<0,05) та 59,1% (р1-2<0,05) відповідно щодо даних контролю. 

У юнаків із ЛЙД встановлено зменшення вмісту вТ3 на 18,4 % (р1-2<0,05) 

та вТ4  – на13,8 %  (р1-2<0,05) на тлі зростання вмісту ТТГ у сироватці крові на 

77,4 % (р1-2<0,05) щодо даних контролю (рисунки 5.3 та 5.4). У дівчат цієї ж 

групи виявлено зростання вмісту ТТГ у сироватці крові на 74,0 % (р1-2<0,05) 

щодо вихідних даних. Співвідношення ТТГ/вТ4 у юнаків зростало у 2,1 раза  

(р1-2<0,05), у дівчат – у два рази (р1-2<0,01) щодо аналогічних даних контролю. 

Дані співвідношення вТ3+вТ4/ТТГ  знизились у юнаків на 50,3 % (р1-2<0,05), у 

дівчат – на 48,4 % (р1-2<0,01) щодо значень у здорових-однолітків. 

 

 

Рис. 5.3. Показники тиреоїдного статусу у дітей з латентним 

залізодефіцитом (ЛЗД) за умов належного забезпечення йодом та легкого 

йододефіциту (ЛЙД) 12-18 років 

Примітки. 
 
– р<0,05, 

  
– р<0,01,  

–
 
р<0,001 щодо даних у контролю;

 
 – р<0,05 щодо даних 

дітей із ЛЙД; • 
–

 
р<0,05, •

 
– р<0,01, • 

–
 
р<0,001 щодо даних дітей із ЛЗД. 
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Рис. 5.4. Показники тиреоїдного балансу у дітей з латентним 

залізодефіцитом (ЛЗД) за умов належного забезпечення йодом та легкого 

йододефіциту (ЛЙД)віком 12-18 років 

Примітки.  
–

 
р<0,05,  

–
 
р<0,01– щодо даних у контролю;

 
 – р<0,05 – щодо даних дітей із 

ЛЙД; •
 
– р<0,01, •

 
– р<0,001 щодо даних дітей із ЛЗД. 

 

У молодших школярів із ЛЗД (3-тя дослідна група) зміни досліджуваних 

показників, що характеризують тиреоїдний гомеостаз, не були достовірними 

щодо референтних даних контролю. У старших дітей із ЛЗД дані тиреоїдного 

профілю мали тенденцію до змін, проте розбіжність між їх значеннями не була 

достовірною щодо даних контролю.  

У результаті проведення порівняльного аналізу між значеннями 

досліджуваних показників 2-ї та 3-ї дослідних груп привертає увагу, що у 

хлопчиків із ЛЗД співвідношення ТТГ/вТ4 було меншим на 30,1 % (р2-3<0,05) 

щодо відповідних даних у хлопчиків 2-ї дослідної групи (із ЛЙД). У дівчаток із 

сидеропенією встановлено нижчий рівень ТТГ у сироватці крові на 38,5 %  

(р2-3<0,01) щодо даних у дівчаток із ЛЙД. У юнаків із ЛЗД у сироватці крові 
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встановлено достовірно менший рівень ТТГ у сироватці крові на 53,3 %  

(р2-3<0,05), у дівчат – на 43,8 % (р2-3<0,05) щодо даних дітей з ЛЙД. 

Найбільш виражені зміни показників тиреоїдного гомеостазу встановлено у 

сироватці крові дітей із комбінованим залізо- та йододефіцитом (див. рисунки 

5.1 і 5.2). У хлопчиків даної (4-ї) групи вміст вТ3 та вТ4 у сироватці крові був 

меншим щодо вихідних даних на 19,8 % (р1-4<0,05) та 20,9 % (р1-4<0,01) 

відповідно на тлі зростання вмісту ТТГ у сироватці крові у 2,5 раза (р1-4<0,01). У 

дівчаток встановлено зменшення вмісту вТ3  на 21,2 % (р1-4<0,05) та вТ4 – на  

15,2 %  (р1-4<0,05) та зростання рівня ТТГ у сироватці крові у 2,7 раза (р1-4<0,001) 

щодо даних контролю. Співвідношення ТТГ/вТ4  у хлопчиків та у дівчаток даної 

групи зросло щодо вихідних даних у 3,4 раза (р1-4<0,01) та три рази (р1-4<0,001) 

відповідно; індекс вТ3+вТ4/ТТГ – зменшився щодо даних контролю у хлопчиків 

на 68,8 % (р1-4<0,01), у дівчаток – на 69,1 % (р1-4<0,01); дані вТ3/вТ4  не виходили 

за референтні межі. Достовірних розбіжностей досліджуваних показників 

тиреоїдної панелі при врахуванні статевих особливостей встановлено не було.  

У юнаків із комбінованим залізо- та йододефіцитом встановлено зменшення 

вмісту у сироватці крові вТ3 на 19,2 % (р1-4<0,05), вТ4 – на 15,4 %   

(р1-4<0,05) із зростанням вмісту ТТГ на 88,1 % (р1-4<0,001) щодо вихідних даних 

(див. рисунки 5.3 і 5.4). У сироватці крові дівчат даної групи встановлено 

зменшення вТ3 та вТ4, але дані зміни не були достовірними. Вміст ТТГ у 

сироватці крові дівчат 4-ї групи збільшувався щодо даних контролю на 86,5 % 

(р1-4<0,01). За таких умов у дівчат співвідношення ТТГ/вТ4 зростало у 2,1 раза (р1-

4<0,01) на тлі зменшення вТ3+вТ4/ТТГ  індекса на 53,4 % (р1-4<0,01) щодо даних 

здорових-однолітків. 

При порівняльному аналізі даних тиреоїдного гомеостазу  3-ї та 4-ї 

дослідних груп виявлено, що у сироватці крові хлопчиків із комбінованою 

патологією вміст вТ4 у сироватці крові був меншим на 13,7 % (р3-4<0,05), ТТГ – 

більшим на 86,8 % (р3-4<0,05) щодо даних у дітей із ЛЗД. У хлопчиків 4-ї 

дослідної групи співвідношення ТТГ/вТ4 перевищило дані у однолітків 3-ї на 

88,9 % (р3-4<0,05), вТ3+вТ4/ТТГ – було меншим на 56,2 % (р3-4<0,05). У дівчаток 
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із комбінованим залізо- та йододефіцитом встановлено більший вміст ТТГ у 

сироватці крові у два рази (р3-4<0,01) на тлі вищого значення ТТГ/вТ4 у 2,3 раза 

(р3-4<0,01) та меншого – вТ3+вТ4/ТТГ на 55,7 % (р3-4<0,05) щодо даних у дітей із 

сидеропенією. У юнаків із комбінованою патологією встановлено більший вміст 

у сироватці крові ТТГ у 2,1 раза (р3-4<0,05), співвідношення ТТГ/вТ4  – у 2,3 раза 

(р3-4<0,01) на тлі меншого співвідношення вТ3+вТ4/ТТГ на 55,9 % (р3-4<0,001) 

щодо результатів у дітей з ЛЗД. За таких умов у дівчат виявлено більший вміст 

у сироватці крові ТТГ на 66,5 % (р3-4<0,05) та зростання ТТГ/вТ4 на 88,9 %  

(р3-4<0,01) щодо даних у дівчат із сидеропенією. Достовірних змін 

досліджуваних показників з урахуванням статевих та вікових особливостей 

встановлено не було. 

Дані вмісту йоду в сечі обстежених школярів представлено на рис. 5.5. 

 

 

Рис. 5.5. Показники медіани йодурії у дітей 6-11 років з латентним 

залізодефіцитом (ЛЗД) за умов належного забезпечення йодом та легкого 

йододефіциту (ЛЙД) 

Примітки.  
–

 р<0,05 – щодо даних у контролю;  *– р<0,05 – щодо даних у хлопців. 

 

Уміст йоду в сечі молодших школярів контрольної групи знаходився у 

референтних межах та узгоджувався із літературними даними [334]. 

За умов ЛЙД вміст йоду в сечі хлопчиків був меншим щодо вихідних даних 

на 31,0 % (р1-2<0,01) та у дівчаток на 23,6 % (р1-2<0,01).  

мкг/л 
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За умов ЛЗД вміст йоду в сечі дітей даної групи щодо отриманих результатів 

здорових-однолітків достовірно не відрізнявся.  

За умов комбінованого залізо -та йододефіциту вміст йоду в сечі хлопчиків 

був меншим щодо даних контролю на 33,2 % (р1-4<0,01), а у дівчаток – на 29,9 %  

(р1-4<0,01). Достовірної різниці даного показника при врахуванні статевих 

особливостей усіх дослідних груп даної вікової категорії встановлено не було. 

Привертає увагу при порівняльному аналізі достовірна різниця результатів 

2-ї та 3-ї дослідних груп. Так, у хлопчиків із ЛЗД уміст йоду в сечі більший на 

42,2 % (р2-3<0,01), у дівчаток – на 28,8 % (р2-3<0,01) щодо отриманих даних у 

дітей із ЛЙД. При порівнянні результатів 3-ї та 4-ї дослідних груп встановлено, 

що у дітей із комбінованим мікроелементозом вміст йоду в сечі був меншим, а 

саме у хлопчиків – на 31,9 % (р3-4<0,01), у дівчаток – на 28,8 % (р3-4<0,01) щодо 

даних у дітей із ЛЗД з урахуванням статі. 

У старших школярів при вивченні результатів уміст йоду у сечі встановлено 

таку  ж тенденцію до зміни даного показника, як у молодших школярів (рис. 5.6). 

 

 

Рис. 5.6. Показники медіани йодурії у дітей 12-18 років з латентним 

залізодефіцитом (ЛЗД) за умов належного забезпечення йодом та легкого 

йододефіциту (ЛЙД). 

 Примітки.  
– р<0,05 – щодо даних у контролю;  * 

– р<0,05 щодо даних у хлопців;  
# 

– 
 р<0,05 – щодо даних у дітей 6-11 років 

мкг/л 
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У старших школярів контрольної групи вміст йоду в сечі знаходився у 

межах норми. За умов йодної депривації у юнаків уміст йоду в сечі був 

достовірно меншим на 30,9 % (р1-2<0,01), у дівчат – на 21,7 % (р1-2<0,01) щодо 

вихідних даних. За умов латентної сидеропенії достовірних змін концентрації 

йоду у сечі дітей незалежно від статі щодо контрольних значень встановлено не 

було.  

За умов комбінованої патології у юнаків даний показник був меншим на 24,6 

% (р1-4<0,01), тоді як у дівчат – на 30,7 % (р1-4<0,01) щодо даних у здорових-

однолітків. Достовірної різниці даного показника з урахуванням гендерних 

розбіжностей усіх дослідних груп виявлено не було. 

Привертає увагу, що у хлопчиків із ЛЗД медіана йодурії була більшою на 

43,6 % (р2-3<0,01) щодо значень у дітей із ЛЙД. У дівчат спостерігали таку ж 

тенденцію при аналізі результатів, а саме більший рівень вмісту йоду в сечі дітей 

3-ї дослідної групи на 24,3% (р2-3<0,05) щодо даних у дівчат із ЛЙД. У дітей із 

комбінованою патологією встановлено менший рівень вмісту йоду у сечі щодо 

даних у дітей із ЛЗД. Так, у юнаків концентрація йоду в сечі була меншою на 

23,9 % (р3-4<0,05), а у дівчат – на 28,8 % (р3-4<0,01) щодо значень у дітей із 

сидеропенією з урахуванням статі. 

Таким чином, на основі отриманих даних у дітей 2-ї дослідної групи 

виявлено зміни показників тиреоїдного балансу, які відповідали критеріям, 

що характеризують ЛЙД. У дітей 3-ї дослідної групи достовірних змін 

показників тиреоїдного профілю щодо контролю встановлено не було. 

Виражений дисбаланс тиреоїдного статусу спостерігали у дітей із коморбідною 

патологією (зниження секреції тиреоїдних гормонів на тлі тиреотропінемії та 

порушення тиреоїдного гомеостазу).  
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5.2. Показники обміну заліза дітей з латентним залізодефіцитом за умов 

належного забезпечення йодом та йодної депривації 

 

У дітей молодшого шкільного віку контрольної групи показники обміну 

заліза у сироватці крові знаходились у межах референтних значень. 

У сироватці крові дітей із ЛЙД спостерігали порушення показників обміну 

заліза, проте дані зміни не були достовірними та не виходили за межі 

референтних значень. 

За умов ЛЗД у хлопчиків встановлено зменшення вмісту Hb на 12,6 %  

(р1-3<0,05) у капілярній крові, вмісту СЗ – на 44,2 % (р1-3<0,01), СФ – 38,9 %  

(р1-3<0,05) на тлі зростання ЗЗЗ сироватки крові – на 26,7 % (р1-3<0,05) у сироватці 

крові щодо вихідних даних. За таких умов НТЗ у хлопчиків зменшувалась щодо 

даних контролю на 54,4 % (р1-3<0,05). У дівчаток 3-ї дослідної групи встановлено 

зменшення вмісту Hb у капілярній крові на 11,3 % (р1-3<0,05), СЗ – на 39,9 %  

(р1-3<0,05), СФ – на 51,8 % (р1-3<0,05) одночасно із зростанням вмісту ЗЗЗ на  

33,0 % (р1-3<0,05) у сироватці крові щодо даних у дівчаток контрольної групи. 

НТЗ дівчаток із ЛЗД зменшувалась щодо вихідних даних на 57,1 % (р1-3<0,05). 

Достовірних змін досліджуваних показників з урахуванням статевих 

особливостей встановлено не було. 

При порівняльному аналізі вмісту Hb у капілярній крові дітей із ЛЗД 

встановлено достовірно менший вміст досліджуваного показника на 10,0 %  

(p2-3<0,05) у хлопчиків та дівчаток щодо даних дітей із ЛЙД. Уміст СФ у дівчаток 

із ЛЗД був меншим на 43,2 % (p2-3<0,05) щодо даних одноліток із ізольованою 

йодною депривацією. 
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Рис. 5.7. Показники обміну заліза у дітей з латентним залізодефіцитом (ЛЗД) за умов належного забезпечення йодом 

та легкого йододефіциту (ЛЙД) віком 6-11 років 

Примітки. 
 
– р<0,05,  

– 
 
р<0,01,  

– 
 
р<0,001 щодо даних у контролю;

 
 – р<0,05, 

  
–р<0,01 щодо даних дітей із ЛЙД. 
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Рис. 5.8. Показники обміну заліза у дітей з латентним залізодефіцитом (ЛЗД) за умов належного забезпечення йодом 

та легкого йододефіциту (ЛЙД) 12-18 років 

Примітки.   
– р<0,05, 

  
– р<0,01, 

 
– р<0,001 щодо даних у контролю;

 
 – р<0,05,  – 

 
р<0,01; * 

– р<0,01 – щодо даних у хлопців; # 
– 

 
Р<0,05 

щодо даних у дітей 6-11 років. 
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У хлопчиків із комбінованим залізо- та йододефіцитом встановлено 

зменшення вмісту Hb у капілярній крові на 14,0 % (р1-4<0,05), концентрації СЗ – 

на 53,6 % (р1-4<0,01), СФ – на 59,5 % (р1-4<0,01) на тлі зростання вмісту ЗЗЗС на 

40,9 % (р1-4<0,05) у сироватці крові щодо референтних даних. НТЗ у хлопчиків 

даної групи була меншою щодо даного показника здорових-однолітків на 66,2 % 

(р1-4<0,05). За таких умов у дівчаток простежувалась така ж тенденція до зміни 

досліджуваних показників. Так, вміст Hb у капілярній крові зменшувався щодо 

даних контролю на 11,7 % (р1-4<0,05), вміст СЗ та СФ – на 52,3 % (р1-4<0,01) та 

69,1 % (р1-4<0,001) відповідно на тлі зростання ЗЗЗ сироватки крові на 59,8 %  

(р1-4<0,01) у сироватці крові. Установлено зменшення НТЗ у дівчаток 4-ї групи 

на 72,0 % (р1-4<0,05) щодо даних контролю. 

