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Гінгівітом називають запальне 

захворювання ясен, яке досить часто виникає у дітей при негативному впливі 

місцевих і загальних факторів, але при цьому не спостерігається порушення 

з’єднання зубів з яснами. Гінгівіт в дитини супроводжується рихлістю, 

набряком, кровоточивістю та гіперемією слизової оболонки ясен. Крім цього у 

дітей може бути неприємний запах з рота. Захворювання діагностується шляхом 

стоматологічного огляду, під час якого лікар оцінює стан ясен. Лікування 

гінгівіту в дітей зводиться до ліквідації етіологічних чинників, застосування 

протизапальних місцевих процедур та дотримання гігієни ротової порожнини. 

Загалом гінгівіт вважається патологією періодонту, при якій відбувається 

запалення крайової частини ясен, яка прилягає до міжзубних ясенних сосочків 

та шийки зуба. Це Як свідчить статистика, це захворювання турбує дітей досить 

часто, воно уражає не менш ніж 2 % малюків віком від 2 до 4 років. Гінгівіт є 

дуже поширеною хворобою в дитячій стоматології, яка діагностується у 2% 

дітей у віці 2-4 років, а серед дітей старшого віку процент захворюваності 

значно більший. При цьому найчастішою формою захворювання серед підлітків 

є хронічний катаральний гінгівіт, що пов’язаний з негативним впливом 

бактеріального зубного нальоту. 

Як відомо, у дитячому віці біологічно активні процеси протікають дуже 

швидко. В цьому плані не є винятком і тканини пародонта. Тут відбуваються 

швидкі морфологічні зміни під час прорізування зубів, формування їх коренів та 

прикусу в дитини. Під час пубертатного періоду на тканини пародонту має 

сильний вплив гормональний дисбаланс. Вкупі ці фактори є причиною розвитку 

запалення ясен в дитини, яке отримало назву гінгівіт. 

 



Автореферати 

1.   Абрамова  О. Е.  

  Профілактика та лікування хронічного катарального гінгівіту в 

дітей залежно від умісту фтору в питній воді [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14.01.22"Cтоматологія" 

/ О. Е. Абрамова ; МОЗ України ВДНЗ України "Українська 

стоматологічна академія". — Полтава, 2006. — 16с. 

 

2.   Амеліна  Н. В.  

  Профілактика карієсу зубів і гінгівіту у дітей з порушеннями 

гепатобіліарної системи [Текст] : автореф.дис.на здоб.наук.ступ. 

к.м.н.: спец.14.01.22"Стоматологія "/ Н. В. Амеліна ; ДУ"Ін-т 

стоматології.АМН України". — Одеса, 2008. — 19с. 

 

3.   Біденко  Н. В.  

  Особливості клініки,профілактики та лікування карієсу і 

гінгівіту у дітей з дифузним еутиреоїдним волом [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" 

/ Н. В. Біденко ; МОЗ України,НМУ ім.О.О.Богомольця. — К., 

1997. — 18с. 

 

4.   Боднарук  Ю. Б. 

  Особливості перебігу та лікування хронічного катарального 

гінгівіту у дітей, хворих на дитячий церебральний параліч 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.22 

"Стоматологія" / Ю. Б. Боднарук ; МОЗУ ДВНЗ "ІФНМУ". — 

Івано-Франківськ, 2017. — 20с. 

 

5.   Вичалковська  Н. А. 

  Особливості діагностики і превентивного лікування хронічного 

катарального гінгівіту у дітей з дитячим церебральним паралічем 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14.01.22 

" Стоматологія " / Н. А. Вичалковська ; ДУ " Інститут 

стоматології АМНУ ". — Одеса, 2011. — 20с. 

 

6.   Глазунов  О. А. 

  Застосування інтерфероногенів в лікуванні гінгівіту у часто і 

довгий час хворіючих дітей [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н.: спец. 14.01.21 "Стоматологія" / О. А. Глазунов ; МОЗ 

Українська МСА. — Полтава,, 1996. — 24 с. 



 

 

7.   Годованець  О. І.  

  Особливості клінічного перебігу та лікування хронічного 

катарального гінгівіту в дітей, що проживають на територіях, 

забруднених нітратами [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к. м. н.: спец. 14.01.22"Стоматологія" / О. І. Годованець ; МОЗ 

України Івано-Франківський держ. мед. ун-т. — 

Івано-Франківськ, 2008. — 20с. 

