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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

ГАГ – глікозаміноглікани  

ДНЗ – дифузний нетоксичний зоб 

КТ – кальцитонін 

кп – каріозні, пломбовані тимчасові зуби 

КПВ – каріозні, пломбовані, видалені постійні зуби 

ЛФ – лужна фосфатаза 

НІК – індекс найвищої інтенсивності карієсу  

НСГАГ – несульфатовані глікозаміноглікани 

ОК – остеокальцин 

СОРП – слизова оболонка ротової порожнини 

СГАГ – сульфатовані глікозаміноглікани 

ТЕР-тест – тест емалевої резистентності 

ТТГ – тиреотропний гормон 

T4 – тироксин 

FT4 – тироксин вільний 

T3 – трийодтиронін 

ПГ – паратгормон 

ХГГ – хронічний гіпертрофічний гінгівіт 

ХКГ – хронічний катаральний гінгівіт 

CPI – індекс стану тканин пародонта  

OHI-S – спрощений індекс гігієни ротової порожнини Грін-Вермільйона 

РМА – папілярно-маргінально-альвеолярний індекс 

рН – кислотність середовища  

Са – кальцій 

Cd – кадмій  

Cu – купрум  

Fe – ферум  

Zn – цинк  
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Рівень стоматологічного здоров’я дітей тісно 

пов’язаний із зростанням питомої ваги чинників ризику формування та 

прогресування хвороб твердих і м’яких тканин ротової порожнини, що 

знаходить своє відображення в структурі основних стоматологічних 

захворювань. Зокрема, в Україні поширеність карієсу зубів у 6-річних дітей 

складає 87,9 % при інтенсивності ураження – 4,6; у 12-річних – 72,3 % при 

інтенсивності – 2,75. Частота виявлення хронічного катарального гінгівіту 

(ХКГ) серед дітей і підлітків становить у середньому 70-80 %, а в окремих 

регіонах сягає 95-98 %. Зубощелепні аномалії реєструються в понад 60 % 

обстежених віком 7-18 років [125, 141, 155]. Як і в більшості країн світу, в 

Україні спостерігається тенденція до зростання цих показників [58, 65, 66, 

238, 253, 254, 364, 450]. 

Епідеміологічні та клінічні дослідження, здійснені в нашій державі та 

за її межами, свідчать, що поширеність основних стоматологічних 

захворювань у дітей на популяційному рівні залежить від багатьох чинників: 

соціально-економічних, кліматичних, екологічних, біогеохімічних [15, 39, 69, 

74, 78, 81, 89, 96, 126, 184, 186, 255, 273, 290, 370].  

Водночас індивідуальне стоматологічне здоров’я дитини формується 

під впливом низки системно-соматичних факторів [27, 46, 71, 132, 145, 195, 

222, 250, 258, 259, 355, 379, 421].  

На жаль, на сьогодні практично немає дітей, ріст і розвиток яких 

відбувається в умовах здорового організму. Невпинно зростає 

захворюваність дитячого населення, у структурі якої вагоме місце посідає 

ендокринна патологія [3, 51, 112, 437, 447]. У понад 55 % випадків 

діагностується дифузний нетоксичний зоб (ДНЗ), який є найпоширенішою 

ендокрино- та тиреопатією в дітей України. Особливо високі показники 

поширеності та захворюваності на ДНЗ реєструються серед дитячого 

населення північно-західних регіонів нашої держави [23, 59, 60, 103].  
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Низка дослідників відзначає, що гіперплазія щитоподібної залози 

впливає на процеси формування та мінералізації твердих тканин зуба [20, 32, 

171, 174, 194], метаболічні процеси у тканинах пародонта [20, 84, 160, 172, 

194, 338, 448, 463], морфо-функціональний стан слинних залоз [7, 279].  

Одним із пріоритетних напрямків ВООЗ при розробці нових цілей і 

завдань до 2020 року є виявлення та усунення чинників ризику формування 

стоматологічних захворювань, ураховуючи характер перебігу та асоційовані 

ризики, пов’язані з загальним станом здоров’я дитини. Поставлено завдання 

мінімізувати стоматологічні прояви соматичних захворювань окремих осіб і 

суспільства загалом, використовуючи їх для ранньої діагностики, 

профілактики й ефективного лікування системної патології [201, 334, 397].  

У зв’язку з цим значної уваги дослідники повинні надавати вивченню 

кореляційних залежностей між стоматологічною та соматичною патологією в 

дітей, визначенню їхніх причинно-наслідкових зв’язків, удосконаленню 

методів діагностики, профілактики і лікування карієсу зубів та захворювань 

тканин пародонта, залежно від умов функціонування дитячого організму. 

Таким чином, дослідження, спрямовані на вивчення морфо-

функціонального стану зубощелепної системи дітей на тлі захворювань 

щитоподібної залози, є актуальними, перспективними та ефективними щодо 

поліпшення лікувально-профілактичної стоматологічної допомоги дітям. 

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

Наукова робота виконана як ініціативна на кафедрі хірургічної та дитячої 

стоматології Вищого державного навчального закладу України 

“Буковинський державний медичний університет” (ДР № 0112U003537) та є 

фрагментом комплексної науково-дослідної роботи кафедри стоматології 

інституту післядипломної освіти Державного вищого навчального закладу 

“Івано-Франківський національний медичний університет” на тему: 

“Розробка методів діагностики, лікування та профілактики стоматологічних 

захворювань у населення, що проживає в екологічно несприятливих умовах” 
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(ДР № 0111U003681). Автор є виконавцем фрагментів науково-дослідних 

робіт. 

Мета дослідження: наукове обґрунтування принципів надання 

стоматологічної допомоги дітям із супутньою патологією щитоподібної 

залози шляхом розробки та впровадження нових методів діагностики, 

профілактики і лікування основних стоматологічних захворювань на підставі 

вивчення системних та місцевих метаболічних порушень стану твердих і 

м’яких тканин ротової порожнини.  

Завдання дослідження. 

1. Визначити поширеність і структуру основних стоматологічних 

захворювань у дітей із супутньою патологією щитоподібної залози. 

2. Провести стоматологічне обстеження дітей щодо поширеності та 

інтенсивності карієсу зубів за ураження ДНЗ у віковому аспекті.  

3. Здійснити комплексне клініко-статистичне дослідження стану тканин 

пародонта в підлітків, хворих на ДНЗ. 

4. Оцінити рівень йодного забезпечення і тиреоїдний статус дітей, які 

хворіють на ДНЗ, та дослідити їхній вплив на формування основних 

стоматологічних захворювань.  

5. Вивчити біохімічні маркери мінерального обміну та його гормональну 

регуляцію в організмі дітей із ДНЗ, провести кореляційний аналіз одержаних 

даних із показниками кальцієвого гомеостазу ротової порожнини. 

6. Визначити мікроелементний склад твердих тканин зубів у дітей із 

супутнім ДНЗ і з’ясувати значення есенціальних і ксенобіотичних елементів 

у патогенезі основних стоматологічних захворювань. 

7. Дослідити особливості функціонування сполучнотканинних 

компонентів зубощелепної системи дітей за умов ДНЗ на основі вивчення 

показників їхнього обміну: глікозаміногліканів (ГАГ) та їхніх фракцій, 

вільного і зв’язаного оксипроліну. 
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8. Оцінити біохімічний склад глікопротеїнів ротової рідини дітей і 

визначити їхню роль у розвитку основних стоматологічних захворювань на 

тлі ДНЗ. 

9. Визначити можливі патогенетичні механізми формування карієсу зубів 

і ХКГ у дітей за ураження ДНЗ шляхом проведення багатофакторного 

кореляційного аналізу даних клініко-лабораторного дослідження. 

10. Обґрунтувати, розробити і впровадити в практику охорони здоров’я 

нові методи діагностики, патогенетично спрямовані схеми лікувально-

профілактичних заходів у дітей, хворих на карієс зубів і ХКГ, які перебігають 

на тлі ДНЗ, та вивчити їхню ефективність. 

 Об’єкт дослідження – особливості стану твердих тканин тимчасових і 

постійних зубів, тканин пародонта, ротової рідини, крові, сечі дітей із 

супутньою патологією щитоподібної залози. 

 Предмет дослідження – клініко-лабораторне обґрунтування методів 

діагностики, профілактики і лікування карієсу зубів та ХКГ у дітей із 

супутньою патологією щитоподібної залози, зокрема ДНЗ.  

 Методи дослідження: клінічні – визначення поширеності та 

інтенсивності стоматологічних захворювань у дітей, оцінка стоматологічного 

статусу дітей; біохімічні – визначення вмісту кальцію (Сa), фосфору, 

активності лужної фосфатази (ЛФ) в сироватці крові, а також рівня лізоциму, 

уреази, загального білка, глікопротеїнів, гексозамінів, сіалових кислот, 

фукози, вільного та зв’язаного оксипроліну, ГАГ, Са, фосфору, активності 

ЛФ, рН ротової рідини; атомно-абсорбційні – визначення мікроелементного 

складу твердих тканин зубів; імуноферментні – визначення вмісту 

тиреоїдних і кальцій-регулюючих гормонів, остеокальцину (ОК) в сироватці 

крові; статистичні і математичні – для оцінки ступеня вірогідності одержаних 

результатів та розробки математичних моделей формування стоматологічної 

патології за умов тиреопатології. 

 Наукова новизна одержаних результатів. Уперше одержано наукові 

дані про стан сполучнотканинних елементів зубощелепної системи за 
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ураження ДНЗ у дітей і проаналізовано їхній вплив на процеси формування 

патологічного процесу в тканинах пародонта.   

 Проведено детальний аналіз стану твердих тканин зубів і тканин 

пародонта в дітей із супутньою тиреопатологією, у тому числі, ДНЗ. 

Доповнено наукові дані щодо клінічних особливостей перебігу основних 

стоматологічних захворювань у дітей зазначеної групи, що стало підґрунтям 

для детального вивчення патогенетичних механізмів розвитку патології на 

основі комплексного біохімічного дослідження доступних у педіатричній 

практиці біоматеріалів і неінвазивних методик.  

 На підставі визначення показників ротової рідини дітей уточнено 

наукові дані про особливості мінералізації емалі зубів, а також роль макро - і 

мікроелементів у цьому процесі.  

 У роботі виявлено низку кореляційних залежностей між місцевими 

змінами морфо-функціонального стану твердих і м’яких тканин ротової 

порожнини та системними метаболічними порушеннями – показниками 

тиреоїдного статусу організму дитини, кальцієвого обміну та його 

гормональною регуляцією. 

 За результатами багатофакторного кореляційного аналізу виведені 

математичні моделі формування карієсу зубів і ХКГ у дітей, хворих на ДНЗ, 

за допомогою яких доведено, що провідну роль у розвитку і прогресуванні 

стоматологічної патології відіграють метаболічні порушення, що стають 

підґрунтям для реалізації дії загальновизнаних карієсогенних і 

пародонтопатогенних чинників. 

 Комплексні клініко-лабораторні обстеження дітей із поєднаною 

стоматологічною й ендокринною патологією надали змогу обґрунтувати та 

розробити нові методи профілактики і лікування основних захворювань 

ротової порожнини. 