При порівняльному аналізі суттєві розбіжності показників обміну заліза 

встановлено у обстежених дітей із комбінованою патологією та йодною 

депривацією. У хлопчиків 4-ї групи встановлено менший вміст Hb у капілярній 

крові на 11,4 % (p2-4<0,05), рівня СЗ – на 35,6 % (p2-4<0,05), СФ – на 50,1 %  

(p2-4<0,05), НТЗ – на 50,3 % (р2-4<0,05) на тлі збільшення ЗЗЗС на 29,2 %  

(p2-4<0,05) у сироватці крові щодо даних у дітей 2-ї дослідної групи. У дівчаток 

простежувалась така ж тенденція до меншого вмісту Hb у капілярній крові на 

10,4 % (p2-4<0,01), СЗ – на 44,5 % (p2-4<0,01), СФ – на 63,6 % (p2-4<0,05), НТЗ – на 

62,6 % із зростанням ЗЗЗ сироватки крові на 42,5 % (p2-4<0,01) щодо даних у 

однолітків із ЛЙД. 

У старших школярів контрольної групи показники обміну заліза 

знаходились в межах фізіологічної норми. Особливу увагу привертає менший 

вміст у сироватці крові дівчат СЗ – на 21,8 % (Р<0,05), СФ – на 19,3 % (Р<0,05) 

та НТЗ – на 26,5 % (Р<0,05) щодо даних у молодших дівчаток контрольної групи. 

У юнаків із ЛЙД встановлено зменшення вмісту СЗ на 20,5 % (р1-2<0,05) 

щодо даних контролю. Такі ж зміни даного показника встановлено у дівчат  

2-ї дослідної групи (зменшення на 18,4 %, р1-2<0,05 щодо вихідних даних). 

Особливу увагу привертає менший вміст у капілярній крові Hb у дівчат із 

йодною депривацією на 17,1 % (p<0,01) щодо даних у юнаків відповідної групи. 
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При врахуванні вікових особливостей встановлено, що у юнаків вміст у 

капілярній крові Hb більший 16,0 % (P<0,05) щодо даних у хлопчиків, а у дівчат 

вміст СЗ у сироватці крові менший на 25,8 % (P<0,05) щодо відповідних даних у 

дівчаток. 

Вміст Hb у капілярній крові у юнаків із ЛЗД був менший щодо вихідних 

даних на 15,7 % (р1-3<0,01), СЗ – на 36,8 % (р1-3<0,01), СФ – на 44,3 % (р1-3<0,05) 

та НТЗ – на 45,5 % (р1-3<0,05). У дівчаток даної групи вміст Hb у капілярній крові 

достовірно не відрізнявся щодо даних контролю. Проте встановлено зменшення 

концентрації СЗ на 36,3 % (р1-3<0,01), СФ – на 43,6 % (р1-3<0,05), НТЗ – 51,3 % 

(р1-3<0,05) на тлі зростання ЗЗЗ сироватки крові на 31,0 % (р1-3<0,05) щодо даних 

у здорових-однолітків.  

Установлено менший рівень Hb у капілярній крові юнаків із ЛЗД на 19,9 % 

(р2-3<0,05) щодо даних у однолітків із ЛЙД. У дівчат 3-ї дослідної групи виявлено 

менший вміст СЗ на 21,9 % (р2-3<0,05) щодо даних за умов ЛЙД. 

У юнаків із комбінованим мікроелементозом встановлено зменшення вмісту 

Hb у капілярній крові на 17,0 % (р1-4<0,01), СЗ – на 45,9 % (р1-4<0,001), СФ – на 

49,2 % (р1-4<0,05) та НТЗ – на 55,8 % (р1-4<0,05) сироватки крові щодо даних 

контролю. За таких умов у дівчат спостерігали зменшення вмісту Hb у капілярній 

крові щодо вихідних даних, але такі зміни не були достовірними. Установлено 

зменшення у сироватці крові дівчат із комбінованою патологією СЗ  на 38,4 % 

(р1-4<0,01), СФ – на 48,0 % (р1-4<0,01), НТЗ – на 54,7 % (р1-4<0,01) на тлі зростання 

ЗЗЗ сироватки крові на 36,0 % (р1-4<0,01) щодо даних контролю.  

Особливу увагу привертає  менший вміст Hb у юнаків із комбінованим 

залізо- та йододефіцитом на 20,3 % (p2-4<0,01), СЗ – на 32,0 %  (p2-4<0,01) та НТЗ 

– на 42,3 % (p2-4<0,05) щодо даних у юнаків із ЛЙД. У дівчат 4-ї дослідної групи 

встановлено менший вміст СЗ  на 24,5 % (p2-4<0,01) та НТЗ – на 42,9 % (p2-4<0,01) 

щодо даних у дівчат із йодною депривацією.  

Таким чином, у групі дітей із ЛЙД показники обміну заліза не виходили за 

межі референтних даних. У дітей із ЛЗД встановлено зменшення вмісту Hb у 

капілярній крові, виснаження показників депо заліза (СФ, СЗ) та зниження 
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індексу НТЗ на тлі зростання рівня ЗЗЗ сироватки крові. За умов поєднаної 

патології встановлено потенційований негативний вплив йодної депривації на 

перебіг ЛЗД. Зокрема, спостерігали достовірне зниження концентрації Hb у 

капілярній крові обстежених школярів цієї групи, що поєднувалось із 

інтенсивним виснаженням показників, що характеризують депо заліза (СФ, СЗ) 

та зниження індексу НТЗ на тлі зростання вмісту ЗЗЗ сироватки крові. 

 

5.3. Стоматологічний статус дітей з латентним залізодефіцитом за умов 

належного та обмеженого забезпечення йодом 

 

5.3.1. Співвідношення маркерів кісткового обміну у ротовій рідині дітей із 

латентним залізодефіцитом за умов належного та обмеженого забезпечення 

йодом 

 

Метою даного фрагменту дослідження було вивчення концентрації 

загального та іонізованого кальцію, активності фосфатаз ротової рідини, які є 

маркерами кісткового метаболізму.  

У дітей контрольної групи досліджувані показники маркерів кісткового 

метаболізму відповідали референтним даним щодо віку та статі.  

У хлопчиків із ЛЙД рівень загального кальцію у ротовій рідині зменшувався 

на 28,3 % (p1-2<0,01) на тлі збереження рівня іонізованого кальцію щодо даних 

контролю (рис. 5.9). За таких умов активність КФ у ротовій рідині дітей даної 

групи перевищувала вихідні дані у 2,1 раза (p1-2<0,001) (рис. 5.10). Активність 

ЛФ  у ротовій рідині хлопчиків із ЛЙД мала тенденцію до зростання, проте її 

зміни не були достовірними. У дівчаток рівень загального кальцію у ротовій 

рідині був менший щодо даних контролю на 34,5 % (p1-2<0,01), у той же час 

рівень іонізованого кальцію залишався у межах референтних даних. Активність 

КФ у ротовій рідині дівчаток зросла у 12,2 раза (p1-2<0,001) на тлі зменшення 

активності ЛФ на 77,1 % (p1-2<0,001) щодо даних контролю.  
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Рис. 5.9. Уміст загального та іонізованого кальцію у ротовій рідині у дітей з 

латентним залізодефіцитом (ЛЗД) за умов належного забезпечення йодом та 

легкого йододефіциту (ЛЙД) 6-11 років 

Примітки. 
  
– р<0,05, 

 
–

 
р<0,01, 

 
– р<0,001 щодо даних у контролю;

 
 

  
– р<0,001 щодо 

даних дітей із ЛЙД;• – р<0,001 щодо даних дітей із ЛЗД; *
 
– р<0,05, *

 
– р<0,001 – щодо даних у 

хлопців. 

 

Рис. 5.10. Уміст кислої та лужної фосфатаз у ротовій рідині у дітей з 

латентним залізодефіцитом (ЛЗД) за умов належного забезпечення йодом та 

легкого йододефіциту (ЛЙД) 6 – 11 років 
Примітки. 

 
– р<0,05, 

 
– р<0,01, 

 
– р<0,001 – щодо даних у контролю;  – р<0,01,  

 
– 

 

р<0,001 щодо даних дітей із ЛЙД; •
 
– р<0,001 щодо даних дітей із ЛЗД; *  – р<0,05, *

 
– р<0,001 

щодо даних у хлопців. 
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У результаті проведення порівняльного аналізу встановлено нижчу 

активність ЛФ у ротовій рідині дівчаток (на 87,9 %, p<0,05) щодо даних у 

хлопчиків. Змін рівня загального та іонізованого кальцію у ротовій рідині дітей 

різної статі встановлено не було.  

У юнаків із ЛЙД виявили зменшення рівня загального кальцію у ротовій 

рідині на 44,4 % (p1-2<0,01) щодо даних у здорових-однолітків (рис. 5.11). 

Достовірних змін вмісту іонізованого кальцію у ротовій рідині юнаків даної 

групи щодо значень контролю не спостерігали. 

 

Рис. 5.11. Уміст загального та іонізованого кальцію у ротовій рідині дітей з 

латентним залізодефіцитом (ЛЗД) за умов належного забезпечення йодом та 

легкого йододефіциту (ЛЙД) 12-18 років 

Примітки. 
 
– р<0,01, 

 
– р<0,001 щодо даних у контролю; 

 
– 

 
р<0,001 щодо даних дітей 

із ЛЙД; •
 
– р<0,05, •

 
– 

 
р<0,001 щодо даних дітей із ЛЗД; * 

– р<0,01щодо даних у хлопців;  

# 
– Р<0,05, #

 
– Р<0,01 щодо даних у дітей 6-11 років. 

 

У юнаків 2-ї дослідної групи встановлено зростання активності КФ у 

ротовій рідині 4,7 раза (p1-2<0,001) на тлі зменшення активності ЛФ на 75,5 %  

(p1-2<0,001) щодо вихідних даних (рис. 5.12). У дівчат цієї ж групи рівень 
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загального кальцію у ротовій рідині був меншим щодо контролю на 45,0 %  

(p1-4<0,01) на тлі збереження концентрації іонізованого кальцію (щодо вихідних 

значень). Установлено зростання у ротовій рідині активності КФ у 5,9 раза  

(p1-2<0,001) щодо даних у здорових одноліток. Активність ЛФ у ротовій рідині 

дівчат мала тенденцію до зниження, проте дані зміни не були достовірними.  

 

 

Рис. 5.12. Уміст кислої та лужної фосфатаз у ротовій рідині у дітей з 

латентним залізодефіцитом (ЛЗД) за умов належного забезпечення йодом та 

легкого йододефіциту (ЛЙД) 6 – 11 років 

Примітки.  – р<0,05,  – р<0,01,  – р<0,001 щодо даних у контролю; – р<0,05,  

 – р<0,01щодо даних дітей із ЛЙД; • – р<0,05, • – р<0,01 щодо даних дітей із ЛЗД; * – р<0,05, 

* – р<0,01 щодо даних у хлопців; # – Р<0,05, # – Р<0,01 щодо даних у дітей 6-11 років.  

 

Особливу увагу привертає більша активність ЛФ у ротовій рідині дівчат із 

ЛЙД на 75,8 % (p<0,05)  щодо даних у юнаків. Гендерних розбіжностей зміни 

рівня загального та іонізованого кальцію у ротовій рідині обстежених цієї групи 
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виявлено не було. З віком у юнаків активність фосфатаз ротової рідини 

зберігалась на рівні значень у молодших школярів. Проте, у дівчат із ЛЙД уміст 

загального кальцію у ротовій рідині був меншим на 30,2 % (P<0,05), іонізованого 

кальцію – на 42,9 % (P<0,05) щодо аналогічних даних у дівчаток відповідної 

дослідної групи. У юнаків не виявлено достовірних змін рівня загального та 

іонізованого кальцію у ротовій рідині щодо даних у молодших школярів. 

У хлопчиків із ЛЗД концентрація загального кальцію була меншою на 

32,5 % (p1-3<0,05) щодо даних контрольної групи, а іонізованого кальцію – 

знаходилась у межах референтних значень (див. рис. 5.9). За таких умов 

активність КФ у ротовій рідині хлопчиків цієї групи збільшувалась на 84,0 %  

(p1-3<0,05) у порівнянні зі здоровими однолітками (див. рис. 5.10). Активність ЛФ 

у ротовій рідині хлопчиків даної групи достовірно не відрізнялась щодо 

контрою. У дівчаток 3-ї дослідної групи концентрація загального та іонізованого 

кальцію мала тенденцію до зменшення, але такі зміни не були достовірними.  

Порушення кальцієвого гомеостазу відбувалось на тлі різнонапрямлених змін 

активності фосфатаз ротової рідини (див. рис. 5.10). Так, активність КФ у ротовій 

рідині перевищила вихідні дані у 11,2 раза (p1-3<0,001), а ЛФ – знизилась на 

57,8 % (p1-3<0,001) щодо контролю. При цьому рівень іонізованого кальцію у 

ротовій рідині дівчаток на 64,1 % (p<0,05) перевищив дані у хлопчиків. 

Достовірних змін концентрації загального кальцію й активності фосфатаз у 

ротовій рідині дівчаток та хлопчиків встановлено не було. 

У юнаків даної групи достовірних змін вмісту загального та іонізованого 

кальцію у ротовій рідині встановлено не було (див. рис. 5.11). За таких умов 

активність КФ у ротовій рідині юнаків перевищила вихідні дані у 2,4 раза  

(p1-3<0,05), а активність ЛФ зменшилась на 59,7 % (p1-3<0,05) щодо контролю 

(див. рис. 5.12). У дівчат цієї ж групи рівень загального та іонізованого кальцію 

достовірно не відрізнявся щодо даних контрою, проте спостерігали зростання 

активності КФ у ротовій рідині у 6,7 раза (p1-3<0,05) щодо даних у здорових 

однолітків. Активність ЛФ у ротовій рідині дівчат 3-ї дослідної групи достовірно 

не змінювалась щодо референтних значень.  
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Достовірних змін активності фосфатаз та іонізованого кальцію у ротовій 

рідині дівчат та юнаків встановлено не було. Особливу увагу привертає більший 

рівень загального кальцію у ротовій рідині дівчат на 73,0 % (p<0,05) щодо 

значень у юнаків цієї групи та вищий вміст загального кальцію у ротовій рідині 

юнаків щодо хлопчиків на 59,0 % (Р<0,05). Установлено вищий рівень активності 

КФ (на 28,6 %, Р<0,01) та менший – ЛФ (на 37,0 %, Р<0,01) у ротовій рідині 

юнаків  щодо аналогічних даних у хлопчиків 3-ї дослідної групи.  

У дівчат 3-ї дослідної групи різного віку достовірних змін досліджуваних 

показників встановлено не було.  

При порівняльному аналізі змін досліджуваних показників між 2-ю та  

3-ю дослідними групами достовірні зміни виявлено лише у юнаків. Так, у них 

активність КФ у ротовій рідині була меншою (на 49,1 %, p2-3<0,05), ЛФ – 

більшою (на 64,5 %, p2-3<0,01) щодо відповідних даних у дітей із ЛЙД. 

У хлопчиків із комбінованим залізодефіцитом (4-та дослідна група) 

виявлено зменшення рівня загального кальцію у ротовій рідині на 54,7 %  

(p1-4<0,001) та іонізованого кальцію – на 18,0 % (p1-4<0,05) щодо даних у здорових 

однолітків. Активність КФ у ротовій рідині хлопчиків 4-ї групи  зросла у 2,4 раза 

(p1-4<0,01) на тлі зменшення активності ЛФ на 61,1% (p1-4<0,05) щодо вихідних 

даних. У дівчаток цієї групи виявлено зменшення рівня загального кальцію на 

54,7 % (p1-4<0,001) на тлі зростання вмісту іонізованого кальцію на 52,4 %  

(p1-4<0,05) щодо даних контролю. У дівчаток даної групи встановлено зростання 

активності фосфатаз, а саме: КФ – у 11,2 раза (p1-4<0,001), ЛФ – у чотири рази 

(p1-4<0,001) щодо референтних даних.  

При порівняльному аналізі з урахуванням статевих особливостей 

встановлено більший рівень іонізованого кальцію у дівчаток у три рази (p<0,001) 

щодо даних у хлопчиків. Концентрація загального кальцію у ротовій рідині 

дівчаток достовірно не відрізнялась від значень у хлопчиків цієї ж групи. 

Встановлено більшу активність ЛФ у ротовій рідині дівчаток 4-ї дослідної групи 

у 9,4 раза (p<0,001) щодо отриманих даних у хлопчиків, проте активність КФ у 



119 

 

ротовій рідині дівчаток достовірно не відрізнялась від значень у молодших 

школярів. 