 

8.   Голубєва  І. М. 

  Особливості клініки, патогенезу та лікування гінгівіту у дітей  

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / І. М. Голубєва ; МОЗУ НМУ 

ім. О.О. Богомольця. — К., 1999. — 20с. 

 

9.   Горзов  Л. Ф. 

  Клініко-лабораторне обгрунтування ефективності лікування 

хронічних гінгівітів у дітей 12-15 років з незнімною 

ортодонтичною апаратурою [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н. : спец. 14.01.22 "Стоматологія" / Л. Ф. Горзов ; 

МОНУ ДВНЗ" Ужгородський НУ". — Ужгород, 2017. — 20с. 

 

10.   Гриньох  В. О. 

  Удосконалення комплексного лікування хронічного 

катарального гінгівіту в підлітків [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / В. О. Гриньох ; 

МОЗУ, ЛНМУ ім. Д. Галицького. — Львів, 2013. — 20 с. 

 

11.   Каладзе  Н. М.  

  Клініко-імунологічне обгрунтування комплексного лікування 

хронічного катарального гінгівіту у дітей з ревматоїдним 

артритом в санаторно-курортних умовах [Текст] : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступ. к. м. н.: 14.01.22 " Стоматологія" 

/ Н. М. Каладзе ; МОЗУ Київ. мед. акад. післядипл. осв. ім. 

П.Л.Шупика. — К., 2005. — 18c. 

 

 

 

 



12.   Карампіні  Н. Г. 

  Клініко-експериментальне обгрунтування методу профілактики 

гінгівіту у дітей пубертатного віку [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.22 "Стоматологія" 

/ Н. Г. Карампіні ; Ін-т стоматології НАМНУ. — Одеса, 2016. — 

20с. 

 

13.   Крупей  В. Я.  

  Особливості профілактики і лікування карієсу зубів та 

хронічного катарального гінгівіту у дітей з патологією 

шлунково-кишкового тракту [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н.: спец. 14.01.22 " Стоматологія" / В. Я. Крупей ; Ін-т 

стоматології НАМНУ. — Одеса, 2015. — 20с. 

 

14.   Марченко  О. А. 

  Клініко-мікробіологічне обгрунтування диференційованих 

підходів до лікування хронічного генералізованого катарального 

гінгівіту у дітей шкільного віку [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н. : спец. 14.01.22 "Стоматологія" 

/ О. А. Марченко ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика. — К., 2015. — 20с. 

 

15.   Новіков  Є. М. 

  Профілактика та лікування хронічного катарального гінгівіту в 

дітей у період змінного прикусу [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Є. М. Новіков ; 

МОЗУ, "Укр. мед. стомат. академія". — Полтава, 2013. — 20с. 

 

16.   Плотнікова  В. Г.  

  Обгрунтування застосування лізоцимвміщуючих препаратів для 

лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: 

спец.14.01.22"Стоматологія" / В. Г. Плотнікова ; ДУ Ін-т 

стомат.АМН Укр. — Одеса, 2009. — 20с. 

 

 

 

 

 

 

 



17.   Поліщук  Т. В. 

  Комплексне лікування та вторинна профілактика хронічного 

генералізованого катарального гінгівіту з урахуванням стану 

мікрофлори над'ясенного зубного нальоту у дітей [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Т. В. Поліщук ; МОЗУ, "Укр. 

мед. стомат. академія". — Полтава, 2013. — 20с. 

 

18.   Шуминська  Т. А.  

  Прогнозування та профілактика карієсу і гінгівіту у дітей,які 

лікуються незмінною ортодонтичною апаратурою [Текст] : 

авт.дис.на здоб.наук.ступ.к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" 

/ Т. А. Шуминська ; МОЗУ НМУ ім.О.О,Богомольця. — К., 

2009. — 16с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Статті з періодичних видань 

1. Авдєєв  О. В.  

  Лікування дітей,хворих на гінгівіт з урахуванням особливостей його 

перебігу [Текст] / О. В. Авдєєв // Вісник стоматології. – 2012. – № 2. – 

С.115-118. 

 

2. Авдєєв  О. В.  