 Уперше запропоновано лікувально-профілактичні заходи щодо карієсу 

зубів у дітей, які хворіють на ДНЗ, з урахуванням корекції виявлених 

порушень як на загальному, так і на місцевому рівнях шляхом застосування 
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макро- і мікроелементів на тлі базової йодотерапії, а також адаптації 

місцевих гігієнічних засобів у напрямку підвищення мінералізації емалі 

зубів. 

 Уперше розроблено спосіб лікування і профілактики ХКГ у дітей, які 

хворіють на ДНЗ, що передбачає корекцію метаболічних порушень у 

тканинах пародонта за допомогою макро- і мікроелементних препаратів на 

тлі базової йодотерапії з включенням у комплекс заходів препарату 

глюкозаміну для відновлення структурних елементів протеогліканів і 

глікопротеїнів, що зазнають суттєвих змін при патології щитоподібної 

залози. Підібрано місцеві лікувально-профілактичні маніпуляції, які мають 

пародонтопротекторну дію та сприяють посиленню ефекту загального 

лікування. 

 Практичне значення одержаних результатів.  Практична значимість 

роботи визначається обґрунтуванням і розробкою нових методів діагностики 

та способів лікування на основі одержаних результатів клініко-лабораторних 

досліджень. 

 Запропоновано визначення низки біохімічних показників ротової 

рідини дітей, які хворіють на ДНЗ, що надає змогу провести доклінічну 

діагностику стоматологічних захворювань, уточнити ступінь тяжкості 

патологічного процесу в тканинах ротової порожнини та ймовірність його 

прогресування.  

 Розроблено метод діагностики стану твердих тканин зубів у дітей при 

супутній патології щитоподібної залози (Деклараційний патент України на 

корисну модель № 96414 від 10.02.2015), що включає оцінку фосфорно-

кальцієвого обміну та рівня мікроелементного забезпечення і дозволяє 

провести етіопатогенетичну діагностику каріозного процесу з 

обґрунтуванням подальшого вибору способу лікування і профілактики.  

 Розроблено метод діагностики стану тканин пародонта в дітей на тлі 

патології щитоподібної залози (Деклараційний патент України на корисну 

модель № 95491 від 25.12.2014), що включає оцінку стану 
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сполучнотканинних елементів зубощелепної системи за такими показниками 

як: рівень ГАГ, вільного і зв’язаного оксипроліну, глікопротеїнів та їхніх 

структурних одиниць у ротовій рідині. Визначення цих метаболітів дозволяє 

здійснити патогенетично спрямовану діагностику захворювань тканин 

пародонта та обґрунтувати вибір лікувально-профілактичних заходів. 

 Запропоновано та впроваджено в роботу лікувальних закладів 

практичної охорони здоров’я спосіб лікування карієсу зубів у дітей за 

ураження ДНЗ (Деклараційний патент України на корисну модель № 97699 

від 25.03.2015), а також спосіб лікування ХКГ у дітей на тлі ДНЗ 

(Деклараційний патент України на корисну модель № 97700 від 25.03.2015). 

Встановлена їхня висока клінічна ефективність. 

 За результатами дослідження розроблено та опубліковано одну 

методичну рекомендацію та два інформаційні листи про нововведення в 

охороні здоров’я України. 

 Впровадження результатів дослідження. Результати наукового 

дослідження впроваджені у лікувальний процес закладів охорони здоров’я 

Кіцманського, Глибоцького, Вижницького, Сторожинецького та Хотинського 

районів Чернівецької області, Чернівецької міської стоматологічної 

поліклініки, Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні,  Чернівецької 

міської дитячої клінічної лікарні, Івано-Франківської дитячої стоматологічної 

поліклініки, Полтавської дитячої міської клінічної лікарні.  

Теоретичні положення та практичні рекомендації дисертаційної роботи 

використовуються в навчальному процесі на кафедрах терапевтичної 

стоматології, хірургічної та дитячої стоматології Вищого державного 

навчального закладу України “Буковинський державний медичний 

університет”; кафедрах дитячої стоматології та стоматології інституту 

післядипломної освіти Державного вищого навчального закладу “Івано-

Франківський національний медичний університет”; кафедрі стоматології 

дитячого віку Державного вищого навчального закладу “Ужгородський 

національний університет”; кафедрі дитячої стоматології Державного вищого 
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навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет 

імені І.Я. Горбачевського”; кафедрі дитячої терапевтичної стоматології з 

профілактикою стоматологічних захворювань та кафедрі дитячої 

стоматології факультету післядипломної освіти Вищого державного 

навчального закладу України “Українська медична стоматологічна академія”. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

завершеним науковим дослідженням, виконаним на кафедрі хірургічної та 

дитячої стоматології Вищого державного навчального закладу України 

“Буковинський державний медичний університет” при науковому 

консультуванні доктора медичних наук, професора Рожка Миколи 

Михайловича (Державний вищий навчальний заклад “Івано-Франківський 

національний медичний університет”). Дисертантом особисто проведено 

патентно-інформаційний пошук і аналіз наукової літератури з обраної 

проблеми, сформульовано мету і завдання дослідження, виконано клініко-

лабораторні обстеження пацієнтів. Самостійно запропоновано методи та 

підходи до лікування і профілактики основних стоматологічних захворювань 

у дітей, які хворіють на ДНЗ, проліковано дітей та здійснено оцінку 

ефективності лікування в катамнезі протягом 2 років. Безпосередньо автором 

проведено аналіз та узагальнення результатів дослідження, написано всі 

розділи дисертації, сформульовано науково обґрунтовані висновки та 

практичні рекомендації. У друкованих матеріалах разом із співавторами 

участь дисертанта є визначальною, матеріали та висновки належать 

здобувачу. 

Додаткові методи дослідження проводилися на базі лабораторії 

кафедри біоорганічної та біологічної хімії Вищого державного навчального 

закладу України “Буковинський державний медичний університет” 

(завідувач кафедри – доцент Геруш І.В.), лабораторії кафедри біологічної та 

медичної хімії імені академіка Бабенка Г.О. Державного вищого навчального 

закладу “Івано-Франківський національний медичний університет” 

(завідувач кафедри – професор Ерстенюк Г.М.) та лабораторного відділення 
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Обласної дитячої клінічної лікарні м. Чернівці (завідувач відділення – 

Ігнатюк Т.В.). 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення, 

висновки і практичні рекомендації дисертаційної роботи доповідалися та 

обговорювалися на V, VІ, VIII науково-практичних конференціях 

“Інноваційні технології в стоматології” (Тернопіль, 2012, 2013, 2015); 94-й, 

95-й, 97-й підсумкових наукових конференціях професорсько-викладацького 

складу Буковинського державного медичного університету (Чернівці, 2013, 

2014, 2016); науково-практичних конференціях із міжнародною участю 

“Бабенківські читання” (Івано-Франківськ, 2013, 2015); науково-практичній 

конференції з міжнародною участю “Актуальні проблеми стоматології, 

щелепно-лицевої хірургії, пластичної та реконструктивної хірургії голови та 

шиї” (Полтава, 2014); The 1st International Academic Conference “Science and 

Education in Australia, America and Eurasia: Fundamental and Applied Science” 

(Melbourne, Australia, 2014); V, VIIІ multi-profile medical conference 

“International standards of clinical practice” (Chakvi, Georgia, 2014, 2015); 

науково-практичній конференції з міжнародною участю “Інноваційні 

технології в сучасній стоматології” (Івано-Франківськ, 2015); науково-

практичній конференції з міжнародною участю “Мультидисциплінарний 

підхід в лікуванні ортодонтичних пацієнтів” (Полтава, 2015); VII, Х multi-

profile medical conference “International standards of clinical practice” 

(Bakuriani, Georgia, 2015, 2016).  

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 51 друковану 

працю, у тому числі 21 наукову статтю, із них 16 у фахових наукових 

виданнях України і 5 – у міжнародних виданнях (10 одноосібних), 23 

публікації – у наукових журналах, збірниках, тезах з’їздів, конгресів, 

конференцій, отримано 4 патенти України на корисну модель, видано 1 

методичні рекомендації, 2 інформаційні листи про нововведення в охороні 

здоров’я України. 
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 Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, огляду 

літератури, характеристики матеріалів і методів дослідження, чотирьох 

розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаних джерел, додатків. Повний 

обсяг дисертації становить 403 сторінки, основний текст роботи викладено на 

265 сторінках. Робота ілюстрована 61 рисунком та 75 таблицями. Список 

літератури містить 470 джерел, з них 275 іноземні. 
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РОЗДІЛ І 

КОМОРБІТНІСТЬ ОСНОВНИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ 

ЗАХВОРЮВАНЬ ТА ТИРЕОПАТОЛОГІЇ В ДІТЕЙ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Захворювання щитопобідної залози в дітей: епідеміологічні та 

етіологічні аспекти 

 

Патологія ендокринної системи посідає одне з провідних місць у 

структурі загальної захворюваності населення [80, 203, 242, 437]. У дитячому 

віці спостерігається чітка динаміка до зростання кількості ендокринних 

захворювань із віком [3, 51, 112, 332, 365, 386, 412, 452]. 

За даними офіційної статистики, у структурі поширеності захворювань 

ендокринної системи дітей та підлітків в Україні перше місце посідає 

дифузний зоб, на частку якого припадає 56,7 % усіх захворювань. 

Поширеність його серед дітей віком 0-17 років у 2014 році склала 43,36 на 

1000 осіб [23, 59, 60, 103]. 

Основною причиною розвитку ДНЗ у дітей та дорослих є природний 

дефіцит йоду. Як вважають фахівці ВООЗ, кожен третій мешканець планети 

відчуває на собі вплив йододефіциту. Особливо від нього страждають країни, 

що розвиваються. За даними ВООЗ 1994 року, кількість людей, що перебуває 

в умовах йододефіциту, оцінюється приблизно в 1,6 мільярди. Протягом 

останніх 15 років це число збільшилося до 2 мільярдів [233, 252, 266, 328, 

368, 418, 454, 460, 465]. 

До постраждалих від йододефіциту можна віднести низку 

європейських країн, у тому числі Болгарію, Румунію, Польщу, Францію, 

Бельгію, Норвегію, Португалію і Росію, у населення яких виявлено низький 

рівень екскреції йоду із сечею (нижче 100 мкг/л) [26, 198, 233]. 

Більше 50 мільйонів людей страждає різними формами захворювань 

щитоподібної залози в Російській Федерації. До регіонів, ендемічних щодо 
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зобу, належать Сибір, Забайкалля, Кузбас, Алтай, Північний Кавказ, 

Башкирія та інші [8, 26, 99, 143]. Зобні ендемії спостерігаються і в 

приморських регіонах країни, де немає дефіциту йодовмісних морепродуктів, 

зокрема на Сахаліні, у Магадані та Архангельській області. Цей факт 

підкреслює поліетіологічність захворювання та спростовує його виключно 

йододефіцитний генез [38, 90]. 

У нашій державі традиційно до йододефіцитних належать Львівська, 

Чернівецька, Івано-Франківська, Закарпатська, Тернопільська, Рівенська та 

Волинська області. Загальнонаціональне дослідження вживання населенням 

харчових мікронутрієнтів, проведене у 2002 році за підтримки Дитячого 

Фонду ООН (ЮНІСЕФ), довело актуальність проблеми йододефіциту для 

всієї території України, а не лише для її західних регіонів. Як наслідок – 

масові ураження щитоподібної залози в дітей, порушення морфо-

функціонального та психічного розвитку, зниження інтелектуального 

потенціалу нації [100, 131].  Навіть розробка та впровадження “Державної 

програми профілактики йодної недостатності в населення на 2002-2005 рр.” 