У юнаків із комбінованою патологією встановлено зменшення рівня 

загального кальцію у ротовій рідині на 66,1 % (p1-4<0,001) щодо даних у здорових 

дітей, тоді як концентрація іонізованого кальцію залишалась у референтних 

межах контролю. Зміни активності фосфатаз у ротовій рідині юнаків несли 

різнонапрямлений характер. Так, активність КФ у ротовій рідині перевищила 

вихідні дані у 3,7 раза (p1-4<0,01), тоді як активність ЛФ зменшилась на 58,1 % 

(p1-4<0,05). У дівчат даної групи виявлено зменшення концентрації загального – 

на 63,4 % (p1-4<0,001) та іонізованого – на 11,3 % (p1-4<0,05) кальцію щодо даних 

контролю. За таких умов встановлено зростання активності фосфатаз у ротовій 

рідині: КФ – у 14,1 раза (p1-4<0,001) та ЛФ – у 9,8 раза  (p1-4<0,01) щодо даних у 

здорових однолітків.  

При аналізі даних з урахуванням гендерного диморфізму достовірні зміни 

встановлено лише при вивченні ЛФ, зокрема, активність даного ферменту була 

більшою у ротовій рідині дівчат у 19,0 разів (p<0,01) щодо аналогічних даних у 

юнаків. Зміни концентрацій загального та іонізованого кальцію, активності КФ 

у ротовій рідині дітей різної статі із комбінованою патологією не були 

достовірними.  

При порівняльному аналізі показників у обстежених різних вікових 

категорій достовірні зміни спостерігали лише у дівчат. Так, встановлено менший 

вміст іонізованого кальцію у ротовій рідині старших школярок на 62,4 % 

(P<0,01), більшу активність КФ на 96,1 % (P<0,05) та ЛФ – у три рази (P<0,05) 

щодо аналогічних показників у дівчаток цієї групи.  

У хлопчиків із комбінованою патологією виявлено менший  рівень 

загального кальцію у ротовій рідині на 36,8 % (p2-4<0,05) та меншу активність 

ЛФ на 77,1 % (p2-4<0,01) щодо отриманих даних у хлопчиків із ЛЙД. У дівчаток 

4-ї дослідної групи виявлено більший вміст іонізованого кальцію у ротовій 

рідині на 98,4 % (p2-4<0,001) та 95,3 % (p3-4<0,001) щодо даних дівчаток із ЛЙД 
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та ЛЗД відповідно. Спостерігали зростання активності ЛФ у ротовій рідині 

дівчаток із комбінованою патологією у 18,0 разів (p2-4<0,001) та 9,6 раза  

(p3-4<0,001) щодо даних у дівчаток із ЛЙД та ЛЗД відповідно. У юнаків  

4-ї дослідної групи виявлено менший рівень загального кальцію у ротовій рідині 

на 58,8 % (p3-4<0,01) щодо даних у однолітків 3-ї дослідної групи. У дівчат із 

комбінованим залізо- та йододефіцитом встановлено менший рівень загального 

кальцію на 72,8 % (p3-4<0,05) та більший – іонізованого кальцію на 30,6 %  

(p2-4<0,001) щодо аналогічних показників у дівчат 3-ї та 2-ї дослідних груп 

відповідно. Також у цій групі дівчат простежується більша активність фосфатаз, 

а саме КФ – у 2,3 раза (p2-4<0,001) та два рази (p3-4<0,05) щодо дівчат із ЛЙД і 

ЛЗД відповідно та ЛФ – у19,0 разів (p2-4<0,01) та 11,5 раза (p3-4<0,01) щодо даних 

у старших школярок із ЛЙД, ЛЗД відповідно. 

Отже, за умов ізольованих мікроелементозів достовірним є зростання  

вмісту загального кальцію, зниження іонізованого кальцію на тлі зростання 

активності КФ та супресії ЛФ. За умов комбінованої патології встановлено 

односпрямовані тенденції до зростання вмісту загального та іонізованого 

кальцію із активацією кислої та лужної фосфатаз у ротовій рідині. 

 

5.3.2. Зміни клінічних показників стоматологічного статусу у школярів із 

латентним залізодефіцитом та легким йододефіцитом 

 

З метою встановлення механізмів формування змін у м’яких і твердих 

тканинах зубо-щелепної системи обстежених дітей за умов залізо- та 

йододефіциту проведено оцінку основних етіологічних чинників розвитку 

каріозного процесу та захворювань тканин пародонта. Для оцінки карієсогенної 

ситуації в ротовій порожнині обстежених дітей груп проведено визначення 

індексів поширеності та інтенсивності карієсу, ГІ, встановлено показник рН 

ротової рідини. Дані рівня поширеності карієсу в школярів представлено на 

рисунку 5.13. 
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Рис. 5.13. Рівень поширеності каріозного процесу у дітей 6-11 років (а) та 

12-18 років (б) із латентним залазодефіцитом (ЛЗД) за умов належного та 

обмеженого забезпечення йодом  
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Установлено, що у хлопчиків контрольної групи (6-11 років) рівень 

інтенсивності карієсу був «дуже низьким», а рівень поширеності каріозного 

процесу цієї групи складав 50,0 %, що відповідає «середньому» рівню (рис. 5.14 а). 

ГІ у хлопчиків контрольної групи відповідав «доброму» рівню, індекс РМА 

відповідав «легкому» ступеню тяжкості гінгівіту, а показник рН ротової рідини 

знаходився у межах 6,57±0,09, що відповідає фізіологічній нормі. У дівчаток 

контрольної групи спостерігали таку ж тенденцію щодо значень досліджуваних 

показників. Зокрема, рівень інтенсивності карієсу був «дуже низьким», рівень 

поширеності складав 40,0 % («середній»), ГІ – «добрий», РМА – «легкий» 

ступінь тяжкості гінгівіту, показник рН ротової рідини складав 6,46±0,21 од, що 

знаходиться у межах референтних значень. 

У юнаків контрольної групи (12-18 років) установлено «низький» рівень 

інтенсивності карієсу при «середній» поширеності каріозного процесу в даній 

групі на рівні 50,0 % (рис. 5.14). ГІ відповідав «задовільній» гігієні ротової 

порожнини (рис. 5.15). У обстежених за таких умов індекс РМА відповідав 

«легкому» ступеню тяжкості гінгівіту, а показник рН ротової рідини знаходився 

у межах фізіологічної норми (6,61±0,15 од). У старших школярок рівень 

інтенсивності карієсу був «низьким», рівень поширеності даного процесу – 

«середній». ГІ у дівчат контрольної групи відповідав «добрій» гігієні ротової 

порожнини. Індекс РМА відповідав «легкому» ступеню тяжкості гінгівіту, а 

показник рН ротової рідини також відповідав фізіологічним межам (6,45±0,09 од). 

У хлопчиків із ЛЙД рівень інтенсивність карієсу був «низьким», а рівень 

поширеності каріозного процесу даної групи складав 62,5 %, що відповідає 

«середньому рівню». ГІ у хлопчиків цієї групи відповідав «незадовільному» 

рівню, індекс РМА мав «середній» ступінь тяжкості гінгівіту, а показник рН 

ротової рідини мав зміщення в кислу сторону (6,03±0,13 од). У дівчаток із ЛЙД 

рівень інтенсивності карієсу був «низьким», рівень поширеності складав 50,0% 

(«середній рівень»), ГІ – «незадовільний», РМА – «середній» ступінь тяжкості 

гінгівіту, показник рН ротової рідини зміщений в кислу сторону (6,27±0,11 од). 
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Рис. 5.14. Інтенсивність каріозного процесу та зміни кислотно-основної 

рівноваги (рН) ротової рідини у дітей 6-11 років (а) та 12-18 років (б)  із 

латентним залазодефіцитом (ЛЗД) за умов належного та обмеженого 

забезпечення йодом 
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Рис. 5.15. Рівень гігієнічного індексу за Green-Vermillion (ГІ) змін 

показників індексу папілярно-маргінально-альвеоляоного індексу (РМА) у дітей 

6-11 років (а) та 12-18 років (б) із латентним залазодефіцитом (ЛЗД) за умов 

належного і обмеженого забезпечення йодом 
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У юнаків 2-ї дослідної групи рівень інтенсивності карієсу «середній», а 

рівень поширеності каріозного процесу – «високий», ГІ відповідав 

«незадовільній» гігієні ротової порожнини. При оцінці індексу РМА встановлено 

«легкий» ступінь тяжкості гінгівіту та незначний зсув показника рН ротової 

рідини у кислу сторону – 6,11±0,20 од. У старших дівчат даної дослідної групи 

виявлено «середній» рівень інтенсивності каріозного процесу при «високому» 

рівні поширеності. ГІ відповідав «незадовільній» гігієні ротової порожнини, 

індекс РМА відповідав «легкому» ступеню тяжкості гінгівіту, а показник рН 

ротової рідини характеризувався зсувом у кислу сторону (5,81±0,27 од). 

У хлопчиків із ЛЗД рівень поширеності каріозного процесу складав 60,6 % 

(«середній») при «низькому» рівні інтенсивності карієсу. ГІ у хлопчиків цієї 

групи відповідав «незадовільному» рівню, індекс РМА мав «середній» ступінь 

тяжкості гінгівіту, а показник рН ротової рідини характеризувався зміщенням в 

кислу сторону (6,07±0,13 од). У дівчаток із ЛЙД рівень інтенсивності карієсу 

«дуже низький», рівень поширеності – 80,0 % («середній»), ГІ – «незадовільний», 

РМА – «середній» ступінь тяжкості гінгівіту, показник рН ротової рідини 

відображав значний зсув у кислу сторону (5,53±0,22 од). 

У юнаків 3-ї дослідної групи виявлено «середній» рівень інтенсивності 

каріозного процесу, тоді як рівень поширеності даної патології у групі – 75,0 % 

(«середній»). ГІ у юнаків відповідав «поганій» гігієні ротової порожнини. Індекс 

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

рідини мав зсув у кислу сторону (6,0±0,19 од). У дівчат також встановлено 

«середній» рівень інтенсивності каріозного процесу при «середньому» рівні 

поширеності, ГІ відповідав «незадовільній» гігієні ротової поржнини, індекс 

РМА відображав «середній» ступінь тяжкості гінгівіту, а показник рН ротової 

рідини мав зсув у кислу сторону (6,11±0,18 од). 

У хлопчиків із комбінованим залізо- та йододефіцитом виявлено «середній» 

рівень інтенсивності карієсу. Рівень поширеності каріозного процесу у даній 

групі «високий» (87,5 %), ГІ відповідав «поганій» гігієні ротової порожнини, 
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індекс РМА відображав «легкий» ступінь тяжкості гінгівіту, а показник рН 

ротової рідини мав зміщення у кислу сторону (5,83±0,20 од). У дівчаток цієї ж 

групи рівень інтенсивності карієсу – «середній» при рівні поширеності 90,0 % – 

«високій», ГІ у дівчаток відповідав «поганій» гігієні ротової порожнини, індекс 

РМА відображав «тяжкий» ступінь тяжкості гінгівіту, показник рН ротової 

рідини характеризує суттєвий зсув у кислу сторону (5,55±0,14 од). У юнаків 4-ї 

дослідної групи виявлено «високий» рівень інтенсивності карієсу при 

«високому» рівні поширеності даного захворювання (100%). ГІ юнаків 

відповідав «поганій» гігієні ротової порожнини. Індекс РМА відповідав 

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

характеризував зсув у кислу сторону (5,8±0,21 од). У дівчат цієї групи виявлено 

«високий» рівень інтенсивності карієсу при «високому» рівні поширеності даної 

патології. ГІ відповідав «поганій» гігієні ротової порожнини. При оцінці індексу 

РМА встановлено «середній» ступінь тяжкості гінгівіту, а показник рН ротової 

рідини (5,27±0,16 од) відображав зсув у кислу сторону. 

З’ясовано характер кореляційних взаємозв’язків між показниками обміну 

заліза та рівнем інтенсивності карієсу, показником pH ротової рідини. Зокрема, 

установлено зворотний, сильний кореляційний взаємозв’язок між вмістом СЗ та: 

рівнем інтенсивності карієсу (r=-0,70, р<0,05); показником pH (r=-0,70, р<0,05); 

ЗЗЗ сироватки крові та: рівнем інтенсивності карієсу (r=-0,82, р<0,05); 

показником pH (r=-0,82, р<0,05); СФ та: рівнем інтенсивності карієсу (r=-0,81, 

р<0,05); показником pH (r = -0,83, р<0,05). 

Установлено також кореляційні взаємозв’язки між показниками 

тиреоїдного та стоматологічного статусу (рівнем інтенсивності карієсу, 

показником pH ротової рідини) (рис. 5.16). Зокрема, між вмістом вТ3 та: рівнем 

інтенсивності карієсу – зворотний, середньої сили (r=-0,60, р<0,05); показником 

pH – зворотний, середньої сили (r =-0,67, р<0,05); вТ4 та: рівнем інтенсивності 

карієсу – зворотний, сильний (r=-0,72, р<0,05); показником pH – зворотний, 

середньої сили (r=-0,63, р<0,05); ТТГ та: рівнем інтенсивності карієсу – прямий, 
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середньої сили (r=0,61, р<0,05); показником pH – зворотний, середньої сили  

(r =-0,53, р<0,05). 

 

 

а 

 

б 

Рис. 5.16. Кореляційні взаємозв’язки між рН ротової рідини (а), 

інтенсивністю карієсу (б) та показниками тиреоїдного статусу (тиреотропним 

гормоном – ТТГ, вільним тироксином – вТ4, вільним трийодтироніном – вТ3), 

обміну заліза (сироватковим феритином – СФ, загальною залізозв’зувальною 

здатністю сироватки – ЗЗЗ, сироватковим залізом – СЗ) 
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Таким чином, рівень поширеності каріозного процесу є високим серед дітей 

із ізольованими формами мікроелементозів. Дані зміни узгоджуються із 

показниками рівня інтенсивності каріозного процесу та зниженням кислотно-

основної рівноваги ротової рідини, «незадовільною» гігієною ротової 

порожнини та появою запальних змін маргінального краю ясен. Більш інтенсивні 

зміни стоматологічного статусу встановлено у дітей при поєднаній патології – 

100 % рівень поширеності каріозного процесу із високим рівнем інтенсивності, 

зсув показника рН ротової рідини у кислу сторону. Такі зміни доповнюються 

появою запальних змін альвеолярної частини ясен та погіршенням гігієни 

ротової порожнини. 

 

Висновки до розділу 5: 

1) У сироватці крові дітей із ЛЙД встановлено знижений рівень вТ3 і вТ4 на 

тлі зростання ТТГ (особливо виражені зміни даних показників у хлопчиків – 

зменшення вТ3 на 18,5 %, р1-2<0,05, вТ4  – на 16,2 %, р1-2<0,05 та зростання ТТГ 

на 98,1 %, р1-2<0,01 щодо даних контролю). Зміни тиреоїдного гомеостазу у 

обстежених дітей цієї групи відображають збільшення співвідношення ТТГ/вТ4  

на тлі зниження індексу вТ3+вТ4/ТТГ. За таких умов вміст йоду відповідав 

критеріям ЛЙД. У дітей із ЛЗД показники тиреоїдного гомеостазу не 

відрізнялись від референтних даних контролю (спостерігалась тенденція до 

зростання ТТГ, але значення не були достовірними). У дітей із комбінованим 

залізо- та йододефіцитом спостерігали односпрямовані зміни показників 

тиреоїдного гомеостазу. Найбільш виражені розбіжності щодо контролю 

встановлено у дівчаток (вміст вТ3менший  на 21,2 %, р1-4<0,05 і вТ4 – на 15,2 %, 

р1-4<0,05) на тлі зростання вмісту ТТГ (у 2,7 раза, р1-4<0,001) щодо даних у 

здорових однолітків. 