  Визначення особливостей перебігу гінгівіту в дітей як основа при 

плануванні лікувально-профілактичних заходів [Текст] / О. В. Авдєєв 

// Клінічна стоматологія. – 2015. – № 2. – С.104-108. 

 

3. Динаміка показників ротової рідини та клінічного стану тканин пародонта 

у дітей із гінгівітом під впливом лікувально-профілактичних заходів 

[Текст] / О. В. Авдєєв, Ю. К. Змарко, А. Б. Бойків, Р. О. Древніцька 

// Вісник наукових досліджень. – 2017. – № 1. – С.102-105. 

 

4. Вплив лікувально-профілактичних заходів на показники ротової рідини та 

клінічний стан тканин пародонта у дітей 6-7 років,хворих на гінгівіт 

[Текст] / О. В. Авдєєв, Ю. К. Змарко, А. Б. Бойків, Р. О. Древніцька 

// Клінічна стоматологія. – 2017. – № 1. – С.32-38. 

 

5. Таксономічний склад і мікроекологічні показники мікробіоти ротової 

порожнини дітей віком 11-13 років, хворих на хронічний катаральний 

гінгівіт за коморбідного стану [Текст] / І. П. Бурденюк, Л. І. Сидорчук, 

І. Й. Сидорчук [та ін.] // Буковинський медичний вісник. – 2017. – т.21, 

№ 2 (ч.2). – С.17-21. 

 

6. Вичалковська  Н. А.  

  Стан біоценозу порожнини рота у дітей з генералізованим хронічним 

катаральним гінгівітом на тлі ДЦП під впливом фізіофармакотерапії в 

динаміці [Текст] / Н. А. Вичалковська // Медичні перспективи. – 2011. – 

т.ХVІ, № 2. – С.93-98. 

 

7. Вычалковская  Н. А.  

  Влияние комплексного лечения на состояние неспецифической 

резистентности полости у детей с генерализованным хроническим 

катаральным гингивитом на фоне детского церебрального паралича в 

санаторно-курортных условиях [Текст] / Н. А. Вычалковская 

// Современная стоматология. – 2011. – № 2. – С.44-47. 

 

 

 



8. Годованець  О. І.  

  Аналіз чинників розвитку захворювань тканин пародонта в дітей,хворих 

на дифузний нетоксичний зоб [Текст] / О. І. Годованець // Клінічна та 

експериментальна патологія . – 2016. – т.XV, № 1. – С.43-46. 

 

9. Годованець  О. І.  

  Віддалені результати застосування препаратів "Протефлазід" та 

"Імунофлазід" у комплексі лікування хронічного катарального гінгівіту в 

дітей [Текст] / О. І. Годованець, О. С. Кашлакова, Ю. Д. Годованець 

// Клінічна та експериментальна патологія . – 2009. – т.YІІІ, № 3. – 

С.14-19. 

 

10. Годованець  О. І.  

  Особливості перебігу хронічного катарального гінгівіту в дітей за умов 

цукрового діабету [Текст] / О. І. Годованець, А. В. Котельбан // Вісник 

стоматології. – 2016. – № 4. – С.60-65. 

 

11. Годованець  О. І.  

  Особливості лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей із 

дифузним нетоксичним зобом [Текст] / О. І. Годованець, М. М. Рожко 

// Клінічна стоматологія. – 2015. – № 3-4. – С.152. – Матеріали VII 

науково-практичної конференції "Інноваційні технології в стоматології " 

[25 вересня 2015 року ,м.Тернопіль]. 

 

12. Годованець  О. І.  

  Клінічна оцінка стану тканин пародонта в динаміці лікування 

хронічного катарального гінгівіту в дітей,хворих на дифузний 

нетоксичний зоб [Текст] / О. І. Годованець, М. М. Рожко // Медицина 

сьогодні і завтра  . – 2015. – № 3. – С.118-123. 

 

13. Гриньох  В. О.  

  Ультраструктура слизової оболонки ясен підлітків,хворих на хронічний 

катаральний гінгівіт,після комплексного лікування із застосуванням 

лазерної терапії діадинамофорезу [Текст] / В. О. Гриньох, Н. І. Смоляр, 

В. І. Ковалишин // Український стоматологічний альманах. – 2012. – 

№ 1. – С.90-96. 