не призвело до очікуваних результатів, а поширеність тиреоїдної патології 

серед населення залишається на високому рівні.  

На сьогодні в Україні дефіцит йоду спостерігається майже в 70 % 

населення держави. Картограма йододефіциту розподіляє нашу країну на 4 

зони: регіони з вираженим йододефіцитом (Волинська, Рівненська, 

Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, 

Чернігівська області), де проживає майже 15 мільйонів населення; регіони з 

частково вираженим йододефіцитом (Київська, Житомирська, Хмельницька 

області та АР Крим); регіони з помірним йододефіцитом (Вінницька, 

Черкаська, Полтавська, Сумська, Дніпропетровська, Луганська області) та 

регіони з незначним йододефіцитом і достатньою йодозабезпеченістю 

(Одеська, Миколаївська, Кіровоградська, Херсонська, Запорізька, Донецька, 

Харківська області). Буковина, за критеріями ВООЗ, оцінюється як територія  

з легким та помірним ступенем йодного дефіциту [110, 176]. 
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За результатами епідеміологічного дослідження, проведеного в 

Карпатському регіоні, встановлено йодну недостатність різного ступеня 

прояву, яка залежить від висоти розміщення населеного пункту над рівнем 

моря. У 77,6 % обстежених школярів, що проживають за умов високогір’я 

Карпат, у 68,5 % школярів середньогірського ярусу та в 42,3 % школярів 

низькогір’я діагностовано ендемічний еутиреоїдний зоб [25, 177, 179]. 

Поглиблене вивчення причин виникнення зобу на Буковині 

професором Ковальовим М.М. показало, що разом із дефіцитом йоду в 

продуктах харчування та воді значну роль відіграють й інші макро - і 

мікроелементи (Са, манган, кобальт, цинк). Встановлені регіональні клініко-

морфологічні особливості захворювання та розроблені методи лікування 

патології [64].  

Ще позаминулого століття була висунута теорія йодної недостатності в 

розвитку ендемічного зобу Прево і Шатеном, згодом вона отримала глибоке 

наукове обґрунтування в дослідженнях Нікалаєва О.В. та його  школи [130]. 

Натепер збільшення щитоподібної залози розглядається як 

рефлекторно-пристосувальна реакція організму на недостатність йоду в 

довкіллі. У перший період захворювання у відповідь на недостатнє 

надходження йоду та синтез тиреоїдних гормонів організм відповідає 

компенсаторною реакцією – гіперплазією щитоподібної залози. Згодом, при 

перманентному йододефіциті, організм не лише не відчуває браку тироксину, 

але й починає страждати від його надлишку [208, 237, 327, 453, 465]. З часом 

виникають більш тяжкі форми тиреопатології [272, 274, 284, 332, 346, 377, 

457]. 

Однак, багатьма дослідниками встановлена невідповідність між 

вмістом йоду в грунті, харчових продуктах та поширеністю ендемічного 

зобу. Встановлено, що в районах із відносно малим вмістом йоду в 

навколишньому середовищі, ендемічний зоб може зустрічатися рідше, аніж у 

районах із відносно великим рівнем йоду [148, 235, 317]. 
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Усунення йододефіциту хоча й призводить до різкого зменшення 

захворюваності на зоб, однак не ліквідує ендемію повністю. У зв’язку з цим є 

підстави стверджувати, що йодна недостатність впливає на організм людини 

при певних умовах зовнішнього та внутрішнього середовища, які здатні 

посилювати чи, навпаки, знижувати струмогенний ефект [13, 61, 188, 286, 

387]. Дослідженнями в цьому напрямку встановлено, що до зобогенних 

чинників, окрім неадекватного надходження йоду, слід віднести:  генетичні 

передумови, мікроелементози, техногенні полютанти, дефіцит білкового 

харчування, паління, медикаменти та вагітність [14, 26, 30, 54, 139, 191]. До 

негативних факторів ризику формування дифузного нетоксичного зобу в 

дітей та підлітків слід віднести також наявність спадкової обтяженості щодо 

захворювань щитоподібної залози, яка виявляється в 57,8 % випадків [139, 

342]. 

За даними Власенко М.В. (2008) тиреоїдний гормоногенез у дитячому 

віці мінливий і залежить від віку та статі. У підлітків на тлі ДНЗ 

лабораторний дистиреоз характеризується  збільшенням вмісту тиреоїдних 

гормонів, у першу чергу тиреотропного. Подібні варіанти дистиреозу 

вказують на необхідність забезпечення щитоподібної залози йодом як 

першочерговий крок у лікуванні ДНЗ і його профілактиці [30, 292, 326, 378, 

399]. 

 Отже, захворювання щитоподібної залози займають чільне місце в 

структурі дитячої захворюваності. Здебільшого їх виникнення  пов’язане із 

йододефіцитом, який притаманний більшості території нашої держави. 

Однак, є чимало інших регіональних чинників, які слід враховувати при 

вивченні тиреопатології та її впливу на організм дитини.  
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1.2. Вплив патології щитоподібної залози на розвиток 

стоматологічних захворювань 

 

Висока поширеність стоматологічних захворювань у дітей України та 

світу загалом [113, 156, 158, 182, 187, 224, 239, 257, 294, 308, 333, 380] все 

частіше змушує науковців аналізувати вплив соматичного здоров’я дитини 

на їх розвиток [27, 46, 62, 71, 132, 145, 195, 212, 222, 250, 262, 295, 355, 421]. 

Педіатри стверджують, що ризик розвитку будь-якого хронічного 

захворювання в дітей при зобі І ступеня підвищується на 24 %, ІІ-ІІІ ступенів 

– на 45 % [48, 101, 464]. Серед дітей із супутнім ендемічним зобом 

спостерігаються процеси ретардації, у той час як у дітей із нормальним 

йодним забезпеченням зберігається тенденція до акселерації. Вплив йодного 

дефіциту призводить до порушень фізичного розвитку дітей за рахунок 

зниження маси тіла (23,8 %), зменшення росту (20,6 %), різкої 

дисгармонічності розвитку (6,2 %); затримки статевого розвитку (16,2 %) та 

порушень менструальної функції (46,5 %) у дівчаток; уповільнення темпів 

статевого дозрівання хлопчиків (36,8 %) [54]. 

Згідно літературних даних, поширеність ендемічного зобу в населення, 

як правило, позитивно корелює із поширеністю та інтенсивністю ураження 

твердих тканин зубів каріозним процесом, а також захворюваннями тканин 

пародонта, що пояснюється природним екологічно зумовленим фтор-йодним 

дефіцитом. Фундаментальні епідеміологічні дослідження з цього питання на 

теренах Західної України були проведені Керімовим Е.А., Горзовим І.П., 

Політун А.М. [39]. 

Стоматологічне обстеження дітей за ураження дифузним еутиреоїдним 

зобом Іа, Іб та ІІ ступенів, виконане Біденко Н.В., показало високу 

поширеність (96,9 %) та інтенсивність (5,56) карієсу зубів, а також значну 

поширеність гінгівіту (41,0 %). Найнесприятливіший перебіг карієсу зубів і 

гінгівіту спостерігався в дітей на тлі ДНЗ ІІ ступеня. У 29,75 % дітей було 

виявлено відмінні від нормальних значень рівні Са та неорганічного фосфату 
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в сироватці крові. Спостерігалася недостатність специфічного та 

неспецифічного місцевого імунітету [20]. 

За даними Супієвої Е.Т. (1996), у дітей, які проживають у м. Алмати, 

при супутньому ендемічному зобі поширеність карієсу зубів складає 84,7 %, 

захворювань тканин пародонта – 68,8 %, зубощелепних аномалій – 61,1 %, 

некаріозних уражень зубів – 20,2 %. У 17,8 % таких дітей спостерігаються 

порушення процесу прорізування зубів. Інтенсивність карієсу зубів у дітей за 

ураження ендемічним зобом складає у віці від 4 до 15 років 4,3 (кп=2,1; 

КПВ=2,2). У дітей 12-річного віку КПВ=3,2, що відповідає середньому рівню 

за ВООЗ. Субкомпенсована та декомпенсована форми перебігу карієсу 

зустрічаються в 52,7 % випадків [171]. 

У 90-х роках XX століття Ахмедбейлі Р.М. виявив достовірне зниження 

мікротвердості емалі та дентину зубів у дітей зі зниженою функцією 

щитоподібної залози і в осередках ендемічного зобу [174]. 

При гіпофункції щитоподібної залози поширеність захворювань 

твердих тканин зубів на 17,4 % вища, аніж у здорових пацієнтів. 

Характерним є вибіркове ураження карієсом та його ускладненнями 

жувальної групи зубів, що у 86,9-98,9 % випадків закінчується їх видаленням. 

На тлі гіпотиреофункції втричі знижується показник кислотної розчинності 

емалі та вдвічі швидкість її ремінералізації [119]. 

Встановлені порушення ультраструктури, макро- і мікроелементного 

складу твердих тканин зубів при карієсі у хворих на гіпотиреоз, порівняно з 

обстеженими без патології щитоподібної залози [114]. 

Максимовський Ю.М. (1981) встановив збільшення поширеності 

карієсу постійних зубів у дітей на тлі гіпотиреозу в 1,4, порівняно зі 

здоровими, молочних зубів – в 1,6 рази; відповідно інтенсивність карієсу 

постійних зубів була вищою в 1,7, а молочних – у 2,3 рази. Виявлено 

залежність ураження зубів карієсом від ступеня гіперплазії щитопобідної 

залози. При I ступені ДНЗ у дітей, як правило, не було збільшення 
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інтенсивності та поширеності карієсу, порівняно зі здоровими дітьми. При II 

ступені ДНЗ відзначався значний ріст цих показників [174]. 

За даними Ковач І.В. і Воляк Л.М. (2012), у 50 % дітей, хворих на 

ендемічний зоб, реєструються тяжкі форми каріозних уражень – 

декомпенсований карієс; у 31 % виявляються ознаки системної і вогнищевої 

гіпоплазії зубів, а у 23 % обстежених наявні поєднані варіанти – карієс та 

гіпоплазія одночасно. З усього загалу гіпоплазії емалі системна гіпоплазія 

спостерігається в 93 % випадків, що свідчить про глибокі обмінні порушення 

у випадку ендемічного зобу. Зокрема, слабкість функції щитоподібної залози 

унеможливлює нормальний рівень білкового і мінерального обміну, а також 

стимулює функцію остеобластів. Як результат – виникає гіпо- та 

демінералізація кісткових структур скелета і зубів. Завершальним етапом 

таких розладів стає розвиток системної остеопенії з неминучими  кістковими 

деформаціями, у тому числі щелепно-лицевої ділянки, остеопорозом кісток, а 

також системною гіпоплазією твердих тканин і множинним карієсом зубів 

[82]. 

За даними Любомудрова Т.С. (1974), при гіпофункції щитоподібної 

залози і після її видалення уповільнюється прорізування зубів. Молочні зуби 

прорізуються на 1-2 і навіть 3 роки пізніше. Зміна зубів запізнюється в 

основному на 3-4 роки. Рентгенологічно визначають несформовані верхівки 

коренів фронтальних зубів у дітей у віці 12-13 років, щілину по лінії 

піднебінного шва [174]. 