2) У дітей із ЛЙД показники обміну заліза не виходили за межі референтних 

значень. У дітей із ЛЗД спостерігали односпрямованого характеру зміни 

показників обміну заліза. Найбільш виражені порушення розвивались у дівчаток: 
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зменшення вмісту Hb у капілярній крові на 11,3 %, у сироватці крові СЗ на 39,9 

% (р1-3<0,05), СФ – на 51,8 % (р1-3<0,05), НТЗ на 57,1 % (р1-3<0,05), зростанням 

вмісту ЗЗЗ на 33,0 % (р1-3<0,05) щодо даних контрольної групи. За умов 

комбінованої патології встановлено потенційований негативний вплив йодної 

депривації на перебіг ЛЗД. У даній дослідній групі найбільш виражені зміни 

спостерігали у дівчаток. Зокрема, вміст Hb у зменшився щодо даних контролю 

на 11,7 % (р1-4<0,05), СЗ та СФ на 52,3 % (р1-4<0,01) та 69,1 %  

(р1-4<0,001), НТЗ – на 72,0 % (р1-4<0,05) на тлі зростання ЗЗЗС на 59,8 %  

(р1-4<0,01).  

3) За умов йодної депривації встановлено зміни маркерів кісткового 

метаболізму – зменшення рівня загального кальцію, пригнічення активності ЛФ 

на тлі зростання КФ у ротовій рідині. Найкритичніший рівень пригнічення ЛФ у 

ротовій рідині щодо вихідних даних виявлено у дівчаток (на 77,1 %, 

p1-2<0,001). За умов ЛЗД досліджувані показники мали таку ж тенденцію до змін, 

як у дітей із ЛЙД, проте дані порушення були виражені менше. Обтяжуючий 

характер впливу мікроелементного дисбалансу на кістковий метаболізм 

встановлено при поєднаній патології. Особливу увагу привертає співнапрямлена 

активація ЛФ та КФ у ротовій рідині дівчат незалежно від віку. Такі зміни 

можуть характеризувати перехід компенсованої стадії патології на 

декомпенсований рівень. Встановлено статеві особливості зменшення 

активності ЛФ у ротовій рідині дівчаток із ЛЙД щодо даних у хлопчиків, тоді як 

у дівчат із ЛЙД на 75,8 % (p<0,05) та комбінованою патологією – у 19,0 разів 

(p<0,01) перевищував рівень даного показника у юнаків. Зміни порушень 

кісткового метаболізму залежали від віку. Зокрема, у дівчат рівень іонізованого 

кальцію у ротовій рідині був меншим щодо даних у молодших дівчат на тлі вищої 

активності КФ та пригнічення ЛФ ротової рідини, окрім групи дівчат із 

комбінованою патологією, у яких встановлено зростання активності фосфатаз. 

4) За умов ЛЙД у молодшій віковій групі встановлено «середній», а у 

старшій групі – «високий» рівень поширеності карієсу із «низьким» та 
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«середнім» рівнем інтенсивності відповідно, «незадовільний» рівень гігієни 

ротової порожнини, «легкий» ступінь гінгівіту. При сидеропенії переважав 

«середній» рівень поширеності каріозного процесу із «середнім» та «низьким» 

рівнем інтенсивності. Рівень гігієни ротової порожнини відповідав, у більшій 

мірі «незадовільному», а ступінь гінгівіту – «середньому» рівням. Найбільш 

виражені зміни стоматологічного статусу встановлено у дітей із комбінованим 

залізо- та йододефіцитом – «високий» рівень поширеності із «середнім» та 

«високим» рівнем інтенсивності (у старшій групі дітей). ГІ відповідав 

«поганому» рівню, а ступінь гінгівіту мав різноспрямований характер від 

«легкого» до «тяжкого» (переважно у дівчаток). 
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РОЗДІЛ 6  

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

У даний час пріоритетною проблемою стоматології залишається висока 

захворюваність серед дитячого населення [30, 47, 49, 55, 167]. Вивчення стану 

ротової порожнини, гомеостазу ротової рідини привертає увагу науковців та 

сприяє розробці профілактичних заходів, діагностичних маркерів для виявлення 

захворювань на донозологічній стадії. Важливу роль у прогресуванні погіршення 

стоматологічного здоров’я відіграє загальносоматична патологія [31, 54, 92, 138, 

142]. З урахуванням віку постійно розширюється і перелік причин виникнення 

стоматологічної патології як за рахунок загальних, так і місцевих чинників [67, 

74, 110, 168, 293]. Тому актуальним завданням залишається комплексне 

дослідження соматичного і стоматологічного здоров’я дітей з метою діагностики 

доклінічних порушень фізіологічних процесів. 

Проведені епідеміологічні дослідження останніх років вказують на 

взаємозв’язок стоматологічного статусу та ендокринної патології [76, 112, 318]. 

Згідно зі статистичними даними в Україні у структурі захворювань ендокринної 

системи серед дитячого населення за поширеністю перше місце займає дифузний 

зоб [133, 171, 189]. Відомо, що патологія щитоподібної залози має 

несприятливий вплив на процеси формування та мінералізації твердих тканин 

зубів [127, 132, 187], формування так званого «parodontitis complex» [149, 174, 

191] та морфофункціональний стан слинних залоз [130]. Тиреопатологія, 

зокрема, гіпотиреоїдна дисфункція, часто пов’язана з дефіцитом йоду в довкіллі 

(в ендемічних регіонах), а також може бути наслідком впливу патогенних 

екзогенних (дефіцит селену, радіоактивне опромінення, вплив токсичних 

чинників довкілля через техногенне забруднення) та ендогенних (порушення 

всмоктування та засвоєння йоду в ШКТ) чинників [126, 170, 237, 289, 294]. 

Навіть на стадії МТН, що розвивається у результаті йододефіциту, у дітей 

відсутні типові симптоми, проте спостерігається зниження інтелектуального 

потенціалу, зростання кардіоваскулярних ризиків, погіршення настрою, апатія та 
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розвиток депресії. Більш виражена ступінь йододефіциту та маніфестний 

гіпотиреоз зумовлює сповільнення розумового, статевого та фізичного розвитку. 

З метою запобігання розвитку йододефіцитних захворювань існує індивідуальна 

та групова профілактика йодної депривації. Індивідуальна включає споживання 

продуктів із багатим вмістом йоду та лікарських препаратів, які містять 

фізіологічну дозу мікроелемента. Групова профілактика йододефіциту 

передбачає призначення йодовмісних препаратів під наглядом спеціалістів 

групам ризику (діти, підлітки, вагітні, мешканці ендемічного регіону). Діти віком 

від 6-ти до 11-ти років повинні отримувати 120 мкг йоду на добу, 12-18 років – 

150 мкг йоду на добу. Актуальним та дієвим механізмом профілактики 

йододефіциту залишається споживання йоду у харчовому раціоні 

(морепродукти, морська капуста, яйця, молоко, овочі, фрукти, яловичина, 

волоські горіхи) у поєднанні із необхідними есенціальними для тиреоїдного 

гомеостазу мікроелементами (селеном, цинком, залізом та іншими). 

Найпоширенішим шляхом залишається споживання йодованої солі. Проте 

добова кількість необхідної дітям солі є доволі малою, а тому поступлення 

мікроелемента з сіллю є недостатнім. 

Важливим для здоров’я, у тому числі стоматологічного, є профілактика 

йододефіциту у вагітних. Фізіологічний процес закладки та розвитку тканин 

зубів залежить від соматичного здоров’я матері. У разі захворювань можуть 

формуватися незворотні зміни патології емало- й дентиногенезу, що виникають 

у період первинної і вторинної мінералізації тканин під час 

внутрішньоутробного періоду [109, 125]. Такий несприятливий вплив 

провокуючих факторів проявляється у вигляді системної чи місцевої гіпоплазії, 

дистопії зубів, дисплазії. У внутрішньоутробному періоді розвитку системний 

вплив дефіциту мікроелементів у матері позначається на подальшому розвитку 

несформованого зачатка зуба та цілої зубо-щелепної системи загалом [91, 157, 

316].   

Одним із ключових мікроелементів для сталого гомеостазу організму, 

особливо у дітей, є залізо. Підтвердженням є розвиток сидеропенії, яка, за 
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результатами клінічних обстежень, зустрічається у третини дитячого населення. 

Особливу увагу привертає поширеність анемії серед школярів Івано-

Франківської, Чернівецької, Тернопільської, Черкаської, Вінницької областей, 

що перевищує загальнонаціональний показник по Україні та співпадає з 

регіонами йодного дефіциту [276]. Несприятливою залишається складна 

діагностика ранніх донозологічних стадій анемій – ЗДС, адже для їх діагностики 

необхідне визначення показників, які характеризують депо мікроелемента в 

організмі [289]. ЗДС призводять до порушення багатьох фізико-хімічних 

процесів з подальшим розвитком загальносоматичних захворювань та 

формуванням несприятливого преморбідного фону. Залізодефіцит виявляє 

неблагоприємний вплив на нервово-психічний, фізичний, статевий розвиток, 

сприяє формуванню хронічної втоми, дизкоординує роботу гуморальної й 

нервової систем, відділів шлунково-кишкового тракту (ШКТ) і серцево-судинної 

системи (ССС) [176, 283]. Вагомим проявом дефіциту заліза є гемічна гіпоксія, 

що супроводжується формуванням у тканинах дистрофічних процесів. Сам 

залізодефіцит досить рідко зустрічається в ізольованій формі, а у більшості 

випадків має полідефіцитний характер. Кореляційний взаємозв’язок із обміном 

заліза мають близько десяти мікроелементів, таких як кобальт, мідь, цинк та інші. 

Зокрема, цинк і селен входять до складу ензимів антиоксидантного захисту, 

кобальт – сприяє всмоктуванню заліза у кишечнику, а мідь – входить до складу 

СОД та церулоплазміну [269]. 

Підтвердженою є роль заліза у синтезі тиреоїдних гормонів на декількох 

етапах. Так, цей мікроелемент приймає участь у механізмі перетворення 

амінокислоти L-фенілаланіну в L-тирозин [274]. Також залізо входить до складу 

тиреопероксидази (її активного центру), що каталізує реакції окиснення і 

органіфікації йоду в процесі біосинтезу Т3 і Т4. Встановлено, що при 

залізодефіцитних анеміях знижується периферична дейодизація Т4 та 

збільшується секреція ТТГ. Враховуючи результати епідеміологічних 

досліджень та статистичні дані, привертає увагу поширеність йододефіциту на 

всій території України, що співпадає в окремих регіонах із розвитком 
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сидеропенії та ЗДА у дітей. Такі дані дозволяють припустити високу ймовірність 

поєднання йододефіциту (особливо легкого ступеня) та ЗДС (зокрема, 

прелатентного та латентного) у дітей. Зважаючи на доведені дані негативного 

впливу гіпотиреозу та ЗДА на стоматологічний статус, можна припустити високу 

ймовірність потенціювання впливу поєднаного йодо- та залізодефіциту, що може 

зумовлювати погіршення стоматологічного здоров’я навіть у дітей. 

З метою з’ясування впливу ЛЗД, ЛЙД та їхньої комбінації на 

стоматологічний статус дітей проведено клініко-лабораторні обстеження та 

досліджено біохімічні показники ротової рідини школярів. При формуванні груп 

комплексно обстежено 133 практично здорових дітей (I-ї або II-ї груп здоров’я) 

віком від 6-ти до 18-ти років, які проживають в ендемічному регіоні. Усі 

обстежені були поділені на чотири групи. До 1-ї (контрольної групи) віднесли 

дітей із належним обміном заліза та йоду і збереженою функціональною 

здатністю щитоподібної залози (відповідно до рекомендацій ВООЗ та чинних 

Наказів МОЗ України межа фізіологічної норми Hb крові складала не нижче 115 

г/л у дітей віком 6-11 років та 120 г/л – у дітей віком 12-18 років; концентрація 

йоду в сечі знаходилась у межах від 100 до 200 мкг/л). 2-га – це група для 

порівняння. До неї віднесли дітей із належним обміном заліза, але за умов ЛЙД. 

3-тя і 4-та – групи дітей із ЛЗД відповідно за умов належного та обмеженого 

забезпечення йодом. ЛЙД (2-га і 4-та групи) характеризували за показником 

медіани йодурії в межах від 50 до 99 мкмоль/л та референтними значеннями 

тиреоїдного статусу щодо віку та статі. ЛЗД діагностували за референтними 

даними вмісту Hb у периферійній крові, але не нижче значень фізіологічної 

норми на тлі виснаження тканинного та транспортного фонду мікроелемента 

(відповідно СФ та СЗ, ЗЗЗ сироватки крові та НТЗ, див. розділ 2).  

З метою з’ясування статевих особливостей досліджуваних показників, їх 

аналіз проводили з урахуванням статі. Поділ обстежених на дві вікові групи (від 

6-ти до 11-ти та від 12-ти до 18-ти років) дозволив встановити вікові особливості 

досліджуваних даних. Обраний віковий поділ зумовлений особливостями вікової 

періодизації онтогенезу людини, у тому числі і періодами зміни зубів. Зокрема, 
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змінний прикус поділяють на два періоди: ранній – 6-9 років та пізній –  

10-14 років. При огляді у всіх дітей молодшого шкільного віку був період 

змінного прикусу, тоді як у старших школярів вже був сформований постійний 

прикус. Зважаючи на фізіологічні особливості засвоєння йоду та заліза, до групи 

виключення відносили обстежених із ризиком розвитку захворювань шлунково-

кишкового тракту. 

Аналізуючи тиреоїдний статус дітей дослідних груп, установлено 

тенденцію до зростання ТТГ (у межах від 2,5 до 4,5 мМО/л) на тлі референтних 

значень тиреоїдних гормонів. Зазначені результати характеризують розвиток 

МТН, яку було діагностовано у 44,2 % усіх обстежених школярів 2-4-ї дослідних 

груп. Зокрема, МТН діагностовано у 13,6 % хлопчиків і 13,8 % дівчат із ЛЗД, у 

75,4 % дівчат і 88,6 % юнаків із ЛЙД та у 75,0 % дівчат і 100 % юнаків із 

поєднанням ЛЗД і ЛЙД. Такі діти потребують корекції йодного забезпечення для 

запобігання розвитку латентного гіпотиреозу. Загалом дані тиреоїдного статусу 

співставлялись з показниками медіани йодурії. За умов ЛЙД вміст йоду в сечі 

дітей молодшого шкільного віку був меншим щодо вихідних даних на 23,6 - 

31,0 % (р1-2<0,01). За умов комбінованого йодо-та залізодефіциту даний показник 

був меншим щодо даних контролю на 29,9-33,2 % (р1-4<0,01). У дітей старшого 

шкільного віку за умов йодної депривації вміст йоду в сечі був меншим на 21,7-

30,9 % (р1-2<0,01) щодо вихідних даних. За умов комбінованої патології даний 

показник був меншим на 24,6-30,7 % (р1-4<0,01) щодо значень у здорових 

однолітків. Достовірної різниці даного показника з урахуванням гендерних 

розбіжностей усіх дослідних груп виявлено не було. За умов ЛЗД зміни вмісту 

йоду в сечі дітей даної групи щодо отриманих результатів у дітей контрольної 

групи не були достовірними.  

Показники обміну заліза (Hb у капілярній крові, СЗ, СФ) у школярів 2-ї 

дослідної групи (ЛЙД) віком 6-11 та 12-18 років знижувались на тлі зростання 

ЗЗЗ сироватки крові щодо даних у здорових однолітків. Концентрація СЗ у 

старших школярів у цій дослідній групі була меншою щодо контролю. У 

школярів 3-ї дослідної групи (ЛЗД) зміни тканинного та транспортного фонду 
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заліза мали тенденцію до виснаження з віком. У обстежених 4-ї дослідної групи 

(ЛЗД обтяжений ЛЙД) достовірних розбіжностей досліджуваних показників 

щодо даних у однолітків 3-ї групи встановлено не було, проте спостерігалась 

динаміка зменшення тканинного та транспортного фонду заліза. Такі дані 

дозволяють припустити виснаження запасів заліза за умов обтяження ЛЗД ЛЙД.  

Одним із механізмів розвитку стоматологічної патології є активація 

процесів пероксидації у ротовій рідині із подальшим погіршенням клінічної 

картини перебігу  стоматологічного захворювання [194, 198, 332]. Підтверджено, 

що окиснювальний стрес є важливим чинником патогенезу пародонтозів [207, 

336]. Літературні дані свідчать, що при наявності запальних захворювань тканин 

пародонта спостерігається посилення реакцій ОМБ, ПОЛ, дисбаланс АОЗ 

ротової рідини [201, 203]. 