 

 

 

 

 

 



14. Гуломов  С. С.  

  Определение эффективности лечения хронического катарального 

гингивита в детском возрасте путем воздействия на патогенную 

микрофлору [Текст] / С. С. Гуломов, Ф. К. Усмонов // Стоматология 

детского возраста и профилактика. – 2010. – т.VІІІ, № 3. – С.32-34. 

15. Деньга  О. В.  

  Частота возникновения хронического гингивита у детей 12-13-летнего 

возраста в условиях проведения регуляторной санации полости рта 

[Текст] / О. В. Деньга, Н. Г. Карампини // Вісник стоматології. – 2015. – 

№ 2. – С.92-94. 

 

16. Терапия гингивита у детей с детским церебральным параличом [Текст] 

/ С. В. Ерзина, П. А. Железный, Т. В. Бородина [и др.] // Клиническая 

стоматология. – 2010. – № 1. – С.70-73. 

 

17. Каладзе  Н. Н.  

  Методы физио-фармакотерапии при лечении кариеса и хронического 

катарального гингивита у детей с ДЦП [Текст] / Н. Н. Каладзе // Вестник 

физиотерапии и курортологии. – 2012. – т.18, № 2. – С.96-98. 

 

18. Клинико-морфологическая характеристика лечения гингивита у детей с 

применением нестероидного противовоспалительного препарата [Текст] 

/ Л. П. Кисельникова, И. Г. Данилова, Т. В. Пикилиди [и др.] 

// Стоматология детского возраста и профилактика. – 2013. – т.ХIІ, № 3. – 

С.31-36. 

 

19. Коваль  Ю. Н.  

  Клиническая эффективность применения современных зубных щеток 

сложной формы и их влияние на состояние гигиены полости рта и ткани 

пародонта при хроническом генерализованном катаральном гингивите у 

детей,больных хроническим тонзиллитом [Текст] / Ю. Н. Коваль, 

Л. Б. Цевух // Досягнення біології та медицини. – 2015. – № 2. – С.34-40. 

 

20. Коваль  Ю. Н.  

  Профессиональная гигиена полости рта у детей ,больных хроническим 

генерализованным катаральным гингивитом с сопутствующей 

тонзиллярной патологией [Текст] / Ю. Н. Коваль, Л. Б. Цевух // Одеський 

медичний журнал. – 2016. – № 3. – С.32-40. 

 

 

 

 



21. Костура  В. Л.  

  Порушення цитокінової регуляції при хронічному катаральному 

гінгівіті в дітей із надмірною масою тіла [Текст] / В. Л. Костура, 

Е. В. Безвушко, Л. Є. Лаповець // Український стоматологічний 

альманах. – 2016. – т.2, № 1. – С.72-75. – Матеріали науково-практичної 

конференції з міжнародною участю "Актуальні питання клінічної 

парадонтології" присвяченої 140-річчю з дня народження професора 

Ю.М.Гофунга та 95-річчю заснування кафедри терапевтичної стоматологїї 

Вищого державного навчал. 

 

22. Костура  В. Л.  

  Особливості цитокінового статусу в ротовій рідині у дітей з хронічним 

катаральним гінгівітом та надмірною масою тіла [Текст] / В. Л. Костура, 

Е. В. Безвушко, Л. Є. Лаповець // Вісник стоматології. – 2016. – № 1. – 

С.48-51. 

 

23. Костура  В. Л.  

  Електрофоретична активність клітин букального епітелію при 

хронічному катаральному гінгівіті в дітей із надмірною масою тіла [Текст] 

/ В. Л. Костура, Е. В. Безвушко, Н. Л. Чухрай // Український 

стоматологічний альманах. – 2017. – № 2. – С.53-56. 

 

24. Косырева  Т. Ф.  

  Оценка условно-патогенной флоры зубного налета и ротовой жидкости 

у детей с хроническим генерализованным гингивитом на фоне 

дисбактериоза [Текст] / Т. Ф. Косырева, Е. С. Запорожская-Абрамова 

// Стоматология для всех. – 2010. – № 1. – С.49-51. 

 

25. Котельбан  А. В.  

  Оцінка ефективності лікування хронічного катарального гінгівіту в 

дітей за умов цукрового діабету [Текст] / А. В. Котельбан // Клінічна 

стоматологія. – 2017. – № 1. – С.39-44. 