Згідно даних останніх досліджень, частота зубощелепних аномалій у 

дітей, хворих на ДНЗ, перевершує показники практично здорових дітей у віці 

6-ти років на 18,2 %, 12-ти років – на 14,0 % і 15-ти років – на 14,4 %. 

Домінують аномалії положення зубів, звуження зубних дуг, дистальний і 

глибокий прикус. У таких дітей визначаються порушення гормональної 

регуляції процесів кісткового ремоделювання, які виражаються зниженням 

рівня метаболізму кісткової тканини. У ротовій порожнині також 

спостерігаються порушення рівноваги в прооксидантно-антиоксидантній 
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системі, зниження антибактеріального захисту, збільшення ступеня дисбіозу 

ротової порожнини, а також локальна інтенсифікація запальних процесів і 

недостатній ремінералізуючий потенціал ротової рідини. Механізм 

моделювання кісткової тканини за таких умов продемонстровано на рисунку 

1.1 [84]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 1.1. Механізми порушення кісткового моделювання при 

ортодонтичному переміщенні зубів на тлі дифузного нетоксичного зобу 

(Колесник К.А., 2014).  
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Підтвердженням впливу тиреоїдних гормонів на обмінні процеси є той 

факт, що при будь-якій дисфункції щитоподібної залози в дітей виникають 

різноманітні некаріозні ураження твердих тканин зубів, насамперед, 

гіпоплазія [174, 354]. 

При хронічному тиреоїдиті в дітей спостерігається висока поширеність 

та інтенсивність карієсу зубів, що подекуди сягає 100 %, також значною є 

поширеність захворювань тканин пародонта, серед яких 59,4 % займає ХКГ, 

29,8 % – гіпертрофічний гінгівіт та 3,1 % – генералізований пародонтит. 

Місцевий гуморальний імунітет у дітей із хронічним тиреоїдитом 

характеризується зниженням секреторного IgA та підвищенням рівня 

сироваткового IgA. Виявлено кореляційний зв’язок між рівнем секреторного 

IgA в ротовій рідині та інтенсивністю карієсу зубів і ступенем тяжкості 

гінгівіту [98]. 

За даними Бєлякова Ю.А. (1983), при різних видах гіпотиреозу 

спостерігаються як надкомплектність, так і недостатня кількість зубів, хоча 

гіподонтія, аж до адентії, зустрічається частіше, і дуже рідко відзначається 

нормальне число зубів [18, 174]. 

Проведені у Білорусії обстеження пацієнтів із супутніми тиреопатіями 

різних вікових груп показали, що з віком зростає кількість і тяжкість усіх 

стоматологічних захворювань. Зокрема, інтенсивність карієсу зубів вже у 18-

24 років складає 9,4-9,5, порівняно з 6,7 у контрольній групі, а у віці 35-44 

років зростає вдвічі при гіпотиреозі (18,6) та дещо менше при гіпертиреозі 

(15,8), порівняно з 10,7 у соматично здорових пацієнтів. А за наявністю 

гінгівіту, пародонтиту та ступенем їх тяжкості можна говорити про наявність 

захворювань щитоподібної залози й інтенсивність їх перебігу [6, 129]. 

Епідеміологічним обстеженням дітей, які проживають в умовах 

йодного дефіциту (м. Нижньовартовськ, Росія), виявлено високий рівень 

стоматологічної захворюваності в усіх вікових групах. Поширеність карієсу 

зубів у 12-річних дітей збільшується до 87,06 % при інтенсивності 3,02±0,24, 

поширеність ХКГ складає 68,7 %. Установлено більш значний ступінь 
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ураження постійних зубів карієсом та некаріозними захворюваннями в дітей 

за умов гіперплазії щитоподібної залози на тлі низької резистентності емалі і 

недостатнього рівня мінералізуючих властивостей ротової рідини [194, 260]. 

Ризик розвитку захворювань тканин пародонта в осіб із патологією 

ендокринної системи в декілька разів вищий, ніж у пацієнтів із необтяженим 

анамнезом [18, 63, 211, 419]. 51,2 % дітей із ендокринопатіями мають зміни в 

тканинах пародонта [27]. Патологія пародонта в цього контингенту дітей 

представлена в основному ХКГ (43,6 %), рідше – гіпертрофічним (12,4 %). 

Встановлено, що в дітей за ураження ендемічним зобом у ротовій рідині, 

зубному нальоті та зубному камені порушені процеси кристалізації та 

мінералізації, що вказує на нестачу мінеральних компонентів у цих 

структурах [171]. 

У молодих людей віком 18-22 роки у випадку дифузного збільшення 

щитоподібної залози на тлі йодної недостатності в 78,5 % випадків 

виявляється ХКГ. У структурі пошкодження пародонта домінують сегменти з 

кровоточивістю (3,52±0,21) (58,6 %) над сегментами із зубним каменем 

(1,90±0,24) (31,7 %) [160].  

Шнейдер О.Л. (2008) встановила, що хронічний генералізований 

пародонтит у пацієнтів із первинним гіпотиреозом характеризується 

пролонгованим латентним перебігом із характерними клінічними проявами – 

поєднанням генералізованої рецесії ясен і вираженої втрати клінічного 

прикріплення. У пародонтальних кишенях у пацієнтів із гіпотиреозом 

визначаються всі п’ять маркерних пародонтопатогенних мікроорганізмів, але 

частіше за інші – Prevotella intermedia. За даними автора, хронічний 

пародонтит на тлі первинного гіпотиреозу характеризується порушеннями в 

імунному гомеостазі, вираженим пригніченням факторів захисту 

фагоцитарної ланки імунної системи, що проявляється достовірним 

зниженням показників активності фагоцитозу і фагоциторного індекса, 

недостатністю клітинної ланки імунітету, яке супроводжується зниженням 

рівня СD4-лімфоцитів, недостатністю гуморальної ланки зі зменшенням 
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концентрації IgM і IgA в сироватці крові, зменшенням концентрації IgM та 

підвищенням рівня IgA і IgG у ротовій рідині. Цитокіновий статус 

характеризується зростанням у ротовій рідини концентрації інтерлейкіну-

1РА, у сироватці крові – концентрації інтерлейкіну-8 і зниженням рівня 

інтерлейкіну-4 [193]. 

Генералізований пародонтит при супутньому захворюванні 

щитоподібної залози характеризується подовженням часу рекальцифікації 

плазми, каолінового і протромбінового часу, депресією еуглобулінового часу 

та Хагеман-залежного фібринолізу. Відмічається більш тяжке ураження 

систем клітинного і гуморального імунітету, яке проявляється збільшенням 

лейко- і лімфоцитів, Т-лімфоцитів, Т-лімфоцитів-супресорів, В-лімфоцитів  

та зниженням співвідношення імунорегуляторного індексу, зниженням 

концентрація IgA, IgM, IgG [55]. 

Є дані, що порушення функції щитоподібної залози значно обтяжує 

перебіг хронічного генералізованого пародонтиту. При ендемічному 

еутиреоїдному зобі пародонтит середнього ступеня тяжкості виявляється в 

53,3 % обстежених, тяжкий ступінь – у 30,0 %. У випадку ендемічного 

гіпотиреоїдного зобу на долю пародонтиту середнього ступеня тяжкості 

припадає 40,0 %, усе решта складає тяжкий ступінь захворювання. 

Спостерігається залежність перебігу хронічного генералізованого 

пародонтиту від тривалості захворювання щитоподібної залози: пародонтит 

тяжкого ступеня частіше виявляється при зобі тривалістю більше 5-ти років 

(у 60,0 % випадків) [172]. 

На думку Удовицької О.В. (1975), частота захворювань пародонта при 

гіпо- та гіперфункції щитоподібної залози не виходить за межі звичайної, але 

активність дистрофічних процесів у пародонті залежить від активності і 

тривалості основного захворювання [174]. 

Оганян А.В. (2010) встановив у хворих на гіпотиреоз високу (88,6 %) 

частоту генералізованого пародонтиту, який характеризується хронічним 

перебігом і високою активністю запально-деструктивного процесу в ділянці 
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зубоясенного прикріплення, а також наявністю великої кількості некаріозних 

уражень твердих тканин зубів. Зокрема, у 8 % хворих на генералізований 

пародонтит із гіпофункцією щитопобідної залози зустрічається ерозія 

твердих тканин зуба, у 12 % – клиноподібні дефекти, у 9,8 % – патологічне 

стирання зубів. Досить часто в цих пацієнтів діагностується кандидоз 

слизової оболонки порожнини рота (26,7 %) [123].  

Виявлено патогістологічні зміни в тканинах пародонта при 

експериментальному гіпотиреозі, що мають стереотиповий характер: 

дистрофічні, атрофічні та деструктивні зміни паренхіматозних структур, 

міксидематозний набряк строми. Ці зміни зумовлені зниженням рівня 

основного обміну, сповільненням окисно-відновних процесів, “метаболічною 

депресією” і, як наслідок, гіпоксією тканин. При цьому порушується ріст та 

диференціація клітин і тканин, сповільнюється фізіологічна регенерація. 

Інтенсивний лейкодіапедез в епітелії слизової оболонки доповнює 

морфологічну картину патологічного процесу. Ексудативний компонент 

виникає внаслідок накопичення в тканинах глікопротеїдів. При цьому 

хромотропні речовини вивільняються із білків і накопичуються переважно в 

проміжній речовині з наступним заміщенням колагенових волокон 

слизоподібними масами. Інфільтрат накопичується в міжклітинній речовині у 

великій кількості, що призводить до стиснення клітин, дистрофії, некробіозу, 

некрозу й атрофії. Подібні зміни спостерігалися в епітелії слизової оболонки, 

у шарі одонтобластів, у пульпі зуба. Автор вказує на розвиток, так званої, 

гіпотиреоїдної одонтопатії та остеопатії [123, 285, 463].  

Дослідженням Мельник Н.С. (2009) встановлено, що при супутньому 

гіпертиреозі зміни в пародонті мають виражений запальний характер, 

виявляється більша кількість хворих на генералізований пародонтит ІІ та ІІІ 

ступенів – 79,4 %. При супутньому гіпотиреозі генералізований пародонтит 

має дистрофічно-запальний характер. У 57,8 % хворих діагностується 

генералізований пародонтит ІІ та ІІІ ступенів. Змінюється структурно-

функціональний стан кісткової системи, про що свідчать знижені показники 
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мінеральної щільності передпліччя та альвеолярного відростка при обох 

захворюваннях. У хворих порушується метаболізм кісткової тканини. 

Клінічні показники при супутньому гіпертиреозі мають прямий кореляційний 

зв’язок із рівнем маркера процесів резорбції дезоксипіридиноліном у сечі, а 

при супутньому гіпотиреозі – зворотній зв’язок із рівнем маркера процесів 

кісткоутворення в сироватці крові – ОК [105]. 