Першою ланкою активації пероксидації є зростання продуктів ОМБ. 

Аналізуючи досліджуваний рівень ПОБ у ротовій рідині дітей контрольної 

групи, встановлено, що рівень продуктів ОМБ не виходив за межі референтних 

значень щодо віку та статі. 

У ротовій рідині дітей із ЛЙД спостерігали зростання вмісту продуктів ОМБ 

(більше нейтрального характеру) на 90,6 % – у три рази (р1-2<0,01) щодо даних 

контролю, що відображає активацію процесів білкової пероксидації та високу 

ймовірність ушкодження молекул білків [347, 349]. Продукти ОМБ є чутливими 

маркерами окиснювального пошкодження тканин та джерелом вільних 

радикалів, що можуть виснажувати протирадикальний резерв ротової рідини 

[282, 295, 308]. Особливу увагу привертає більша активність процесів ПОБ у 

ротовій рідині хлопчиків щодо дівчаток. За таких умов у старших дітей процеси 

пероксидації білків не були такими активними щодо даних контролю. Проте, 

враховуючи статеві особливості, у дівчат рівень ОМБ у ротовій рідині був значно 

вищим (у 7,7 раза, р<0,001), ніж у юнаків. Такі дані можуть свідчити про вищу 

ймовірність розвитку оксидативного стресу у дівчат, що збільшує ризик 

ушкодження клітинних мембран. При цьому більший рівень пероксидації білків 
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спостерігали у молодших школярів (загалом незалежно від статі) щодо старших 

школярів.  

У дітей 3-ї дослідної групи (за умов ЛЗД) також встановлено зміни процесів 

ПОБ, проте вони мали різноспрямований характер. Так, у молодших школярів 

незалежно від статі, встановлено активацію процесів ПОБ на 20,9- 

62,5 % (р1-3<0,01). У той же час даний показник у дівчат суттєво (у 6,6 раза, 

р<0,01) перевищував значення ОМБ у ротовій рідині юнаків цієї ж групи. При 

врахуванні вікових особливостей загалом встановлено зростання активності 

ПОБ у ротовій рідині дівчат щодо молодших дівчаток. Привертає увагу нижчий 

рівень пероксидації білків (на 14,8-61,2 %, р2-3<0,001) у обстежених школярів із 

ЛЗД, ніж у дітей із ЛЙД незалежно від статі. 

У 4-й дослідній групі (поєднання ЛЙД і ЛЗД) зберігається тенденція до 

активації процесів ПОБ (на 94,4 % – у 3,3 раза, р1-4<0,05) у ротовій рідині 

молодших школярів (хлопчиків і дівчаток) та юнаків щодо контролю. У той же 

час за таких умов у дівчат встановлено пригнічення процесів ПОБ (на 87,3 %,  

р1-4<0,05) у ротовій рідині щодо даних у здорових однолітків. З урахуванням 

вікових особливостей встановлено менший рівень ОМБ у ротовій рідині юнаків 

щодо хлопчиків. Достовірні відмінності зазначеного показника з урахуванням 

статі виявлено лише у молодших школярів, зокрема, рівень ОМБ у ротовій рідині 

дівчаток менший щодо їх концентрації у ротовій рідині хлопчиків. Привертає 

увагу активація процесів білкової пероксидації у молодших школярів 

досліджуваної групи незалежно від статі щодо отриманих даних у дітей із ЛЙД 

та ЛЗД. Тому можна припустити, що комбінований залізо- та йододефіцит 

виявляє потенціюючий негативний вплив на перебіг окисно-відновних реакцій 

ротової рідини.  

Із літературних даних відомо, що продукти ОМБ є більш стабільними щодо 

продуктів ліпідної пероксидації та являються джерелом вільних радикалів, що 

суттєво сприяють погіршенню антиоксидантного захисту. Зміни регенерації 

тканин є наслідком активації процесів ПОБ, що зумовлює фрагментацію та 

денатурацію білків із подальшим порушенням їхньої біологічної активності 
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[320]. Багато досліджень упродовж останніх років присвячено вивченню 

патогенетичного механізму діяльності ОМБ під впливом АФК [85, 129, 155]. 

Основою даного механізму є структурна зміна білків шляхом окиснення 

амінокислот з подальшою фрагментацією та зростанням чутливості до 

протеолізу. Продукти ОМБ є первинною ланкою розвитку деструкції клітинної 

мембрани та тканин з механізмом ушкодження первинної, вторинної та 

третинної їх структури.  

Зважаючи на отримані результати зростання ПОБ у обстежених школярів із 

комбінованою ендокринопатією, можна стверджувати про підвищення ризику 

ушкодження клітинних мембран за умов досліджуваної коморбідної патології. 

Одночасно із активацією білкової пероксидації спрацьовує механізм 

ліпопероксидації. Одним із головних проявів цих двох механізмів, як 

біологічного процесу, є кооперація АФК з ДНК. У внутрішньоклітинному 

середовищі надлишок вільних радикалів може призвести до пошкодження 

життєво-важливих клітинних структур і біомолекул, порушення клітинної 

мембрани і, у кінцевому підсумку, загибелі клітин від некрозу або апоптозу. 

Підвищення рівня позаклітинних радикалів може призвести до ураження як 

мінералізованих, так і немінералізованих позаклітинних матриць та їх складових. 

У результаті дослідження встановили виражену тенденцію до активації 

процесів ліпопероксидації, що відображає зростання рівня продуктів ПОЛ у 

ротовій рідині як за умов ізольованих мікроелементозів, так і на тлі комбінованої 

патології. Особливу увагу привертає різка активація ліпопероксидації у дівчаток 

за умов ізольованої патології (відображає суттєве зростання ДК у ротовій рідині 

у 10,2-11,8 раза, р1-2,1-3<0,001 щодо контролю). Проте, найбільш суттєві зміни 

ПОЛ встановлено у дівчаток із комбінованим залізо- та йододефіцитом 

(інтенсивне збільшення концентрації проміжного продукту ліпопероксидації у 

ротовій рідині у 12,4 раза, р1-4<0,001 щодо даних у здорових-однолітків). 

Важливо, що у дітей старшого віку у ротовій рідині переважав вміст кінцевого 

продукту ліпопероксидації – ТБК-АП. Зростання даного показника (на 48,5- 

98,1 %, р1-2,1-3,1-4<0,001 щодо даних контрольної групи) у дітей 12-18 років мало 
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односпрямований характер у різних дослідних групах та не залежало від 

статевих особливостей. 

Відомо, що активація ПОЛ сприяє пошкодженню ліпідного компоненту 

клітинних мембран та дисфункції клітин з подальшим виснаженням 

антиоксидантної системи. Активація процесів вільнорадикального окиснення 

ліпідів зумовлює ураження пародонта [198]. Тому зростання продуктів ПОЛ у 

ротовій рідині обстежених школярів може свідчити про активацію 

ліпопероксидації клітиних мембран і, як наслідок, формування запально-

дистрофічних захворювань пародонта у дітей за умов ізольованих та поєднаних 

мікроелементозів.  

Зважаючи на суттєву цитотоксичну дію продуктів як білкової, так і ліпідної 

пероксидації, зростання їх концентрації у ротовій рідині за умов комбінованого 

мікроелементного дисбалансу сприяє розвитку метаболічних та структурних 

розладів та з великою ймовірністю підвищує стоматологічні ризики. Такі дані 

акцентують на одному із ймовірних механізмів погіршення стоматологічного 

статусу у мешканців ендемічних регіонів, а також у дітей з гіпотиреоїдною 

дисфункцією незалежно від її генезу. Отримані дані відображають більші ризики 

розвитку стоматологічної патології за умов йододефіциту, що інтенсивно 

зростають за умов комбінованого мікроелементозу. 

Загалом вільнорадикальні процеси є ключовими у патогенезі захворювань 

пародонта і являються  універсальним стрес-реалізуючим механізмом деструкції 

клітини. Беззаперечний вплив на патогенез захворювань тканин пародонта має 

загальносоматичний стан дитини. Підтвержено тісний зв’язок захворювань 

тканин пародонта з порушенням функції ендокринних залоз, що відображають 

як клінічні, так і експериментальні дослідження [17, 104, 106, 199]. 

Загальновідомо, що активація процесів білкової та ліпідної пероксидації 

може бути зумовлена агресією пускових чинників різного генезу за умов 

інертності антиоксидатного резерву або наслідком зниження антиоксидантного 

потенціалу у першу чергу ротової рідини. Нашу увагу привертають дані щодо 
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наявності кореляційних взаємозв’язків між вмістом продуктів ПОЛ та 

недостатністю антиоксидантів у хворих на парадонтит [8, 52, 227]. 

Доведено важливе прогностичне значення для діагностики захворювань 

пародонта патогенетичної ланки впливу вільних радикалів, що призводять до 

інактивації активних центрів антиоксидантних ферментів. Зокрема, існують дані 

розвитку супресії таких ферментів антиоксидантного захисту як СОД та ГПР при 

хронічному катаральному гінгівіті у дітей [185, 226]. 

Оксидативний стрес зумовлює пошкодження тканин різними механізмами, 

які включають зворотні або незворотні реакції пошкодження білка, його 

фрагментацію та полімеризацію. Основною функцією антиоксидантної системи 

є захист тканини від окиснювальних процесів шляхом очищення вільних 

кисневих радикалів, що генеруються різними метаболічними процесами, 

модулюючи ступінь запальної реакції. Антиоксидантні молекули присутні у всіх 

рідинах і тканинах організму, у тому числі ротовій рідині. Дефіцит або зниження 

антиоксидантної здатності потенціює негативний вплив вільних радикалів на 

клітинну мембрану і підвищує сприйнятливість до окиснювального стресу, що 

доповнює ланки патогенезу різних захворювань. Небезпека оксидативного 

стресу зумовлена його роллю у складі патогенетичного механізму між 

продукцією вільних радикалів і здатністю антиоксидантів ротової рідини до їх 

нейтралізації. Існують підтверджені дані, що захворювання пародонта пов’язані 

зі зниженою антиоксидантною здатністю на тлі активації процесів пероксидації 

ротової рідини.  

Науковці акцентують увагу на кооперації дисбалансу антиоксидантного 

гомеостазу та окиснювального стресу у ротовій рідині пацієнтів, що робить їх 

більше сприйнятливими до пародонтозу [4]. Пероксид водню (H2O2) і 

гідроксильний радикал (OH−) зумовлюють пошкодження клітин, приймають 

участь в дегенеративних змінах і часто пов’язані з підвищенням  

пероксидативних процесів на тлі низької концентрації антиоксидантів. 

Активність АОС при окиснювальному стресі залежить від локалізації ураженого 

органу. Внутрішньоклітинна СОД переважно локалізується у зв’язці пародонта 
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з колагеновими фібрилами і фібробластами . Проведені дослідження вказують на 

наявність кореляційного взаємозв’язку між зниженням активності СОД та 

збільшенням глибини зондування [34, 71, 75].  

Завдяки своїй АОС ротова рідина відіграє значну роль у захисті тканин 

ротової порожнини від шкідливого впливу вільних радикалів [192, 322]. 

Найважливішими внутрішньоклітинними ферментами, які захищають клітини і 

тканини від вільних радикалів, утворених киснем, є СОД .(інтенсивно зумовлює 

дисмутацію супероксидного аніону на H2O2), ГПР (зменшує рівень перекису 

водню, що є попередником більш потужних радикальних видів), каталаза. 

Необхідно акцентувати, що ГПР є селензалежним антиоксидантом, що містить 

пероксидазу і поділяє субстрат (H2O2) з каталазою. ГПР може ефективно 

реагувати на ліпіди та інші органічні гідропероксидази. Важливо, що ГПР 

забезпечує захист від низького рівня окиснювального стресу, тоді як каталаза 

активується при захисті від високого його рівня [185, 308]. Усі компоненти АОС 

ротової рідини захищають тканини ротової порожнини від шкідливого впливу 

вільних радикалів [267, 347], тому таким важливим є їх потужний резерв.  

Нами підтверджено, що поряд із активацією процесів ПОБ та ПОЛ у ротовій 

рідині обстежених дітей за умов ізольованих мікроелементозів та комбінованої 

патології виникають зміни активності ферментів антиоксидантного захисту, а 

особливо пригнічення активності СОД та ГПР,  тоді як у школярів контрольної 

групи досліджувані показники АОС відповідали референтним літературним 

даним з урахуванням віку обстежених школярів. 

У дітей за умов ізольованих мікроелементозів виявлено пригнічення 

активності СОД у ротовій рідині (у всіх дівчат незалежно від віку на 17,3-22,7 %, 

р1-2,1-3<0,05 та у хлопчиків із ЛЙД – на 17,4 %, р1-2<0,05) на тлі зростання 

активності ГПР у 2,2-2,9 раза (р1-2,1-3<0,01) суттєвіше у дітей молодшого 

шкільного віку щодо контрольних значень. Більш інтенсивні зміни дисбалансу 

антиоксидантного резерву встановлено у дітей за умов комбінованої патології. 

Зниження активності СОД на 20,4-30,7 % (р1-4<0,05) спостерігали у дітей 

незалежно від віку щодо контролю. З урахуванням статевих особливостей, дані 
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зміни були більше виражені у дівчаток щодо даних у хлопчиків. Зважаючи на 

високий рівень пероксидації білків і ліпідів саме у цих дітей, можна 

стверджувати про первинне ослаблення у них антиоксидантного захисту, що 

могло зумовити підвищене утворення вільних радикалів. Активацію 

глутатіонової системи протирадикального захисту виявлено лише, головним 

чином, у хлопців незалежно від віку. У той же час особливу увагу привертає 

виснаження глутатіонової системи у дівчаток із комбінованою патологією щодо 

даних у дітей із ізольованими мікроелементозами.  

Відомо, що дисбаланс антиоксидантного гомеостазу ротової рідини при 

гінгівіті є предиктором розвитку пародонтиту. Тому зниження антиоксидантного 

резерву, яке спостерігали у школярів за умов ізольованих мікроелементозів, що 

поглиблювався за умов комбінованого мікроелементозу, є важливим 

діагностичним біомаркером раннього виявлення оксидативного стресу, 

особливо у дітей та підлітків. При цьому можна стверджувати, що і ЛЗД, і ЛЙД 

є предикторами розвитку оксидативного стресу, що може зумовити розвиток 

пародонтиту навіть у дітей шкільного віку. 

Узагальнюючи отримані результати першого блоку досліджень, 

установили, що найбільш виражені зміни порушення балансу в системі 

ПОБ/ПОЛ/АОС спостерігали у дітей із комбінованим мікроелементозом. 

Найінтенсивніші процеси пероксидації білків та ліпідів встановлено у дівчат. 

Привертає увагу, що у молодших дітей виявлено зростання рівня ГПР незалежно 

від статі, тоді як у старших школярів фермент зростає лише у юнаків. Отримані 

зміни узгоджуються із даними літератури і підтверджують, що ГПР являється 

основним захисником від окисного стресу при низьких концентраціях вільних 

радикалів [282]. Необхідно акцентувати, що у дітей старшого шкільного віку 

виявлено не лише білкову пероксидацію, але і ліпопероксидацію, що була 

особливо інтенсивною у дівчат. Такі дані чітко корелювали зі ступенем 

залізодефіциту. Тому дівчата пубертатного віку складають групу ризику 

погіршення стоматологічного здоров’я. Зміни балансу про-/антиоксидатного 

гомеостазу ротової рідини можуть бути предикторами розвитку та біохімічною 
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основою прогресування захворювань ротової порожнини, найчастіше тих, що 

вражають пародонт [61, 65]. Тому інформативність вивчення прооксидантів і 

антиоксидантнів середовища є актуальною, а отримані дані можуть служити 

важливими біомаркерами для раннього виявлення доклінічних проявів 

пошкодження тканин [186]. 

Доповненням про-/антиоксидантного профілю у дітей є вивчення вмісту 

газових медіаторів (нітроген оксиду та гідроген сульфіду) у ротовій рідині. 

Необхідно акцентувати, що NO виявляє антиоксидантні властивості, проте 

надмірна його концентрація є токсичною для організму. У цьому фрагменті 

досліджень ми вивчали рівень NO2
-
, суму NO2

- і NO3
- та пероксинітриту, баланс 

показників системи L-аргінін/аргінази у ротовій рідині. 