 

26. Котельбан  А. В.  

  Спектр мікрофлори ротової порожнини дітей за умов хронічного 

катарального гінгівіту на тлі цукрового діабету [Текст] / А. В. Котельбан, 

О. І. Годованець, І. П. Бурденюк // Вісник стоматології. – 2017. – № 1. – 

С.44-46. 

 

 

 

 



27. Кривенко  Л. С.  

 Взаємозв'язок стану прооксидантно-антиоксидантного балансу ротової 

рідини і хронічного гінгівіту в дітей на тлі атопічних хвороб [Текст] 

/ Л. С. Кривенко // Український стоматологічний альманах. – 2017. – 

№ 2. – С.57-60. 

 

28. Кривенко  Л. С.  

  Прогностичні біомаркери хронічного гінгівіту у ротовій рідині дітей з 

атопічними захворюваннями [Текст] / Л. С. Кривенко // Новини 

стоматології. – 2017. – № 3. – С.88-91. 

 

29. Можливості використання генетичних предикторів гінгівіту у дітей на тлі 

атопічних захворювань [Текст] / Л. С. Кривенко, Р. С. Назарян, 

Н. Є. Волкова, О. В. Горенська // Новини стоматології. – 2017. – № 2. – 

С.89-92. 

 

30. Лавренюк  Я. В.  

  Стан специфічної резистентності порожнини рота в дітей,які мають 

карієс зубів і хронічний катаральний гінгівіт, на тлі ортодонтичного 

лікування в динаміці [Текст] / Я. В. Лавренюк // Современная 

стоматология. – 2016. – № 2. – С.49-52. 

 

31. Леус  П. А.  

  Ефективність шкільної програми контрольованого чищення зубів для 

поліпшення гігієни порожнини рота і зниження інтенсивності хронічних 

гінгівітів у дітей 6-7 років [Текст] / П. А. Леус // Профілактична та дитяча 

стоматологія. – 2013. – № 1. – С.34-37. 

 

32.  Оценка клинической эффективности детских зубных паст R.O.С.S.в 

профилактике хронических гингивитов у детей в 6-месячной школьной 

программе контролируемой чистки зубов  [Текст] / П. А. Леус, 

А. И. Жардецкий, Л.Ф. Жугина  [и др.]// Клиническая стоматология. – 

2009. – № 4. – С.72-74. 

 

33. Лісецька  І. С.  

  Ефективність комплексного лікування катарального гінгівіту в підлітків 

із хронічними гастродуоденітами [Текст] / І. С. Лісецька, М. М. Рожко 

// Клінічна стоматологія. – 2015. – № 3-4. – С.157. – Матеріали VII 

науково-практичної конференції "Інноваційні технології в стоматології " 

[25 вересня 2015 року ,м.Тернопіль]. 

 

 



34. Марченко  О. А.  

  Фактори ризику формування хронічного катарального гінгівіту у дітей 

[Текст] / О. А. Марченко // Дентальные технологии. – 2009. – № 2-3. – 

С.28-30. 

 

35. Марченко  О. А.  

  Фактори ризику формування хронічного катарального гінгівіту у дітей  

[Текст] / О. А. Марченко // Дентальные технологии. – 2009. – № 4. – 

С.55-57. 

 

36. Модина  Т. Н.  

  Проявление гипертрофического гингивита у подростка с 

мышечно-суставной дисплазией [Текст] / Т. Н. Модина, И. Р. Ганжа, 

Е. В. Мамаева // Клиническая стоматология. – 2012. – № 2. – С.36-38. 

 

37. Модина  Т. Н.  

  Гипертрофический гингивит у подростков [Текст] / Т. Н. Модина, 

Е. В. Мамаева, Д. А. Цинеккер // Стоматология детского возраста и 

профилактика. – 2010. – т.ІХ, № 1. – С.14-19. 

 

38. Модина  Т. Н.  

  Особенности формирования хронического гипертрофического 

гингивита у подростков 13-15 лет [Текст] / Т. Н. Модина, Е. В. Мамаева, 

Д. А. Цинеккер // Стоматология детского возраста и профилактика. – 

2013. – т.ХII, № 2. – С.28-34. 