При гіпотиреозі, за даними Керімова Е.А. (1989), спостерігається 

пригнічення процесів оксиредукції, пошкодження гісто-гематогенних 

бар’єрів із різким порушенням їх проникності та набряком периваскулярних 

тканин, розвиток тканинної гіпоксії, порушення перфузії, хронічне 

запалення, різко змінений метаболізм Са зі зниженням його відносного 

вмісту. Підвищена продукція тиреоїдних гормонів в організмі призводить до 

порушення енергетичного обміну в тканинах пародонта, що характеризується 

постійно зростаючим роз’єднанням тканинного дихання та фосфорилювання, 

мікросудинними змінами, розвитком тканинної гіпоксії, порушенням обміну 

кальцію в кістковій тканині альвеолярного відростка [174]. 

На глибокі порушення в зубощелепній системі при 

експериментальному гіпотиреозі, які характеризуються зниженням 

мінералізуючої здатності кісткової тканини і пульпи зубів, що призводять до 

розвитку атрофічних процесів у пародонті та каріозних уражень зубів вказує 

Рожко О.П. [146]. 

Відомо про регулюючий вплив гормонів щитоподібної залози на стан 

слинних залоз, особливо їх секреторну функцію. У літературі є повідомлення 

про кооперацію слинних і щитоподібних залоз у метаболізмі йоду та 

тиреоїдних гормонів [279]. За даними Асиятилова Г.А. (2009), при різних 

захворюваннях щитоподібної залози у 81 % випадків спостерігається 

зниження функціональної активності слинних залоз, що супроводжується 

змінами хімічного складу змішаної слини. Зокрема, зниження активності α-

амілази, зростання концентрації загального білка та фосфору, підвищення 

активності ЛФ. Кількісні та якісні зміни салівації призводять до підвищення 
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в’язкості слини, утруднення фізіологічних механізмів очищення ротової 

порожнини і, як наслідок, – до зростання інтенсивності карієсу зубів, 

ушкоджень тканин пародонта, сухості й атрофії слизової оболонки ротової 

порожнини [7]. 

Підсумовуючи вищеперелічені факти, можна зробити висновок, що 

встановлено низку зв’язків між стоматологічною патологією та патологією 

щитоподібної залози. Найбільше їх виявляється при значних порушеннях 

тиреоїдної функції, проте присутні певні зміни і при еутиреоїдному стані.  

 

1.3. Роль гормонів щитоподібної залози в метаболізмі твердих та 

м’яких тканини ротової порожнини 

 

Тиреоїдні гормони трийодтиронін (Т3) і тироксин (Т4) відіграють 

важливу роль у процесах формування кісткової системи в дітей, а в 

подальшому і стимуляції кісткового метаболізму в дорослих [10, 17, 206, 

459]. Головними клітинами-мішенями для Т4 і Т3 є остеобласти і хондроцити. 

Вплив цих гормонів реалізується шляхом активації проліферації 

остеобластів, їх диференціюванні і процесах апоптозу, що активує 

остеосинтез. Біологічна дія тиреоїдних гормонів здійснюється за допомогою 

зв’язування з рецепторами TRα і TRβ. Ці види рецепторів належать до 

сімейства ядерних і діють як індуцибельні фактори транскрипції [234, 441].  

Кожен із рецепторів тиреоїдних гормонів експресується в безліч ізоформ. 

Рецептори TRα і TRβ кодуються в людини різними генами: TRHA (ген 

тиреоїдних гормонів α) і TRHB (ген тиреоїдних гормонів β), які знаходяться в 

хромосомах 17 і 3 відповідно [17, 228, 459]. Т4 має в 100 разів меншу 

аффінність до ядерних рецепторів, порівняно з Т3, і не викликає активацію  

транскрипції. У дослідах in vivo показано, що в кістковій тканині переважає 

експресія TRα, тоді як рецептор TRβ експресується в 10 разів менше, 

порівняно з TRα [410, 443, 459]. 
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В експерименті встановлено, що TRα необхідні для організації росту 

кісткових пластинок, а TRβ надає важливі ефекти на гіпертрофічне 

диференціювання хондроцитів [439]. Виявлено, що в мишей із мутацією гена 

TRα розвивається затримка росту, сповільнюється ендохондральне 

окостеніння, зменшується мінералізація кістки в процесі постнатального 

розвитку. У мишей із мутацією рецептора TRβ формується інший фенотип, 

при якому спостерігається прискорений розвиток кістки, у результаті якого 

зменшується ріст мишей і підсилюється мінералізація кістки в процесі росту 

[199, 234, 313]. 

     

Рис. 1.2. Механізм дії тиреоїдних гормонів (Boelaert K., 2005): Т3 – 

трийодтиронін, Т4 – тироксин, rТ2, rТ3 – інактивовані тиреоїдні гормони, D1, 

D2, D3 – тиреоїдні дейодинази, TRE – специфічні елементи генів, 

транскрипція яких активується тиреоїдними гормонами, RXR – ретиноїдний 

Х-рецептор. 

 

Натепер встановлено, що механізм дії тиреоїдних гормонів пов’язаний 

із внутрішньоклітинною конвертацією прогормону Т4 в активний метаболіт 

3,5,3'-L-трийодтиронін за участю дейодиназ типу 1 (D1) і типу 2 (D2). При 

цьому інактивацію тиреоїдних гормонів здійснюють дейодинази типу 3 (D3) 
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[410, 461]. На дослідних моделях виявлено, що дейодиназа D2 діє як місцевий 

гомеостатичний регулятор, нейтралізуючи вплив на кісткову тканину при 

зміні рівня тиреоїдних гормонів у сироватці крові. Висловлено припущення, 

що негативні наслідки дефіциту Т3 на мінералізацію кісткової тканини 

знижуються за рахунок збільшення D2-опосередкованої генерації Т4 в 

активний Т3 в остеобластах. При надлишку гормону відбувається 

внутрішньоклітинне інгібування процесу конвертації в активний метаболіт. 

Однак ємність цієї буферної системи зворотного зв’язку в остеобластів 

недостатня для компенсації вираженого гіпо- та гіпертиреозу [207, 225]. 

У результаті взаємодії активного Т3 через TRα -рецептори, що запускає 

каскад біологічних реакцій, стимулюється синтез ОК, колагену І типу, 

ізоферменту лужної фосфатази [17, 448, 459]. Експериментальні дослідження 

показали, що після дії Т3 на культуру остеобластоподібних клітин, 

підвищується експресія мРНК, відповідальної  за синтез білків-рецепторів 

фактора росту фібробластів-1. Останній регулює інтрамембранозну 

осифікацію, енхондральний і періостальний остеосинтез. Опосередкований 

вплив Т3 визначається  регуляцією відповіді остеобластів на паратгормон 

(ПГ), через зміну синтезу рецепторів до ПГ, а також у збільшенні темпів 

диференціювання та апоптозу остеобластів [1, 439, 459]. 

У даний час залишається дискусійним питанням щодо прямих і 

непрямих механізмів дії тиреоїдних гормонів на остеокласти. У дослідах in 

vitro при культивуванні клітин остеокласти не реагували на дію Т3, 

підвищення функціональної активності спостерігалося в присутності інших 

кістковних клітин [181]. Доведено, що вплив Т3 на остеокласти здійснюється 

через паракринні фактори шляхом посилення продукції інтерлейкіну-1, 

інтерлейкіну-6, фактора некрозу пухлин, простагландину Е2 та інших 

цитокінів і росткових факторів, що модулюють остеокластогенез, а отже і 

процеси резорбції кісткової тканини [229, 360]. Окрім стимулюючої дії Т3, 

збільшення вироблення інтерлейкіну-6 може бути пов’язане з безпосереднім 

впливом ПГ [360]. 
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Рис. 1.3. Роль тиреоїдних гормонів у циклі кісткового ремоделювання 

(Murphy Е., 2004): Т3 – трийодтиронін, Е2 – естрадіол, OPG – 

остеопротегерин, RANKL – ліганд активатора ядерного фактора кВ, RANK – 

активатор ядерного фактора кВ, FGFs – фактори росту фібробластів, IGF1 – 

інсуліноподібний фактор росту 1, TGF-β – трансформуючий фактор росту β, 

M-CS – макрофаг-стимулюючий фактор, TNF-α – фактор некрозу пухлин α, 

IL-1 – інтерлейкін-1, IL-6 – інтерлейкін-6, PGE2 – простагландин E2 [362, 

363]. 

 

Як відомо, рівень тиреоїдних гормонів у сироватці крові регулюється 

механізмом зворотного зв’язку за гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдною 

ланкою [264, 426, 446]. Висловлено припущення, що ТТГ може модулювати 

кісткове ремоделювання незалежно від тиреоїдних гормонів через 

зв’язування з рецепторами на остеобластах і остеокластах [445]. Однак, 

експериментальні дослідження [197, 462] на мутантних мишах заперечили 

цю гіпотезу. На сьогодні вплив ТТГ на кістковий метаболізм вивчено не 
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повністю, дослідження в даному напрямку тривають. У роботі Ma R., 

Morshed S. еt al. показано протекторну дію ТТГ на кісткову тканину за 

допомогою гальмування остеокластогенезу при експериментальному 

гіпертиреозі [432]. 

Тиреоїдні гормони відіграють одну з ключових ролей у процесах 

ендохондральної осифікації шляхом регуляції диференціації хондроцитів, 

активації їх проліферації і гіпертрофії, а також процесів ангіогенезу [323, 324, 

381, 440]. 

Зниження функції щитоподібної залози суттєво впливає на структурно-

метаболічний стан кісткової тканини. При зменшенні концентрації 

тиреоїдних гормонів знижується активність як остеобластів, так і 

остеокластів. Це призводить до затримки кісткового ремоделювання: у 2-3 

рази знижується швидкість обох складових ремоделюючого циклу – 

кісткової резорбції та кісткового формування [197, 462]. Виявлено 

односпрямовані зміни структурно-функціонального стану кісткової тканини 

при дифузному зобі, аутоімунному тиреоїдиті: переважали процеси резорбції 

з вираженим зниженням кісткоутворення [70]. 

Порушення якості кісткової тканини при дефіциті тиреоїдних гормонів 

може бути пов’язане не лише зі зниженням прямої стимулюючої дії Т3 на 

остеобласти і остеокласти, а й з наявним при цьому гормональним 

дисбалансом змінами в імунній системі організму [127, 147, 341]. Зменшення 

активності метаболічних процесів при гіпотиреозі змінює чутливість 

рецепторних систем до гормональних впливів на різних рівнях регуляції. 

Декомпенсований первинний гіпотиреоз часто супроводжується 

гіперпролактинемією, яка опосередковано через порушення секреції 

лютеїнізуючого і фолікулостимулюючого гормонів гіпофізу призводить до 

зменшення секреції естрогенів. Це, своєю чергою, викликає стимуляцію 

синтезу остеобластами біологічно активних речовин, які активізують 

резорбцію кісткової тканини: інтерлейкіну-1, інтерлейкіну-6, фактора 
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некрозу пухлин, гранулоцитарно-макрофагального колонієстимулюючого 

фактора [320, 335, 343, 401, 438]. 

У роботі Козлової М.В. досліджено причини атрофії альвеолярної 

частини і відростка щелепних кісток при остеопенічному синдромі у хворих 

із патологією щитоподібної залози. Встановлено, що низька активність 

тиреоїдних гормонів у пацієнтів опосередковано гальмувала 

кісткоутворення, викликаючи тенденцію до зниження рівня кальцитоніну 

(КТ) і помірно підвищуючи виділення ПГ, що сприяло посиленій продукції 

фактора некрозу пухлин, прозапальних цитокінів, які активують 

остеокластогенез і знижують функцію остеобластів. При гіпотиреозі 

блокується функція остеобластів, про що свідчить низька концентрація (у 2 

рази нижче норми) маркера кісткоутворення ОК та інтерлейкіну-2. 