Зважаючи на обмежені літературні дані досліджуваних показників у ротовій 

рідині, особливо у дітей, такі результати були надзвичайно важливими та 

інформативними. Значення досліджуваних показників системи метаболізму NO 

у дітей контрольної групи з урахуванням статі та віку формують новизну та є 

інформативними щодо фізіологічної норми.  

NO – простий вільнорадикальний газ, який належить до сигнальних молекул 

з численними фізіологічними функціями. В організмі людини NO виробляється 

ендогенним шляхом при перетворенні екзогенного нітрату шляхом активації 

відновлення нітрат-нітритного комплексу. Раніше вважали, що інертними та 

неактивними кінцевими продуктами ендогенного метаболізму NO є NO3
- та NO2

-

. Вони є неорганічними речовинами, які походять від класичного шляху L-

аргініну під регулюючим впливом NOS. Проте, доведено, що дані продукти 

метаболізуються до NO та інших біологічно-активних сполук, які впливають на 

різні системи в організмі. Однак, за останнє десятиліття було доказано, що 

утворення NO3
–, NO2

–  – це додатковий шлях продукції NO при гіпоксичних 

станах, що проявляють властивості патогенних компонентів [90].  

Загалом системи L-аргінін/аргінази та метаболізму NO є одними з важливих 

біорегуляторних систем. Вони приймають участь у адаптаційно-компенсаторних 

процесах організму [7, 59]. Агоністами синтезу NO є L-аргінін, брадикінін та ін. 
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Тому можна припустити, що зменшення рівня L-аргініну впливає на зниження 

синтезу NO. Порушення механізмів самозахисту організму від надлишкової 

концентрації активних форм азоту виступає важливою ланкою в патогенезі 

запальних захворювань, у тому числі пародонта. Тканини пародонта зазнають 

патогенних змін під впливом високих концентрацій NO, що надходять з різних 

джерел, як екзогенного, так і ендогенного генезу. Екзогенним шляхом 

надходження NO є продукти харчування, життєдіяльності мікроорганізмів 

біоплівки ротової порожнини, слинні залози, що акумулюють нітрати шляхом 

ентеро-саліваторної циркуляції, функціонування іNOS [11]. Ендогенний 

механізм пов’язаний з ферментативним синтезом NO за участю i-NOS та с-NOS 

та неферментативним шляхом (відновлення нітритів та нітратів, реакція між  

L-аргініном і Н2О2). Порушення ауторегуляції рівня NO виникає при надмірному 

надходженні неорганічних нітросполук в організм людини шляхом активації 

NOS, порушенні взаємозв’язку між NOS і аргіназними шляхами метаболізму  

L-аргініну, порушенні циклу NO/пероксинітрит [21, 60]. Припускають, що зміни 

рівня показників системи метаболізму NO і активності ферментів аргіназного 

шляху в тканинах пародонта можна виявити вже на ранніх стадіях розвитку 

пародонтиту [121].   

У результаті аналізу показників нітрозо-оксидативних процесів 

встановлено, що за умов ЛЙД у дітей достовірних змін системи  

L-аргінін/аргінази встановлено не було. Проте виявлено зростання концентрації 

пероксинітриту на 84,1 % – у 6,2 раза (р1-2<0,05) у старших школярів, збільшення 

рівня NO2
-
, суми NO2

- і NO3
- у хлопчиків. Так як пригнічення активності аргінази 

може впливати на зростання синтезу NO та збільшення клітинного пулу 

субстрату NOS – L-аргініну [177, 232]. При врахуванні гендерних особливостей, 

встановлено менший рівень NO2
-
 у ротовій рідині у дівчаток, ніж у хлопчиків цієї 

групи та менший рівень L-аргініну на 25,7 % (р<0,01) у дівчат щодо даних у 

юнаків. Установлено, що з віком уміст NO2
-
 у ротовій рідині юнаків щодо даних 

у хлопчиків зменшувався.   
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У дітей з ЛЗД встановлено різнонапрямлений характер зміни показників 

системи L-аргінін/аргінази та метаболізму NO у ротовій рідині. Зокрема, у 

юнаків рівень L-аргініну в ротовій рідини мав тенденцію до зменшення (на  

29,4 %, p1-3<0,05), тоді як у дівчат виявлено зміни протилежного характеру – 

зростання концентрації L-аргініну в ротовій рідині на 60,5 % (p1-3<0,001) щодо 

контролю. При врахуванні статевих особливостей активність аргінази та вміст  

L-аргініну у ротовій рідині дівчат досліджуваної групи були більшими щодо 

відповідних даних у юнаків. Зростання вмісту NO2
- (у хлопчиків і дівчат) та 

пероксинітриту у дівчаток є наслідком зростання рівня L-аргініну, що є 

джерелом синтезу NО. Надмірна кількість NО має виражену цитотоксичну дію 

при патологічних станах організму внаслідок утворення пероксинітриту – 

продукту взаємодії О2
– та NO, що може зумовлювати деструкцію практично всіх 

компонентів клітини.   

Особливу увагу привертає аналіз отриманих результатів цього фрагменту 

досліджень між різними дослідними групами. Так, у юнаків із ЛЗД встановлено 

менший рівень досліджуваних показників системи L-аргінін/аргінази ротової 

рідини, тоді як у дівчат навпаки – зростання їх концентрації щодо аналогічних 

даних у дітей 2-ї дослідної групи з урахуванням статі. При порівняльному аналізі 

досліджуваних показників у дівчаток із ЛЗД встановлено менший рівень NO2
-
 у 

ротовій рідині щодо даного показника у дівчаток із йодною депривацією та 

більший вміст NO2
-
 у ротовій рідині дівчат щодо даного показника у дітей із 

сидеропенією. Меншу концентрацію пероксинітриту встановлено у дівчат  

3-ї дослідної групи щодо даних у 2-й дослідній групі.   

Найбільш виражені зміни у системах L-аргінін/аргінази та метаболізму NO 

виявлено у групі дітей із комбінованим залізо- та йододефіцитом. Так, у 

хлопчиків даної групи встановлено зменшення активності аргінази на тлі 

зростання рівня NO2
-, суми NO2

- і NO3
-
 у ротовій рідині. Зростання вмісту 

пероксинітриту (у 2,5-11,4 раза, p1-4<0,01 щодо контролю) спостерігали у всіх 

дітей даної групи незалежно від віку та статі. У старших дітей утворення даного 

показника було найінтенсивнішим щодо даних у обстежених молодшого 
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шкільного віку. Привертає увагу більший рівень аргінази у ротовій рідині дівчат 

незалежно від віку щодо даних у хлопців. Активність аргінази та концентрація 

пероксинітриту у дітей із комбінованою патологією перевищували дані у 

школярів із ізольованими мікроелементозами.  

Встановлено тісні кореляційні взаємозв’язки між показниками обміну 

заліза, зокрема, між вмістом у сироватці крові СЗ, ЗЗЗ, СФ та рівнем L-аргініну 

у ротовій рідині. З’ясовано взаємний вплив вмісту у сироватці крові вТ4 та L-

аргініну, ТТГ і вТ3 та активності аргінази ротової рідини.  

Такі результати зміни системи L-аргінін/аргінази та метаболізму NO ротової 

рідини дозволяють рекомендувати їх в якості діагностичних біомаркерів 

патогенезу розвитку запально-деструктивних процесів тканин пародонта.  

Отримані дані можуть відображати розвиток дизрегуляторних патологічних 

процесів, що пов’язані з порушенням ауторегуляції рівня NO в тканинах 

пародонта та є передумовою до утворення високих концентрацій NO з 

екзогенного джерела (нітратів), пригнічення аргіназного шляху метаболізму  

L-аргініну з подальшою гіперактивацією NOS, що призводить до суттєвішої 

продукції NO з наступним інтенсивним утворенням високотоксичного 

пероксинітриту. Механізмом усунення патогенного впливу NO може бути 

зменшення пулу для синтезу NOS та L-аргініну шляхом активації аргінази [7, 34, 

147, 150].  

Аргіназа виявляє ефект детоксикації NO, приймає участь у синтезі 

поліамінів, які забезпечують перебіг різноманітних метаболічних процесів, 

зокрема, глутаміну (приймає участь у обміні азоту, є одним із медіаторів 

нервової системи та являється субстратом для синтезу багатьох протеїнів). 

Відомими є дві ізоформи даного ензиму: аргіназа I (приймає участь у циклі 

сечовини) та аргіназа II (з мітохондріальною локалізацією в різних типах клітин, 

зокрема, у макрофагах). Аргіназа II регулює клітинну концентрацію  

L-аргініну/орнітину та пригнічує активність NOS, регулюючи безпосередньо 

синтез NO [255]. 
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Необхідно акцентувати, що NO синтезується імунною, судинною та 

нервовою системами, де він виступає як радикальний проміжний продукт, що 

відіграє важливу фізіологічну роль у системах органів [32, 41, 62, 102]. 

Незважаючи на вагому роль NO, відомо, що він може опосередковано виявляти 

цитотоксичну дію під час прояву захисної функції нейтрофілів і макрофагів до 

клітин-мішеней або через надлишок продукції в тканинах, що зазнають 

різноманітних патологічних змін [122, 134, 152].  

Одним із механізмів цитотоксичності NO є інгібування клітинного дихання. 

Зокрема, у інтактних клітинах NO опосередковує інгібування глутамату та 

сукцинату. Обмежені прямі реакції NO з мітохондріальними компонентами 

через тривалий інгібуючий вплив на клітинне дихання не можна пояснити 

виключно його дією, тому було встановлено важливий патогенетичний вплив 

вторинних NO-похідних з більш міцною хімічною реакційною здатністю, таких 

як пероксинітрит, який починає синтезуватись при високій концентрації NO [10, 

11, 31, 70]. Він є біологічно реакційноздатною та токсичною речовиною, 

синтезованою в умовах окисного стресу в результаті дифузійно-контрольованої 

реакції між вільними радикалами. Пероксинітрит може утворюватися 

внутрішньомітохондріально і здатний взаємодіяти з молекулами-мішенями, має 

властивість дифундувати з екстрамітохондріальних відділів у мітохондрії, а 

також реагувати з вуглекислим газом, утворюючи вторинні радикали. Так, 

мітохондрії є первинним місцем для внутрішньоклітинного утворення й реакцій 

пероксинітриту, який зумовлює окиснювальне пошкодження мітохондрій 

шляхом нітрування та, меншою мірою, нітрозування мітохондріальних 

компонентів [31, 63].  

Синтез NO прямо залежить від пригнічення активності СОД. При зниженні 

даного показника пригнічується синтез клітинами NO, що підтверджено рядом 

досліджень [63, 165]. Основою даного механізму є захист клітин від токсичного 

пероксинітриту, що синтезується при високій концентрації NО. Ще одним 

шляхом посиленого утворення NО є здатність Н2О2 до пригнічення каталазної 
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активності. Так, зниження біосинтезу NО та Н2О2 являються узгодженими 

механізмами попередження гіперпродукції даних метаболітів у тканинах [70]. 

З’ясовано наявні кореляційні взаємозв’язки між показниками обміну заліза 

та системою NO, а саме між вмістом у сироватці крові СЗ – сумою NO2
- і NO3

- і 

пероксинітритом ротової рідини, між рівнем ЗЗЗ і СФ та концентрацією NO2
-, 

сумою NO2
- і NO3

-, пероксинітритом ротової рідини. Встановлено вплив даних 

тиреоїдного статусу на показники метаболізму NO, зокрема, вмісту вТ3 на суму 

NO2
- і NO3

-, пероксинітриту; вТ4 – на суму NO2
- і NO3

-; вмісту ТТГ у сироватці 

крові на NO2
- ротової рідини. 

Захисні властивості при запальних процесах виявляє газовий трансмітер 

H2S, який розглядається як підсилювач шляху NO, без якого eNOS не може 

повноцінно функціонувати в фізіологічних середовищах, у яких основним 

джерелом його синтезу виступають амінокислоти – таурин, цистеїн, метіонін та 

вітаміноподібні речовини. Крім основних властивостей (експресія прозапальних 

та протизапальних хемокінів), H2S виступає нейротрансміттером судинних 

реакцій, впливає на вивільнення імунними клітинами АФК і цитокінів, 

впливаючи на їхній хемотаксис, сприяє адгезії тромбоцитів, нейтралізації 

вільнорадикальних цитотоксичних сполук [57, 80, 120]. При вираженому 

оксидативному стресі H2S приймає участь у сигналізації каскадних реакцій 

фосфорилювання, регулюванні внутрішньоклітинного редокс-статусу та 

активації антиоксидантного резерву [9, 88, 109, 174]. Даний ефект досягається 

шляхом включення в процес системи глутатіону (ГПР, глутатіонредуктази).   

При проведені аналізу зміни концентрації H2S у ротовій рідині обстежених 

дітей суттєве зростання рівня даного показника (на 25,6 %, p1-4<0,01) щодо 

вихідних даних встановлено лише у дівчат старшого шкільного віку із 

комбінованим залізо- та йододефіцитом. У цій групі дівчат даний показник 

перевищив значення у дівчат із йодною депривацією та сидеропенією на 23,6-

25,8 % (p2-3,3-4<0,001). Привертає увагу, що у групі школярів із комбінованим 

мікроелементозом рівень H2S у ротовій рідині був більшим у дівчат, ніж у 

юнаків.  
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Суттєва роль у виникненні та перебігу каріозного процесу зубів у дітей 

належить біохімічним змінам ротової рідини [12, 36, 52, 64, 91]. Зокрема, 

дисбаланс кількісного та якісного електролітного складу ротової рідини впливає 

на її ремінералізуючий потенціал. Даний фізіологічний механізм усуває 

гіпомінералізацію твердих тканин зубів та попереджує демінералізацію емалі за 

рахунок надходження мінеральних речовин із ротової рідини. Тим паче, що 

основним механізмом насичення емалі зубів кальцієм є ротова рідина [113, 149]. 

Фізіологічний процес мінералізації твердих тканин зубів виникає при належній 

концентрації іонів кальцію та фосфат-іонів у ротовій рідині. Тому, для 

характеристики мінералізуючої функції ротової рідини, вивчали вміст іонів 

загального та іонізованого кальцію. Кальцій відіграє вирішальну роль не лише 

для забезпечення загального гомеостазу (участь у гемостазі, забезпечення 

процесів скорочення та розслаблення м’язів, активації ферментів, секреції 

гормонів, функціонуванні нирок, проведенні збудження по нервово-м’язовому 

синапсу та нервових волокнах, формуванні та підтриманні структури кісткової 

тканини, її постійному оновленні), але і впливає на стоматологічний статус 

пацієнта [232, 236, 239, 272]. У період інтенсивного росту дитини виникає 

підвищена потреба до забезпечення організму кальцієм, що прогресує при 

патологічних станах, таких як транзиторна остеопенія та остeопороз [297, 323]. 

Процес засвоєння кальцію в організмі взаємопов’язаний із механізмами 

регулювання балансу фосфору [207, 233, 236, 289, 350]. Порушення функції 

паращитоподібних та підшлункової залоз, ниркова недостатність, рахіт, 

аліментарна патологія супроводжуються недостатнім рівнем кальцію у дітей. На 

тлі вираженого дефіциту кальцію в організмі виникають клінічні ознаки 

гіпокальціємії: втрата пам’яті, апатія, депресія, біль у м’язах та кістках з 

подальшою патологією опроно-рухового апарату, підвищена втомлюваність, 

головні болі,  парези та парестезії, оніміння кінцівок і язика, судоми, що можуть 

перетікати в епілептичні напади, а також зміна голосу, порушення серцевого 

ритму, ламкість нігтів, сухість шкіри, тощо [49, 74, 82, 289].  
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При вивченні літературних даних стоматологічних досліджень є лише 

поодинокі дані, що вказують на порушення кальцій-фосфорного обміну в 

організмі дітей із супутнім карієсом зубів [289]. Більшість досліджень науковців 

базуються на вивченні вмісту кальцію, фосфору, ЛФ та інших показників у 

ротовій рідині, зміна вмісту яких сприяє розвитку каріозного процесу. 