 

39. Перспектива використання поліморфізму гена MUC5B у діагностиці 

гінгівіту на тлі атопічних захворювань у дітей [Текст] / Р. С. Назарян, 

Л. С. Кривенко, Н. Є. Волкова, О. В. Горенська // Новини стоматології. – 

2017. – № 1. – С.18-22. 

 

40. Ославський  О. М.  

  Динаміка показників антиоксидантного захисту ротової рідини дітей зі 

скупченим положенням зубів і катаральним гінгівітом під впливом 

комплексного лікування  [Текст] / О. М. Ославський // Медичні 

перспективи. – 2009. – т.ХІV, № 3. – С.83-86. 

 

 

 

 

 

 



41. Полещук  О. Ю.  

  Состояние минерального обмена в полости рта у детей у детей с 

генерализованным хроническим катаральным гингвитом на фоне детского 

церебрального паралича [Текст] / О. Ю. Полещук, Н. А. Вычалковская, 

К. Н. Каладзе // Вестник физиотерапии и курортологии. – 2012. – т.18, 

№ 1. – С.46-47. 

 

42. Поліщук  Т. В.  

  Алгоритм використання пре- і пробіотику для корекції локального 

дисбіозу при хронічному генералізованому катаральному гінгівіті в дітей 

[Текст] / Т. В. Поліщук, П. М. Скрипников // Український 

стоматологічний альманах. – 2013. – № 3. – С.85-91. 

 

43. Рожко  М. М.  

  Лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей із дифузним 

нетоксичним зобом [Текст] / М. М. Рожко, О. І. Годованець // Галицький 

лікарський вісник. – 2015. – т.2, № 4 (ч.2 ). – С.60-62. 

 

44. Романенко  Е. Г.  

  Изменение биохимического состава гликопротеинов ротовой жидкости 

у детей с хроническим катаральным гингивитом под влиянием лечебных 

мероприятий [Текст] / Е. Г. Романенко // Современная стоматология. – 

2013. – № 2. – С.22-24. 

 

45. Романенко  Е. Г.  

  Влияние комплексного лечения на динамику морфофункциональных 

показателей эпителия десны у детей с хроническим катаральным 

гингивитом [Текст] / Е. Г. Романенко // Український стоматологічний 

альманах. – 2013. – № 2. – С.74-78. 

 

46. Савичук  Н. О.  

  Дисбиоз и воспаление в комплексной терапии хронического 

генерализованного катарального гингивита у детей школьного возраста 

[Текст] / Н. О. Савичук, О. А. Марченко // Современная стоматология. – 

2015. – № 3. – С.46-50. 

 

47. Савичук  О. В.  

  Клінічна ефективність комплексної профілактики карієсу і гінгівіту у 

дитячого населення екологічно несприятливих регіонів [Текст] 

/ О. В. Савичук, Ю. П. Немирович, І. М. Голубєва // Новини 

стоматології. – 2010. – № 3. – С.82-84. 

 



48. Савичук  О. В.  

 Особливості лікування хронічного генералізованого катарального 

гінгівіту залежно від типу пародонтопатогенної мікрофлори у дітей 

[Текст] / О. В. Савичук, О. О. Опанасенко // Профілактична та дитяча 

стоматологія. – 2015. – № 2. – С.46-51. 

 

49. Застосування препаратів "Лісобакт" та "Лацидофіл-WM" може 

підвищувати ефективність комплексного лікування хронічного 

катарального гінгівіту I-II ступенів тяжкості в дітей віком 12-15 років 

[Текст] / П. М. Скрипников, Т. В. Поліщук, О. А. Шликова, 

В. І. Шинкевич // Український стоматологічний альманах. – 2012. – № 5. – 

С.91-98. 

 

50. Смоляр  Н. І.  

  Особливості клінічного перебігу хронічного катарального гінгівіту в 

дітей,які проживають на екологічно несприятливих територіях [Текст] 

/ Н. І. Смоляр, Н. В. Малко // Український стоматологічний альманах. – 

2013. – № 4. – С.76-78. 

 

51. Соколова  С. И.  

  Особенности лечения хронического катарального гингивита у детей с 

иммунодефицитными состояниями [Текст] / С. И. Соколова, 

В. М. Елизарова, О. С. Ковылина // Стоматолог. – 2011. – № 6. – С.46-47. 