Гальмування анаболічних процесів спостерігалося і при вивченні біоптатів 

альвеолярної кістки. При аналізі гістоморфометричних показників 

відзначалося зниження загального об’єму кісткової маси, трабекул, 

остеоцитів і збільшення загальної резорбуючої поверхні трабекул. Незначна 

активація фази резорбції випереджала темпи остеосинтезу, що клінічно 

проявлялося зменшенням розмірів альвеолярної кістки [83, 267, 315]. 

Зміни в тканинах пародонта при експериментальному гіпотиреозі 

мають типовий характер: дистрофічні, атрофічні і деструктивні зміни 

паренхіматозних структур, муцинозний набряк строми, слабо виражені 

репаративні процеси. При дефіциті гормонів щитоподібної залози вони 

зумовлені зниженням рівня основного обміну, сповільненням окисно-

відновних процесів, “метаболічною депресією” і, як наслідок, гіпоксією 

тканин. У результаті порушення росту і диференціювання клітин і тканин 

відбувається сповільнення фізіологічної регенерації. Надлишок ГАГ змінює 

колоїдну структуру тканин, підсилює їх гідрофільність, що призводить до 

набряку та розволокнення колагенових волокон. При цьому хромотропні 

речовини вивільняються із зв’язків з білками і накопичуються переважно в 
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міжклітинній речовині з наступним заміщенням колагенових волокон 

слизоподібними масами [123, 431]. 

Дослідженнями інших науковців [181] виявлено, що в щурів з 

гіпотиреозом запальні і репаративні процеси в яснах після 

експериментального пошкодження були млявими, на 7-му добу відсоток 

нагноєння був нижчим, аніж в інтактних тварин, проте, на 14-у добу він 

збільшувався в 1,5 рази. Визначення кисень-залежної біоцидності показало, 

що на тлі гіпотиреозу були знижені функціональні резерви за показниками 

активність кислої фосфатази в сироватці крові й даними активності 

антиоксидантного захисту в сироватці крові та гомогенатах ясен, порівняно з 

еутиреоїдними тваринами. У біоптатах ясен при гіпотиреозі було виявлено 

зниження активності мітохондріальних дихальних ферментів 

(оксидоредуктази), ферментів гліколізу, що особливо яскраво проявлялося 

при пародонтиті середнього ступеня тяжкості [338]. 

Встановлено, що експериментальний стрес на тлі пригнічення функції 

щитоподібної залози мерказолілом спричиняє значні порушення стану 

тканин пародонта – підвищення ступеня рецесії ясен, атрофію альвеолярного 

відростка, рухомість зубів. Виявлено захисну дію малих доз тироксину щодо 

навколозубних тканин при хронічному стресі. В основі цього, на думку 

авторів, лежить стимуляція йодтиронінами синтезу високо специфічних 

клітинних білків, у тому числі тих, що входять до складу локальних стрес-

лімітуючих систем, перш за все, білків теплового шоку [86, 299]. Крім цього, 

має значення антиоксидантна дія йодтиронінів, зниження йодтиронінами 

інтенсивності стрес-синдрому, нормалізація балансу протеїнази/інгібітори, 

стимулюючий вплив тиреоїдних гормонів на гемоциркуляцію, імунну 

систему організму [40, 299]. 

Таким чином, дослідження останнього десятиліття довели дуалізм 

ефектів тиреоїдних гормонів на кістковий метаболізм. З одного боку, Т3 

шляхом прямого впливу на остеобласти і хондроцити стимулює остеогенез, з 

іншого – ініціює резорбцію кісткової тканини через опосередковані 
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механізми впливу на остеокласти. Тиреоїдні гормони стимулюють 

остеобластичну та остеокластичну активність як у трабекулярній, так і в 

кортикальній кістковій тканині, беруть участь у регуляції інтрастиціальної і 

ендохондральної осифікації [244, 443, 448]. 

 

1.4. Значення мікроелементів у функціонуванні тиреоїдної 

системи та зубощелепного апарату людини 

 

Нагромадження хімічних елементів живими організмами визначається 

не лише їх біологічною природою, тобто концентраційною властивістю, але й 

геохімією середовища, в якому вони перебувають. Ще в 1933 році 

Вернадський В.І. сформулював концепцію про біогеохімічні провінції – 

території, що відрізняються від сусідніх за вмістом тих чи інших хімічних 

елементів та мають безпосередній вплив на елементний склад живих 

організмів, які на них мешкають. Учень Вернадського В.І. Виноградов А.П. 

стверджував, що у випадках значної недостатності чи надлишку будь-якого 

елементу в межах певної біогеохімічної провінції виникають біогеохімічні 

ендемії – специфічні захворювання рослин, тварин, людей. Цей напрямок 

наукових досліджень був продовжений і розвинений школами медико-

біологічного спрямування Бабенка Г.О., Войнар А.О., Ковальського В.В., 

Школьника М.Я. У працях цих вчених накопичено великий 

експериментальний і фактичний матеріал про розподіл мікроелементів у 

рослинах, органах і тканинах різних видів тварин, а також людини, шляхи їх 

надходження та виведення з організмів, залежність цих процесів від 

мікроелементного складу грунтів та вод. Новий підхід до вивчення 

мікроелементів започаткований академіком  Бабенком Г.О., під керівництвом 

якого з’ясовано кількісні зміни та роль мікроелементів у важливих 

загальнобіологічних та патологічних процесах: при променевій хворобі, у 

синтезі та депонуванні вітамінів, гематології, при голодуванні, 
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функціонуванні гонад, імунобіологічній реактивності, клінічній та 

експериментальній онкології [11, 22]. 

Постійно діючим екологічним чинником, який впливає на елементний 

статус і мінеральний обмін людини та може створювати біологічні 

навантаження і визначати стан здоров’я населення є питна вода. 

Мікроелементний склад поверхневих вод відіграє значну роль у 

функціонуванні екосистем у цілому та окремих її елементів, наприклад, 

організму людини. Відомо, що з водою людина отримує 1-25 % добової 

потреби в мікроелементах, решта – із рослинними та тваринними 

продуктами, атмосферним повітрям, мікроелементний склад яких також 

залежить від їх водопостачання [38, 117, 133, 361, 414].  

Не менш важливим у формуванні мікроелементозів є аліментарний 

фактор. За даними Оберліса Д. (2008), модель харчового дефіциту 

мікроелементів складається з чотирьох фаз: первинна недостатність, яка 

характеризується змінами лише в метаболізмі елементу та здатністю до 

саморегуляції; компенсована метаболічна фаза зі змінами найбільш чутливих 

біохімічних функцій, що можуть бути компенсовані іншими системами; 

декомпенсована метаболічна фаза зі значними дефектами життєво важливих 

процесів, однак без виражених клінічних симптомів; клінічна фаза з 

розвитком ідентифікуючих симптомів. Незначні та субклінічні форми 

дефіциту не мають чітких клінічних проявів, що значно ускладнює їх 

діагностику [121, 357, 358, 417]. 

Науковцями виділено низку незамінних нутрієнтів, без яких не 

можливий ріст та розвиток живого організму. До есенціальних 

мікроелементів належать: ферум (Fe), купрум (Cu), цинк (Zn), йод, хром, 

селен, кобальт, манган, молібден. Найпоширенішими гіпомікроелементозами 

є йод- , цинк-, купрум- та ферумдефіцитні стани [162, 288]. 

Дефіцит Fe в клінічній практиці розглядається як мікроцитарна 

гіпохромна анемія. Уявлення, що він є найбільш поширеним у світі, хибне. 

Правильніше сказати, що він легко ідентифікується на ранніх стадіях, а отже 
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і піддається корекції. Багато симптомів, які вже традиційно належать до 

ферумдефіциту, насправді пов’язані з іншими мікроелементозами, що 

складно діагностуються [121, 209, 210]. 

Fe є складовою частиною ферменту тиреопероксидази. Низький рівень 

елемента призводить до зниження активності цього ферменту та зменшення 

концентрації тиреоїдних гормонів у крові [287, 367, 430]. Із дефіцитом Fe 

пов’язаний розвиток дифузного зобу: за даними проведеного в Ірані 

дослідження, при дефіциті Fe дифузний зоб виникає в 3,8 рази частіше [8, 

435]. Не виключається можливість участі Fe в синтезі тиреоїдних гормонів чи 

процесі абсорбції йоду. Дефіцит мікроелемента на початку життя вкрай 

негативно впливає на розвиток мозку надалі [269, 278, 291]. Fe є складовою 

частиною лактоферину – чинника місцевого захисту ротової порожнини 

[289]. 

Найчутливішим метаболічним процесом щодо дефіциту Cu є 

активність ферменту лізилоксидази, яка бере участь в утворенні поперечних 

містків колагену та еластину. Як наслідок, це сприяє патологічним процесам 

у різних видах сполучної тканини [121]. Зниження вмісту Cu може 

гальмувати окиснювальне дезамінування залишків лізину та оксилізину, що 

призводить до порушення процесів формування колагенових волокон [337]. 

Cu бере участь у біохімічних процесах як складова частина 

електротранспортних білків, які здійснюють реакції окиснення органічних 

субстратів молекулярним киснем. Купрумумісні амінооксидази задіяні в 

обміні біологічно активних амінів, таких як гістамін, адреналін та інші. 

Церулоплазмін плазми крові є білком, що переносить Cu та одночасно 

володіє супероксиддисмутазною активністю. Відомо, що надлишок Cu в 

організмі людини призводить до дефіциту Zn [16, 282]. 

Про роль Cu в розвитку патології щитоподібної залози відомо мало. За 

деякими повідомленнями дефіцит Cu, зокрема в поєднанні з дефіцитом йоду, 

може призводити до розвитку дифузного зобу [50, 161]. 
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Zn необхідний для функціонування інсуліну підшлункової залози, 

антиоксидантного ферменту супероксиддисмутази, статевого гормону 

дигідрокортикостерону, кровотворення. Він відіграє важливу роль у процесах 

регенерації шкіри, росту волосся та нігтів, секреції сальних залоз. Zn зміцнює 

імунну систему та володіє детоксикаційними властивостями, сприяє 

всмоктуванню вітаміну Е та підтримці нормальної концентрації його в крові. 

В організмі людини Zn входить до складу більше 20 металоферментів, у тому 

числі, ДНК- та РНК-полімерази, фосфатази, карбоангідрази. Проникність 

клітинних мембран також пов’язана з Zn. Він відіграє значну роль у 

переробці організмом алкоголю. Відомо, що при недостатній кількості Zn в 

продуктах харчування збільшується токсичність деяких інших 

мікроелементів, зокрема, токсичність кадмію (Cd) [102, 406]. 

Добре вивчене питання інсулін-міметичної дії іонів Zn. Вплив на 

метаболізм глюкози та ліпідів на рівні клітинного гомеостазу здійснюється 

різноманітними шляхами: стимуляцією поглинання глюкози та ліпогенезу в 

адипоцитах, фосфорилюванням тирозину в рецепторах інсуліну/IGF-1 та 

субстраті 1-інсулінових рецепторів, пригніченням білка тирозинфосфатази та 

наступною активацією протеїнкінази, а також підвищенням синтезу 

глікогену через пригнічення глікогенсинтезкінази-3 [2, 389, 390, 429, 469]. 