Метаболізм кальцію в організмі тісно пов’язаний з обміном магнію, фосфору, 

йоду. Безпосередньо сам кальцій виступає активатором ЛФ [78]. На ранніх 

стадіях захворювання дані біохімічні маркери дозволяють діагностувати 

донозологічні ознаки втрати кісткової маси. Доведено інформативність 

біохімічних маркерів кіcткового метаболізму, їх тісний взаємозв’язок з 

мінеральною щільністю кісткової тканини у дітей з подальшою оцінкою 

ефективності профілактики остеопорозу [230, 251, 252]. Стан фосфорно-

кальцієвого обміну в організмі впливає на кальцієвий гомеостаз ротової рідині 

дитини. При характеристиці даної системи необхідно обов’язково враховувати 

достатність надходження кальцію до організму та рівень його засвоєння. 

Доцільність використання медичних комбінованих препаратів кальцію із 

вітаміном D для комплексної профілактики і корекції гіпокальціємії зумовлена 

тим, що здорові діти шкільного віку не отримують достатньої кількості кальцію 

з продуктами харчування [82]. 

 Для характеристики мінералізації кісткової тканин важливою є оцінка рівня 

загального та іонізованого кальцію. Встановлено, що у групі контролю 

незалежно від віку та статі дані показники знаходились у межах норми та 

узгоджувались із літературними даними. У дітей з ЛЙД спостерігали зменшення 

рівня загального кальцію на 28,3-45,0 % (p1-2<0,01) у ротовій рідині щодо 

контролю незалежно від віку та статі. Зниження концентрації іонізованого 

кальцію у ротовій рідині дітей 2-ї групи було достовірним лише у старших 

школярок щодо даних у дітей однолітків контрольної групи. Привертає увагу 

менший рівень загального та іонізованого кальцію у ротовій рідині дівчат щодо 

аналогічних показників у молодших школярок, що відображає прогресування 

демінералізації твердих тканин зубів.  
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У дітей з ЛЗД зміни рівня кальцієвого гомеостазу у ротовій рідині були 

вираженими менше. Достовірне зменшення рівня загального кальцію (на 32,5 %, 

p1-3<0,05) щодо вихідних даних встановлено лише у хлопчиків. При врахуванні 

статевого диморфізму було виявлено, що рівень іонізованого кальцію у дівчаток 

більший щодо даних у хлопчиків, тоді як вміст загального кальцію у дівчат 

перевищив значення у юнаків. Важливим є зростання загального кальцію у 

ротовій рідині дівчат цієї групи з віком.  

Суттєві зміни вмісту кальцію у ротовій рідині спостерігали у дітей із 

комбінованим залізо- та йододефіцитом. Так, рівень загального кальцію 

достовірно зменшувався в усіх дітей (на 54,7-66,1 %, p1-4<0,001) незалежно від 

віку та статі, тоді як зміни рівня іонізованого кальцію мали таку ж тенденцію 

(зменшення показника на 11,3-18,0 %, p1-4<0,05), окрім дівчаток, у яких рівень 

іонізованого кальцію зростав щодо даних контролю. Привертає увагу, що зміни 

мінерального гомеостазу ротової рідини у дітей старшого шкільного віку були 

більше вираженими. З віком спостерігали зменшення рівня іонізованого кальцію 

у ротовій рідині дівчат (щодо значень у дівчаток). При порівняльному аналізі 

досліджуваних показників між різними дослідними групами встановлено, що у 

хлопчиків 4-ї дослідної групи рівень загального кальцію у ротовій рідині був 

меншим щодо даних у хлопчиків із ЛЙД. У дівчаток із комбінованим 

мікроелементозом вміст іонізованого кальцію у ротовій рідині перевищив дані у 

дівчаток 2-ї та 3-ї дослідних груп. У старших школярів вміст загального кальцію 

у ротовій рідині був меншим щодо даних у дітей із ЛЗД з урахуванням статі. 

Концентрація іонізованого кальцію у ротовій рідині була більшою у дівчат із 

комбінованою патологію щодо однолітків із ЛЗД, що є фактором ризику 

розвитку каріозного процесу. 

Отримані дані про зміни рівня загального та іонізованого кальцію ротової 

рідини не дають нам підстав достовірно стверджувати про зниження 

мінералізуючої функції ротової рідини у обстежених школярів. Тому доцільним 

є вивчення й інших необхідних для мінералізації показників, зокрема, активності 

КФ, ЛФ та встановлення рН середовища. 
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Ферментативна активність кислої та лужної фосфатаз у ротовій рідині всіх 

дослідних груп дітей знаходилась у межах фізіологічної норми. У дітей за умов 

ізольованих мікроелементозів встановлено односпрямовані зміни: збільшення 

активності КФ (на 84,0 % – у 11,0, p1-2, 1-3<0,05) на тлі пригнічення ЛФ (на 59,7-

75,5 %, p1-2, 1-3<0,05) у дівчаток та юнаків щодо даних контролю. Акцентуючи 

увагу на статевих особливостях, у дівчаток із ЛЙД привертає увагу нижча 

активність ЛФ у ротовій рідині щодо аналогічних даних у хлопчиків, тоді як у 

дівчат, навпаки – вища її активність щодо даних у юнаків. У юнаків із ЛЗД 

активність КФ була більшою, а ЛФ – меншою щодо значень у хлопчиків, що 

відображає динаміку вікових особливостей показника.  

При порівняльному аналізі досліджуваних показників 2-ї та 3-ї дослідних 

груп виявлено, що у ротовій рідині юнаків із ЛЗД активність КФ була меншою, 

а ЛФ – більшою щодо аналогічних даних у юнаків із ЛЙД. Найбільш виражені 

зміни досліджуваних показників спостерігали у групі школярів із комбінованим 

мікроелементозом. Так, у всіх дітей було встановлено зростання активності КФ 

(у 2,4-14,1 раза, p1-4<0,01) на тлі пригнічення ЛФ у ротовій рідині хлопчиків та 

юнаків (на 58,1 % – у 9,8 раза, p1-4<0,01) щодо вихідних даних. У дівчат цієї групи 

незалежно від віку було встановлено зростання активності ЛФ ротової рідини 

щодо контролю. При цьому активність ЛФ у ротовій рідині дівчат перевищувала 

значення у хлопців незалежно від віку. При порівняльному аналізі показників в 

обстежених 4-ї дослідної групи (комбінований мікроелементний дисбаланс) зі 

значеннями у 2-й та 3-й групах (ізольовані йодо- та залізодефіцит) установлено 

нижчу активність ЛФ ротової рідини тільки у хлопчиків щодо даних у однолітків 

із ЛЙД. У дівчаток із комбінованою патологією активність фосфатаз ротової 

рідині була більшою щодо значень у дівчаток із монойоддефіцитом та 

сидеропенією.   

За даними літератури зміни активності ЛФ та КФ ротової рідини при 

запально-дисторофічних захворюваннях тканин пародонта можуть бути 

різнонапрямлені (активація чи пригнічення), а тенденції – доволі дискутабельні 

[14, 75]. Зростання активності ЛФ можна пояснити механізмом активації 
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компенсаторних реакцій організму людини при прогресуючому ураженні тканин 

пародонта. Дані про активацію КФ на тлі пригнічення ЛФ у ротовій рідині 

пацієнтів на генералізований парадонтит співпадають із результатами, які ми 

отримали при проведенні дослідження [127, 154]. Такі значення фосфатаз 

ротової рідини можуть бути маркерами прогресування процесів резорбції 

кісткової тканини та послаблення остесинтезу у дітей з ізольованими та 

поєднаними формами мікроелементозів. 

Аналіз результатів дослідження засвідчив значну варіабельність отриманих 

даних і дозволив встановити залежність показників від групи дослідження, 

зокрема, від генезу мікроелементозу чи їх комбінації.  

Фізіологічним значенням рН ротової рідини, що забезпечує фізіологічний 

перебіг мінералізації твердих тканин зуба є значення 6,5-7,5. Іонообмінний 

процес емалі безпосередньо залежить від зміни кислотності ротової рідини та є 

чутливим критерієм насиченості розчину іонами кальцію. Кислотно-основна 

рівновага ротової рідини також впливає на утворення зубного нальоту та на 

диференційовані механізми захисту ротової порожнини. Значну частину 

органічних компонентів ротової рідини становлять білкові сполуки, що 

забезпечують формування пелікули на поверхні зубів з подальшою 

аглютинацією на ній бактерій. Цей процес забезпечує формування біоплівки на 

поверхні зубів, порушення якої можуть впливати на розвиток захворювань 

твердих тканин зубів та тканин пародонта. Дисбаланс кислотно-основного 

гомеостазу зумовлює активацію протеолітичної деградації білків, зокрема, 

компонентів зубної пелікули і посилення демінералізації емалі [299, 343]. Ротова 

рідина має міцелярну будову, міцелярне ядро містить фосфат кальцію, а по 

периферії розташовані іони гідрофосфату (НРО4
2-) з дифузним шаром іонів 

кальцію (Са2+). Науковці вказують, що іонні зв’язки між кальцієм і білками 

запобігають осіданню солей кальцію [4, 96, 143]. Нормальним вмістом кальцію 

в ротовій рідині дітей вважається діапазон 1,2-2,7 ммоль/л. 
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У результаті дослідження встановили, що кислотно-основний стан ротової 

рідини дітей контрольної групи відповідав межам норми та узгоджувався із 

літературними даними.  

У групі дітей із ЛЙД встановлено зменшення значення показника рН 

ротової рідини, особливо виражені зміни встановлено у дівчат. Зсув показника 

рН ротової рідини у кислу сторону може свідчити про початок демінералізації 

зубної емалі.  

У групі дітей із ЛЗД встановлено такі ж достовірні зміни значень даного 

показника ротової рідини. Проте, у обстежених цієї дослідної групи найбільш 

виражені зміни спостерігали у дівчаток. Привертає увагу, що у молодших 

школярок достовірне зменшення показника рН ротової рідини було не тільки 

щодо групи контролю, але і щодо дівчаток із ЛЙД. Найбільш виражений зсув 

показника рН ротової рідини у кислу сторону встановлено у дітей за умов 

коморбідної патології, особливо у дівчаток 4-ї дослідної групи. Такі ж достовірні 

зміни досліджуваного показника встановлено і у старших школярок щодо даних 

у дівчат з ЛЗД. Дані результати можуть характеризувати потенціювання 

поєднаної недостатності йоду та заліза на гомеостаз ротової рідини у цій групі 

дітей, особливо у старших школярок. Аналізуючи отримані результати, 

необхідно зважати на підвищену потребу в мікроелементах на загальному 

соматичному рівні та їх вплив на показники гомеостазу (у тому числі 

гормональний профіль у період статевого дозрівання, інтенсивного росту та 

розвитку організму).  

Важливо, що зсув показника рН ротової рідини у кислу сторону негативно 

впливає на структуру твердих тканин зубів не тільки шляхом виникнення 

каріозного процесу, але є також патогенетичною ланкою для агресивності 

патогенної мікрофлори біоплівки зубів та ясенної борозни, що сприяє 

виникненню захворювань тканин пародонта.  

Тому наступним блоком оцінки стоматологічного статусу було вивчення 

поширеності та інтенсивності каріозного процесу, визначення гігієнічного 

індексу та запально-дистрофічних змін тканин пародонта (індекс РМА). 
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Привертає увагу, що у контрольній групі дітей серед хлопчиків та юнаків 

поширеність каріозного процесу складала 50,2 % при «дуже низькому» та 

«низькому» рівні інтенсивності карієсу відповідно. У дівчаток та дівчат рівень 

поширеності каріозного процесу був «середнім» із «дуже низьким» рівнем 

інтенсивності незалежно від віку. Такі результати вибірки, що узгоджуються з 

даними літератури, дозволяють характеризувати Прикарпаття як регіон з 

високим ступенем поширеності каріозного процесу навіть серед соматично 

здорового населення.   

 У дітей із ЛЙД виявлено погіршення показників стоматологічного статусу. 

Так, у хлопчиків встановлено «середній» рівень поширеності карієсу при 

«низькому» рівні інтенсивності, а у юнаків – «високий» рівень поширеності із 

«середнім» рівнем інтенсивності. У дівчаток цієї групи встановлено «середній» 

ступінь поширеності карієсу із «низьким» рівнем інтенсивності. Найбільший 

рівень поширеності карієсу у дітей із ЛЙД встановлено у дівчат – «високий» 

ступінь із «середнім» рівнем інтенсивності.  

У групі дітей з ЛЗД зміни даних показників були вираженими менше, проте 

доволі інтенсивними. Зокрема, у хлопчиків та юнаків спостерігали «середній» 

рівень поширеності карієсу із «низьким» та «середнім» рівнем інтенсивності 

даного процесу відповідно. У дівчаток встановлено найбільший рівень 

поширеності карієсу, проте він знаходився у діапазоні «середнього» ступеня 

каріозного процесу із «дуже низьким» рівнем інтенсивності. У дівчат виявили 

«середній» рівень поширеності та «середній» рівень інтенсивність карієсу.   

Комбінований мікроелементоз, на нашу думку, мав обтяжуючий вплив на 

перебіг карієсу у дітей 4-ї групи. Так, у хлопчиків та дівчаток 4-ї дослідної групи 

встановлено «високий» рівень поширеності каріозного процесу із «середнім» 

рівнем інтенсивності. У старших школярів із залізо- та йододефіцитом 

незалежно від статі виявлено 100 % «високий» рівень поширеності карієсу із 

«високим» ступенем інтенсивності даного процесу. Такі результати дозволяють 

стверджувати, що поєднання мікроелементозу може суттєво впливати на 

мінералізуючий склад та зміну рН ротової рідини, наслідком якого є виникнення 
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патологічних процесів твердих тканин зубів. Зростання продуктів пероксидації 

– білків та ліпідів на тлі дисбалансу антиоксидантного гомеостазу виступає 

пусковим механізмом розвитку стоматологічної патології. Привертає увагу 

наявність МТН (за даними рівня ТТГ у сироватці крові) у 90 % хлопчиків та  

88 % дівчаток молодшого шкільного віку та 75 % дівчат і у всіх юнаків старшого 

шкільного віку. Такі дані узгоджувались зі зниженням рН ротової рідини та 

іншими показниками стоматологічного статусу. 

Аналізуючи отримані результати, можна стверджувати, що існує тісний 

взаємозв’язок між станом твердих тканин зубів із тенденцію до зростання 

частоти та інтенсивності каріозного процесу зі складністю соматичного 

захворювання дітей. Установлені факти підкреслюють потенціювання 

мікроелементозів шляхом впливу тиреоїдної регуляції на процеси мінералізації 

твердих тканин зуба (як первинної, так і вторинної), а також на функціональну 

здатність сполучнотканинних компонентів зуба за умов норми та при 

формуванні стоматологічної патології. 

Досить рідко карієс зубів виникає при відмінній гігієні ротової порожнини. 

Тому наступним завдання дослідження було вивчення гігієнічного індексу 

Green-Vermillion в обстежених дітей. При цьому у контрольній групі дітей 

встановлено «добру» гігієну ротової порожнини, крім юнаків, у яких даний 

показник відповідав «задовільній» гігієні ротової порожнини.  

У обстежених із ЛЙД встановлено погіршення гігієнічого індексу, а рівень 

гігієни усіх дітей 2-ї дослідної групи відповідав «незадовільній» гігієні ротової 

порожнини. Для пояснення таких результатів не треба виключати неправильні 

мануальні навики при щоденній гігієні ротової порожнини дітей, але необхідно 

співставляти вплив місцевих обтяжуючих та соматичних факторів, що сприяють 

формуванню зубних відкладень.  

У групі дітей із ЛЗД рівень гігієни ротової порожнини достовірно не 

відрізнявся від даних у групи дітей з ЛЙД і загалом відповідав «незадовільному» 

рівню. У юнаків 3-ї дослідної групи встановлено «погану» гігієну ротової 

порожнини.  
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При комбінованому залізо- та йододефіциті у дітей незалежно від віку 

встановлено «погану» гігієну ротової порожнини. Особливу увагу привертала 

суттєво гірша гігієна ротової порожнини дівчаток із комбінованим залізо- та 

йододефіцитом щодо даних у здорових однолітків-хлопців. Зважаючи, що саме 

бактерії, які знаходяться на зубних відкладеннях, є головним етіологічним 

чинником розвитку запально-дистрофічних захворювань, важливим є вивчення 

індексів, що характеризують даний процес. 