Дефіцит Zn більше відчувають діти, аніж дорослі, оскільки цей 

мікроелемент впливає на швидкість росту. Кожний поділ клітини вимагає 

участі Zn-залежних ферментів РНК-полімерази та зворотної транскриптази, а 

також тимідинкінази. Остання, хоча й не є цинквмісним ензимом, проте, 

найбільш чутлива до нестачі елементу з усіх вищеперелічених. 

Тимідинкіназа фосфорилює дезокситимідин монофосфат перед його 

включенням до ДНК у процесі реплікації. Важливою є роль Zn в синтезі 

полірибосом та колагену, а отже й у формуванні кісткової тканини [121, 350]. 

Zn входить до складу ядерного рецептора Т3 (так звані “цинкові 

пальці”), який шляхом зв’язування з ДНК регулює експресію генів і синтез 

специфічних білків у клітині, що проявляється фізіологічними ефектами 
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тиреоїдних гормонів [369, 393, 422]. Багато вчених визнають роль цинку на 

тиреостатичний стан [395]. 

На теперішній час дефіцит Zn розглядається як потенціальний чинник 

ризику розвитку серцево-судинних захворювань [467, 468]. 

Здатність селену впливати на різні сторони функціонування органів і 

систем організму пояснюється модифікацією експресії приблизно 200 

селенопротеїнів, функції 30-ти з яких вже добре з’ясовані. Найвідомішими з 

них є глютатіонпероксидази, тіоредоксинредуктази та йодтироніндейодинази 

[392]. Таким чином селен бере участь у щонайменше двох важливих 

процесах – тиреоїдному та окисно-відновному гомеостазі. 

Ідентифіковано три йодтироніндейодинази. Всі вони є мембранними 

протеїнами; в активному центрі кожного з цих ензимів міститься 

селеноцистеїновий залишок, що забезпечує їх високу каталітичну активність. 

Дейодинази мають специфічні відмінності щодо субстратів і розподілу в 

тканинах. Вони каталізують перехід йоду з 5- або 5'-позицій йодтиронінового 

субстрату та відіграють, таким чином важливу регуляторну роль в активації 

або інактивації тиреоїдних гормонів в усіх тканинах. Особливо велика роль 

належить дейодиназі 2-го типу, яка каталізує дейодування Т4 з утворенням 

Т3, модулюючи таким чином наявність Т3 в окремих тканинах [36, 213]. 

Відомо, що гіпофіз реагує на стан тиреоїдного забезпечення організму 

через рецептори до Т3, а отже зниження процесу дейодування призведе до 

порушення механізму зворотного зв’язку і, як наслідок, до зростання рівня 

ТТГ та гіперплазії щитоподібної залози [90]. 

Дефіцит селену розглядають як фактор економії йоду, а в умовах 

поєднаного дефіциту обох мікроелементів призводить до зниження функції 

щитоподібної залози та підвищення чутливості тиреоцитів до некрозу [345]. 

В умовах браку селену знижується проліферація тиреоїдних клітин та 

посилюється дія фібробластів, що сприяє розвитку фіброзу та перешкоджає 

відновленню тиреоїдної тканини [404].  
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Селен є антагоністом ртуті та миш’яку, здатний захищати організм від 

цих ксенобіотиків, а також Cd, свинцю і талію [161, 265, 396]. 

За даними Марушко Ю.В. (2011) найістотнішим у дітей віком 10-15 

років є дефіцит Cu та Fe, що виявляється в 75-90 % обстежених. Кожен 

четвертий-п’ятий має відхилення вмісту Zn та селену. В умовах дефіциту 

есенціальних елементів відмічено накопичення токсичних елементів. 

Зокрема, перевищення біологічно допустимого рівня Cd мають 47,73 % 

школярів [102, 217, 413]. 

Надлишок таких біологічно активних елементів як Ca та магній, які 

здатні зв’язуватися з йодом, може посилювати наявний дефіцит йоду та 

призводити до розвитку дифузного зобу [50, 109, 161, 415]. 

Метаболічна роль магнію визначається його участю як кофактора 

ферментів пірофосфатази та ЛФ, які мають безпосереднє значення для 

мінералізації. Зокрема, в активному центрі кожної з двох ідентичних 

субодиниць ЛФ знаходиться по два іони Zn та одному магнію [43].  

Магній входить до складу багатьох ферментів: це глутамінсинтетаза 

(перетворює глутамат в глутамін), γ-глутамінцистеінсинтетаза (контроль 

першого ступеня синтезу глутатіону), холінестераза. Він забезпечує 

підтримання енергетичних (АТФ, транспорт глюкози) і пластичних (синтез 

білків у рибосомах і ліпопротеїдних комплексах) процесів, бере участь у 

синтезі нейромедіаторів: норадреналіну, тирозину, ацетилхоліну, 

нейропептидів у головному мозку. Його рівень регулює баланс ліпопротеїдів 

різної щільності та тригліцеридів [121]. 

Деякі дослідження вказують на негативний вплив дефіциту йоду, Fe, 

Zn, магнію й інших мікронутрієнтів на становлення та перебіг когнітивних 

функцій людини, що особливо важливо в дитячому віці [42, 270, 339, 353, 

442, 444]. За даними відомого біохіміка Уолша У., основною причиною 

аутизму може бути дисбаланс металотіонеїну та металів. Як правило, у дітей 

із захворюваннями аутистичного спектру спостерігається порушення рівнів 

Zn та Cu в крові [42, 356]. 
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Надзвичайно велику роль відіграють мікроелементи в патології 

твердих тканин організму людини. Остеопороз – системна патологія 

кісткової тканини, яка більшою мірою є проблемою матриксу, аніж 

проблемою дефіциту Ca. Його нерідко прив’язують до дефіциту 

мікроелементів, зокрема, Cu, Zn, які є кофакторами ферментів 

колагеноутворення та імплантації остеобластів до колагену [28, 41, 121, 275]. 

При остеопенії в підлітків зміни мікроелементного складу волосся є 

різнонапрямленими. Найчастіше спостерігається дефіцит бору та мангану, 

значно рідше виявляється зменшений вміст інших мікроелементів, зокрема, 

Zn і Cu. Надлишок Cu i Zn у волоссі зареєстрований майже в половини 

обстежених [108, 164]. 

На метаболічні процеси в кістковій тканині впливає низка хімічних 

екотоксикантів, серед яких велике значення мають сполуки Cd [337, 425]. 

Обмін цього елементу в організмі людини має чимало особливостей, 

зокрема: здатність до акумуляції протягом тривалого часу, відсутність 

ефективного механізму гомеостатичного контролю, інтенсивна взаємодія з 

іншими двовалентними металами як у процесі всмоктування, так і на 

тканинному рівні. Завдяки фізико-хімічним властивостям Cd, а саме, 

здатності акцептувати електрони, він ковалентно зв’язується з HS-групами і 

таким чином поводить як тіолова отрута з вираженим мембранотропним 

ефектом. Блокування HS-груп відновленого глутатіону та інших 

антиоксидантних ферментів пояснює прооксидантну дію сполук Cd [161, 

331].  

Забруднення довкілля Cd, у першу чергу, пов’язують із металургією, 

однак більш банальним і поширеним джерелом кадмієвої інтоксикації є 

тютюнопаління [102]. За даними [427], встановлена залежність між 

тютюнопалінням, у тому числі й пасивним та рівнем забезпечення організму 

дітей йодом за інших однакових умов. 

Встановлено, що сполуки Cd та ртуті спричиняють адитивний ефект, 

разом з тим, відмічений виражений антагонізм цих та інших важких металів 
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із селеном та Zn. Ключову роль в антагоністичних відношеннях відіграють 

металотіонеїни – низькомолекулярні білки з високим вмістом цистеїну, котрі 

здатні зв’язувати як фізіологічні, так і ксенобіотичні метали. Своєю чергою, 

селен відповідає за синтез селен-цистеїнвмісних протеїнів. Конкурентна дія 

Cd, ртуті і миш’яку відносно селену лежить в основі однієї з гіпотез, згідно з 

якою дефіцит селену є чинником ризику розвитку раку щитоподібної залози 

[72, 223, 265, 271].  

Cd може значною мірою змінювати метаболізм і функції таких 

есенціальних елементів як Zn, Fe, Cu, манган, калій, селен [102]. Встановлено 

зворотній кореляційний зв'язок між рівнем Cd та ТТГ (r=-0,65; p<0,005); 

накопичення Cd своєю чергою супроводжується зниженням вмісту селену 

(r=-0,49; p<0,02) [178]. 

У складному процесі гормоноутворення в щитоподібній залозі, окрім 

йоду, пряме чи опосередковане значення мають й інші мікроелементи. 

Вагомим фактором, що здатний посилювати йододефіцит, як і зобну 

ендемію, є порушення правильного співвідношення між окремими 

мікроелементами (мікроелементного гомеостазу) як у довкіллі, так і в 

організмі людини [31, 85, 109, 144, 153, 161, 280, 329]. 

За даними Watts D. (2008), у регіонах з ендемічним зобом при 

достатньому всмоктуванні йоду спостерігається наявність дефіциту Fe та 

вітаміну А. Встановлена низька ефективність йодотерапії за умов дефіциту 

Fe, що пояснюється його участю в перетворенні L-фенілаланіну в L-тирозин 

[154]. У той же час відзначають позитивну динаміку в пацієнтів із 

гіпотиреозом на тлі терапії вітаміном А [154, 305]. Зазначений факт 

пояснюється тим, що ретинол бере участь у процесах, які регулюють 

вироблення ТТГ гіпофізом, активність тиреоїдної дейодинази і білка-

транспортера йоду, модулюючи метаболізм гормонів щитоподібної залози 

[409]. Однак, коливання вмісту вітаміну А в дітей з еутиреозом чи 

мінімальною тиреоїдною недостатністю може бути наслідком порушення 

метаболізму ретинол-зв’язуючого білка [283]. 



 44 

У дітей, хворих на ДНЗ, які проживають на територіях з йодо- і 

селенодефіцитом, призначення тільки препаратів йоду не зменшує об’єм 

щитоподібної залози. Водночас, адекватне забезпечення селеном захищає 

залозу від пошкодження на тлі надлишку призначеного йоду в умовах 

співіснування обох дефіцитів [466]. 

У Франції і Данії проведені дослідження, що показують зворотнє 

співвідношення між вмістом у сироватці крові селену та величиною 

щитоподібної залози, а також виразністю гіпоехогенності в умовах дефіциту 

селену [403]. 

Дослідження, проведені в регіонах із встановленою недостатньою 

забезпеченістю селеном, свідчать, що його призначення може знижувати 

активність аутоімунної агресії при аутоімунному тиреоїдиті [218]. 

За даними Ozata М. et al. (1999), у Туреччині дефіцит Zn разом із 

дефіцитом йоду відіграє роль у розвитку дифузного зобу [325], хоча в інших 

дослідженнях, проведених в Ірані [307, 470] та Німеччині [407], не було 

виявлено зв’язку між дефіцитом Zn та розвитком дифузного зобу. 