Для характеристики запально-дистрофічних захворювань тканин пародонта 

нами було проведено вивчення індексу РМА. У результаті клінічного 

спостереження з’ясовано залежність стану гігієни ротової порожнини та 

показників РМА від генезу мікроелементозу. Так, у контрольній групі дітей було 

встановлено «легкий» гінгівіт незалежно від віку та статі. У обстежених із ЛЙД 

молодшого віку даний показник відповідав «середньому» гінгівіту, а у старших 

школярів – «легкому» гінгівіту незалежно від статі. При ЛЗД гінгівіт у дітей усіх 

дослідних груп відповідав «середньому» ступеню розвитку незалежно від віку та 

статі. Особливо виражені та різноспрямовані показники рівня індексу РМА у 

дітей встановлено у дітей із комбінованою патологією. У хлопчиків цієї групи 

індекс РМА відповідав «легкому» ступеню гінгівіту, а у дівчаток встановлено 

«тяжкий» ступінь гінгівіту. За таких умов у юнаків та дівчат індекс РМА 

відповідав «середньому» ступеню запалення ясен.  

Отримані біохімічні та клінічні дані підтверджені результатами 

проведеного кореляційного аналізу. Так, встановлено наявність кореляційних 

взаємозв’язків між показниками обміну заліза, тиреоїдним та стоматологічним 

статусом. Зокрема, вміст СЗ, ЗЗЗ у сироватці крові суттєво впливали на 

інтенсивність карієсу, рівень тиреоїдних гормонів з високою ймовірністю 

впливає на інтенсивність карієсу та pH ротової рідини.  

Таким чином, отримані результати мають важливе значення для 

теоретичних та клінічних галузей стоматології, так як відображають патерни 

залізо- та йододефіциту, що негативно впливають на стоматологічний статус. 

Залізодефіцит зумовлює посилення процесів пероксидації у ротовій рідині. 
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Інтенсифікація даних процесів зростає при обтяжуюючому впливі йодної 

депривації, що проявляється дисбалансом антиоксидантного резерву ротової 

рідини. Привертає увагу, що активність антиоксидантних ферментів у дітей за 

умов комбінованої патології є нижчою, ніж при ізольованих мікроелементозах, 

що може свідчити про виснаження протирадикального захисту ротової рідини за 

рахунок пригнічення глутатіонової системи. Диморфізм впливу на 

стоматологічний статус виявляє система метаболізму NO. Так, за фізіологічної 

концентрації NO виконує антиоксидантну функцію, проте при зростанні його 

рівня у ротовій рідині, останній проявляє цитотоксичні властивості з подальшим 

утворенням токсичного продукту пероксинітриту. При різкому виснаженні 

антиоксидантної системи (зниженні активності СОД) запускаються механізми 

захисту ротової рідини (активація аргінази), що сповільнює ендогенний шлях 

утворення NO. При поєднанні ендогенного та екзогенного утворення NO, як 

продукту життєдіяльності мікроорганізмів, виникають зміни кислотно-основної 

рівноваги ротової рідини. Вектором запально-дистрофічних зміни тканин 

пародонта за досліджуваних умов є зменшення рівня загального кальцію на тлі 

зростання концентрації іонізованого кальцію у ротовій рідині. Даний дисбаланс 

мікроелементів супроводжується активацією КФ на тлі пригнічення ЛФ. 

Патогенетичний вплив нітрозо-оксидативних процесів обтяжує стоматологічний 

статус дітей, що проявляється високою поширеністю та інтенсивністю карієсу, 

супутнім гінгівітом на тлі «незадовільної» та «поганої» гігієни ротової 

порожнини. Тому, виявлені показники ротової рідини, що характеризують 

нітрозо-оксидативні процеси, зміни мінералізації кістової тканини можуть бути 

маркерами раннього розвитку стоматологічної патології за умов залізо- та 

йододефіциту. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено нове вирішення науково-практичного 

завдання в галузі стоматології щодо встановлення маркерів прооксидантно-

антиоксидантного гомеостазу, систем L-аргінін/аргінази, нітроген оксиду та 

його метаболітів, гідроген сульфіду ротової рідини, тиреоїдного профілю, 

стоматологічного статусу дітей шкільного віку за умов латентного 

залізодефіциту на тлі належного і обмеженого забезпечення йодом з 

урахуванням статевого диморфізму та вікових особливостей. 

1) 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). Такі зміни розвиваються на тлі пригнічення активності 

супероксиддисмутази тільки у дівчат незалежно від віку. За умов залізо- та 

йододефіциту у ротовій рідині інтенсивніше активуються процеси пероксидації 

білків (зростає концентрація продуктів перекисної деструкції білків на 87,3 % – 

у 3,3 раза, p<0,05) і ліпідів (збільшується рівень дієнових кон’югатів  на 62,7 % – 

у 12,4 раза, p<0,001) на тлі дисбалансу протирадикального резерву ротової 

рідини (пригнічення активності супероксиддисмутази на 20,4-30,7%, p<0,05 та 

активації глутатіонпероксидази на 92,0-93,3 %, p<0,05) щодо даних у дітей 

контрольної групи.  

2) У ротовій рідині школярів із латентним залізодефіцитом зазнають  змін 

показники систем L-аргінін-аргінази (вміст L-аргініну у юнаків зменшується на 

29,4 %, p<0,05, у дівчат – зростає на 60,5 %, p<0,001), метаболізму нітроген 

оксиду (рівень нітрит-іону зростає у хлопчиків у 3,6 раза, р<0,01 та у дівчат – у 

2,8 раза, р<0,05) щодо контролю. Розвиток коморбідної патології 

супроводжується зростанням вмісту нітрит-іону у 8,3 раза (р<0,001), суми 

нітритів і нітратів – у 3,3 раза (р<0,05) у ротовій рідині хлопчиків та інтенсивним 

зростанням концентрації пероксинітриту у 2,5-11,4 раза (р<0,05) у молодших і 
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старших школярів щодо контролю. Дані показники достовірно вищі, ніж за умов 

окремих мікроелементозів, а вміст пероксинітриту на 83,9 % – у 15,4 раза 

(р<0,05) перевищує значення у школярів із ізольованими залізо- та 

йододефіцитом. Достовірні зміни вмісту гідроген сульфіду встановлено тільки у 

дівчат (зростання вмісту у ротовій рідині на 25,6 %, р<0,01 щодо контролю та на 

23,6-25,8 %, р<0,001 щодо ізольованих мікроелементозів).  

3) За умов ізольованої сидеропенії у ротовій рідині молодших школярів 

переважають процеси ліпопероксидації, у старших школярів – перекисної 

деструкції білків на тлі пригнічення антиоксидантного резерву незалежно від 

віку. Зниження активності супероксиддисмутази більше виражено у дівчаток (на 

19,5 %, p<0,05) щодо даних у хлопчиків-однолітків. Інтенсивність процесів 

пероксидації вища у ротовій рідині дівчат, особливо віком 12-18 років (уміст 

продуктів окисної модифікації білків у 6,6 раза, p<0,001 перевищив дані у юнаків 

цієї ж групи). За таких умов рівень L-аргініну у ротовій рідині дівчат на 51,0 % 

(р<0,001) більший щодо даних у юнаків. За умов комбінованої патології рівень 

оксидативних процесів вищий у молодших школярів. З віком інтенсивність 

оксидативного стресу знижується, а наростають зміни в системі метаболізму 

нітроген оксиду, особливо у дівчат (у ротовій рідині накопичується 

цитотоксичний пероксинітрит та маркер запалення гідрогену сульфід).   

4) За умов латентного залізодефіциту змінюються показники кісткового 

метаболізму. Встановлено зменшення рівня загального кальцію у ротовій рідині 

тільки хлопчиків (на 32,5 %, р<0,05) щодо вихідних даних. У всіх дітей цієї групи 

активується кисла фосфатаза (на 84,0 % – у 11,2 раза, р<0,05) щодо даних у 

здорових однолітків. Рівень поширеності каріозного процесу у даній групі 

відповідає «середньому» незалежно від віку та статі, а рівень інтенсивності у 

молодших школярів «дуже низькому» та «низькому», у старших – «середньому». 

Гігієнічний індекс за Green-Vermillion відображає «незадовільну» та «погану» 

гігієну ротової порожнини. Папілярно-маргінально-альвеолярний індекс 

вдповідає «середньому» ступеню важкості гінгівіту, а показник рН знижується. 

Розвиток залізодефіциту за умов йодної депривації потенціює зміни кісткового 

метаболізму: концентрація загального та іонізованого кальцію зменшується на 
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54,7-66,1 % (р<0,001) та 11,3-18,0 (р<0,05) відповідно щодо контролю. У дівчат 

з комбінованою патологією незалежно від віку активуються процеси 

демінералізації кісткової тканини (знижується рівень загального – на 54,7 %, 

р<0,001 та зростає концентрація іонізованого – на 52,4 %, р<0,05 кальцію на тлі 

активації кислої та лужної фосфатаз у 11,2-4,0 раза, р<0,05 щодо контролю). За 

таких умов рівень поширеності карієсу відповідає «високому», а інтенсивність – 

«середньому» та «високому» рівням. Гігієнічний індекс відображає «погану» 

гігієну ротової порожнини. Папілярно-маргінально-альвеолярний індекс 

відповідає «легкому» (у хлопчиків) та «важкому» (у дівчаток) ступеню важкості 

гінгівіту, а показник рН зміщується у кислу сторону. Групу ризику розвитку 

стоматологічної патології формують дівчата старшого шкільного віку та усі діти 

з мінімальною тиреоїдною недостатністю незалежно від статі.  

5) Установлено тісні кореляційні зв’язки між активністю аргінази ротової 

рідини 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 нітритів і 

нітратів 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). На 

інтенсивність карієсу суттєво впливають: рівень сироваткового заліза (r=-0,70, 

р<0,05), загальна залізозв’язувальна здатність сироватки крові (r=-0,82, р<0,05), 

сироватковий феритин (r=-0,81, р<0,05) та вільний тироксин (r=-0,72, р<0,05). 

Найбільше значення у зниженні показника рН ротової рідини відіграють 

показники депо заліза. 
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міжнародною участю «Інновації в медицині» (Івано-Франківськ, Україна, 2018) 

– усна доповідь, публікація тез. 

7. III Україно-Польська академія з медсестринства та реабілітології (Івано-

Франківськ, Україна, 2018 р.) – публікація тез. 

8. 5th International conference «Science and society» (Hamilton, Canada, 2018) – 

публікація тез. 

9. 88-ма науково-практична конференція студентів і молодих вчених із 

міжнародною участю «Інновації в медицині» (Івано-Франківськ, Україна,  

2019 р.) – публікація тез. 
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10. XX з’їзд Українського Фізіологічного товариства з міжнародною участю, 

присвячений 95-річчю від дня народження академіка П.Г. Костюка (Київ, 

Україна, 2019 року) – публікація тез. 

11. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Фізіологічні та 

клінічні аспекти ендокринної патології» (Івано-Франківськ, Україна, 2019) – усна 

доповідь, публікація тез. 

12. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Бабенківські 

читання» присвячена пам’яті академіка Г.О. Бабенка (Івано-Франківськ, Україна,  

2019) – постерна доповідь, публікація тез. 

13. 89-та науково-практична конференція студентів і молодих вчених із 

міжнародною участю «Інновації в медицині та фармації» (Івано-Франківськ, 

Україна, 2020) – публікація тез. 

14. Всеукраїнська науково-практична конференція «Фізіологія, валеологія, 

медицина: сучасний стан та перспективи розвитку» (Харків, Україна, 2020) – 

публікація тез. 

15. 90-а науково-практична конференція студентів та молодих вчених із 

міжнародною участю «Інновації в медицині та фармації» (Івано-Франківськ, 

Україна, 2021)  – постерна доповідь, публікація тез. 
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Додаток Б 

 

Івано-Франківський національний медичний університет 

 

КАРТА 

Стоматологічного обстеження  

Дата ___________201_ р. 

 

Анкетні дані 

1. Прізвище, ім’я по-батькові    

_____________________________ 

2. Стать : чол._____ жін._____ 

3. Вік ____  років 

4. Адреса _____________________________________________________ 

5. Професія___________________________________________________ 

6. Шкідливі звички_____________________________________________ 

 

Суб’єктивне обстеження 

7. Скарги_______________________________________________________ 

8. Чутливість до медичних препаратів                   немає___       є_____ 

9.  Догляд за ротовою порожнини: регулярний__   нерегулярний__  

відсутній__ 

10.           ЗУБНА ФОРМУЛА 

С-карієс; P-пульпіт; П - пломба;  К-коронка; Ш-штучний зуб;R – корінь; А- 

рухомість; O-відсутній. 

 

 

11. Прикус_____________________ 

 

 

 

                 

                 

                 

 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 
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12. Індекс Green-Vermillion (1964) 

Cпрощений індекс гігієни ротової порожнини 

Досліджувані зуби/бали 

Дата 

огляду 

Вестибулярна 

поверхня 16 

зуба 

Вестибулярна 

поверхня 11 

зуба 

Вестибулярна 

поверхня 26 

зуба 

Оральна 

поверхня 

46 зуба 

Оральна  

поверхня31 

зуба 

Оральна 

поверхня 

36 зуба 

 DI CI DI CI DI CI DI CI DI CI DI CI 

            

            

            

            

Критерії оцінки Green-Vermillion 

Зубний наліт (DI) 

0-відсутній 

1-вкриває 1/3 поверхні коронки зуба 

2-вкриває 2/3 поверхні зуба 

3- вкриває більше ніж 2/3 коронки зуба. 

Зубний камінь (СІ) 

0- не виявлений  

1- вкриває 1/3 поверхні коронки зуба 

2- над’ясений камінь вкриває 2/3 коронки зуба , під’ясенний камінь у 

вигляді конгломератів. 

3- над’ясенний зубний камінь вкриває 2/3 коронки зуба і (або) 

під’ясенний зубний камінь вкриває пришийкову частину зуба. 

Формула для обчислення: 

OHI-S=∑ DI/n + ∑ CI/n 

Де ∑- сума значень, DI-зубний наліт, СІ-зубний камінь, n-кількість 

обстежених зубів (6). 

Інтерпретація результатів: 

Cтан гігієни: 0-0,6-добрий 

                       0,7-1,6-задовільний 

 1,7-2,5-незадовільний 

                         2,6-поганий. 

Стан гігієни РП______________ 

13.  РМА – папілярно-маргінально-альвеолярний індекс. Запропоновано 

різні модифікації цього індексу, але на практиці частіше застосовують 

індекс РМА в модифікації Parma (1960). 

Оцінюють стан ясен кожного зуба візуально, після фарбування її розчином 

Шилера-Писарєва. При цьому запалені ділянки ясен набувають коричневого 

забарвлення за рахунок присутності в них глікогену. 
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Оцінка індексу РМА проводиться за такими кодами і критеріям: 

 

0 - відсутність запалення; 

1 - запалення тільки ясенного сосочка (Р); 

2 - запалення маргінальної частини ясен (М); 

3 - запалення альвеолярної частини ясен (А). 

  

  

Індекс РМА дорівнює сумі балів досліджених зубів поділена на (3 * на число 

досліджуваний зубів) у відсотковому відношенні (%). 

Кількість цілісності зубів, при збереженні цілісності зубних рядів, враховується 

в залежності від віку: 

6 - 11 років - 24 зуба 

12 - 14 років - 28 зубів 

15 років і більше - 30 зубів 

Якщо є відсутні зуби, то ділять на кількість наявних в порожнині рота зубів. 

В ідеалі індекс РМА ближче до нуля. Чим більше цифрове значення індексу, тим 

вище інтенсивність гінгівіту. 

Індекс РМА розраховують за формулою: 

РМА =  (сума балів/З х число зубів) х 100% 

В нормі індекс РМА дорівнює 0. 

• До 30% - легкий ступінь тяжкості, 

• 31-60% - середній ступінь тяжкості, 

• 61% і вище - важка ступінь. 

 

рH слини_________ 
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Додаток В 1 

Акти впроваджень 
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Додаток В 2 
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Додаток В 3 
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Додаток В 4 
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Додаток В 5
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 Додаток В 6 
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Додаток В 7 
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Додаток В 8 
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Додаток В 9  



217 

 

Додаток В 10 
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Додаток В 11 
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ДОДАТОК Д 

 

 

 

 

 