Зобна ендемія в приморському регіоні Архангельської області виникає 

при значному дефіциті низки есенціальних мікроелементів, зокрема, 

кобальту, селену, хрому, мангану, йоду, Fe, Ca, магнію на тлі підвищеного 

вмісту кремнію [90]. Мікроелементози Хабаровського краю 

характеризуються недостатністю в довкіллі Cu, Zn, селену, кобальту, хрому, 

молібдену з одночасним підвищенням гранично допустимих концентрацій 

ряду полютантів: нікелю, алюмінію, талію i лантану [4]. Ендемія зобу в 

Оренбурській області тісно пов’язана із зниженням рівня таких 

мікроелементів як: Cu, Zn, Fe, мангану та підвищенням нікелю й хрому [134]. 

Встановлена пряма залежність між збільшенням об’єму щитоподібної залози 

та зниженням вмісту мангану в організмі людини [37]. 

Щитоподібна залоза та жирова тканина мають здатність депонувати 

ксенобіотики, зокрема, солі важких металів. Як показали дослідження, 

достовірно вища концентрація в тиреоїдній паренхімі Cu, Zn, свинцю і Cd в 
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жителів Пермського регіону, який є ендемічним щодо зобу. Екополютанти 

викликають аутоімунний процес у тиреоїдної тканині, есенціальні 

мікроелементи – гіперплазію щитоподібної залози [35]. 

Значний вплив геохімічні чинники мають і в розвитку стоматологічних 

захворювань. Багато дослідників вивчали роль мікроелементів у патогенезі 

карієсу зубів (Белехова В.А., 1968; Чапала В.М., 1970; Балашов А.Н., 1971; 

Луцик Л.А., 1972; Хребтатий К.П., 1973; Смоляр Н.І., 1975; Коваленко Л.І., 

1977; Кодола М.А., 1979;  Алексеенко Н.В., 1987; Горзов І.П., 1991;   

Крупник Н.М., 1999; Бабушкіна Н.С., 2010; Остапко О.І., 2011; Аваков В.В., 

2014; Клітинська О.В., 2015) і патології тканин пародонта (Борисова Н.Н., 

1965; Гожая Л.Ж., 1966; Новик Н.В., 1988; Політун А.М., 1996;       

Катеринюк В.Ю., 2003; Мельничук Г.М., 2008; Остапко О.І., 2011; 

Клітинська О.В., 2015), а також використання препаратів, що їх містять з 

метою лікувально-профілактичних заходів у стоматології [76, 78, 106, 126, 

184].  

Ці питання залишаються актуальними і сьогодні. У різних регіонах 

України проводяться дослідження щодо ролі есенціальних мікроелементів та 

мікроелементів-ксенобіотиків у виникненні стоматологічних захворювань у 

дітей та дорослих [1, 19, 47, 78, 79, 126, 138, 142, 190, 240, 400]. 

Науковцями виявлено відмінності в хімічному складі та рівні 

карієсрезистентності емалі постійних зубів у дітей у різних за екологічною 

ситуацією регіонах України. В емалі постійних зубів дітей м. Київ 

встановлено достовірно вищий вміст свинцю, стронцію, Cd, Cu та хрому. В 

емалі постійних зубів дітей м. Маріупіль Донецької області виявлено 

достовірно вищий вміст фтору, а також підвищений вміст таких 

мікроелементів, як Zn, кобальт i нікель. У дітей Херсонської області 

достовірно вищим виявився вміст Fe, порівняно вищим був вміст Cu, Cd, 

мангану, нікелю, кобальту, фтору. Найнижчим виявився вміст фтору, а також 

деяких мікроелементів, зокрема, свинцю, Cd, хрому, нікелю, кобальту в емалі 

постійних зубів дітей м. Волочиськ Хмельницької області [126]. 
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Хімічний склад зубів дітей, які проживають у Луганську та 

Сєвєродонецьку, характеризується зниженням кількості фтору, калію оксиду 

та підвищенням кількості сірки, натрію, магнію і кремнію оксидів при 

незмінному вмісті фосфору оксиду і Ca відносно показників у дітей, які 

мешкають у Житомирській області. Найбільша кількість змін хімічного 

складу зубів виявляється в дітей, які мають карієс молочних зубів [57]. 

На розвиток карієсу зубів у дітей, особливо його декомпенсованих 

форм, впливає частина життєво необхідних мікроелементів, зокрема, йод [4, 

79]. 

Таким чином, макро- і мікроелементи відіграють значну роль у 

функціонуванні організму людини. Науковцями встановлено низку 

взаємозалежностей між есенціальними та ксенобіотичними елементами, а 

також їх значенням у формуванні багатьох захворювань, у тому числі 

стоматологічних.  

 

1.5. Сучасні погляди на будову і функції сполучнотканинних 

елементів зубощелепної системи  

 

Кісткова тканина містить клітини (остеобласти, остеоцити, 

остеокласти) та міжклітинну речовину – екстрацелюлярний матрикс, на який 

припадає більше 90 % об’єму кістки [92]. 

Позаклітинний матрикс у звапненій кістці приблизно на 2/3 

складається з мінеральних речовин (головним чином, сполуки Са – 

гідроксиапатит і карбонат) та на 1/3 – з органічних компонентів. Органічні 

речовини кістки представлені в основному білками. Ліпіди наявні переважно 

у вигляді протеоліпідів, а вуглеводи – у складі протеогліканів і 

глікопротеїнів. Головним компонентом органічного матриксу є колаген 

(близько 95 %; з них колаген І типу – 90 %). Приблизно 5 % припадає на інші 

білки: ОК, остеонектин і подібні глікопротеїни, кісткові сіалопротеїни, 

морфогенетичні білки кістки, фосфопротеїни, протеоліпіди. Органічні 
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компоненти позаклітинного матриксу відіграють провідну роль у 

формуванні, мінералізації, ремоделюванні та розсмоктуванні кістки [300, 

394].  

Важлива роль у цих процесах належить протеогліканам і їх активним 

сірковмісним компонентам – ГАГ. ГАГ є полімером дицукриду, що 

складається з гексуронової кислоти (D-глюкуронової чи L-ідуронової) та 

гексозаміну (N-ацетиламін глюкози чи галактози). Основні групи цукрів у 

складі ГАГ є N-ацетиловані чи N-сульфатовані. Це надає ГАГ властивості 

кислот, зокрема, здатність зв’язувати іони Са
2+

. Крім того, ГАГ затримують 

воду і забезпечують селективну проникність, а також високоеластичні 

властивості міжклітинного матриксу [247, 298, 316, 374].  

У кістковій та інших тканинах ГАГ знаходяться в складі 

протеогліканів, де їхні лінійні ланцюги зв’язані з білковим стрижнем (ядром). 

Відомі 6 основних класів ГАГ. Це – хондроїтин-4-сульфат, хондроїтин-6-

сульфат, кератан-сульфат, дерматан-сульфат, гепарин (гепарин-сульфат) та 

гіалуронова кислота. У кістковій тканині представлені хондроїтин-сульфати, 

кератан-сульфат, гепарин, гіалуронова кислота та інші ГАГ, зокрема, так 

звані малі ГАГ – декорин і біглікан [230, 231, 391]. ГАГ є також другим після 

колагену компонентом матрикса хряща. Переважають тут головним чином 

сульфатовані різновиди: хондроїтин-4-сульфат, хондроїтин-6-сульфат і 

кератан-сульфат. Крім того матрикс хряща містить несульфатований ГАГ – 

гіалуронову кислоту [359].  

Вміст ГАГ у кістці є максимальним у проліферативній зоні епіфіза, 

тобто в місці нової кальцифікації, а в кальцифікованій кістці він є нижчим, 

ніж у некальцифікованій. Зменшення рівня ГАГ по фронту кальцифікації 

відмічене також у дентині зубів і в хрящі. Це зменшення, як і втрата води 

матриксом, сприяє кальцифікації хряща. Як відомо, при рахіті порушується 

енхондральна осифікація. При цьому немінералізована тканина містить 

агрегати протеогліканів більш високої молекулярної маси. Крім того, 

встановлено, що протеолітичний фермент папаїн здатний розщеплювати 
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білкове ядро протеогліканів і прискорювати кальцифікацію хряща. У 

дослідженнях in vitro показано, що протеоглікани та ГАГ можуть 

сповільнювати відкладання мінеральних речовин у кістках. Характер змін  

протеогліканів, необхідний для того, щоб сприяти кальцифікації, не зовсім 

з’ясований, однак припускають, що для цього необхідна дисоціація їхніх 

агрегатів [214, 232, 301]. 

Установлено, що протеоглікани та їхні просторові ланцюги, ГАГ, 

взаємодіють із гідроксиапатитом, що надає їм властивостей важливих 

модуляторів мінералізації. Показано, що ГАГ, багаті на ідуронову кислоту 

(гепаран-сульфат, гепарин і дерматан-сульфат) виявляють більше зв’язування 

з гідроксиапатитом, ніж ГАГ, багаті на глюкуронову кислоту (хондроїтин-4-

сульфат, хондроїтин-6-сульфат і гіалуронова кислота) [245].  

Важлива роль належить малим, багатим на лейцин протеогліканам, які 

можуть гальмувати ріст кристалів гідроксиапатиту. Зокрема, додавання 

інтактних протеогліканів пригнічує ріст кристалів на 37 %, білкове ядро 

протеогліканів дає пригнічення на 55 %, а ланцюги ГАГ викликають майже 

повне гальмування росту кристалів (на 93 %) [402].  

Вплив ГАГ на формування, мінералізацію, ремоделювання та 

резорбцію кістки значною мірою пов’язаний із регуляцією ними розвитку, 

диференціювання та функції основних клітин кістки: остеобластів, 

остеоцитів та остеокластів. Згідно з сучасними уявленнями, ці клітини мають 

різне походження. Остеобласти й остеоцити походять з плюрипотентних 

мезенхімальних стовбурових клітин кісткового мозку і диферон їхнього 

розвитку може бути показаний таким чином: мезенхімальна стовбурова 

клітина – остеогенна клітина (преостеобласт) – остеобласт – остеоцит. На 

відміну від остеобластів та остеоцитів, остеокласти походять з нащадків 

гемопоетичних стовбурових клітин кісткового мозку – моноцитів, які 

диференціюються в одноядерні преостеокласти, а далі – у багатоядерні 

остеокласти [246, 423]. 
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Дослідження на мезенхімальних стовбурових клітинах людини 

показало, що ГАГ їхньої клітинної поверхні, гепаран-сульфат і хондроїтин-

сульфат рясно секретуються ними в протеогліканних комплексах, які прямо 

регулюють модульоване морфогенетичним білком кістки диференціювання 

цих клітин в остеобласти. При цьому ензиматичний розрив ланцюгів 

гепаран-сульфату та хондроїтин-сульфату в протеогліканах клітинної 

поверхні змінює активність морфогенетичного білка кістки таким чином, що 

сприяє остеогенному диференціюванню мезенхімальних стовбурових клітин, 

а також підвищує формування кісткових вузликів, накопичення Са та 

експресію маркерів остеобластів – ЛФ, транскрипційного фактору і Ca-

зв’язуючого білка кістки ОК [92, 322, 366].  

Інші дослідження свідчать про важливу роль гепаран-сульфату і 

гепарину в остеогенному диференціюванні клітин-попередників, яке 

пов’язане з регуляцією активності морфогенетичного білка кістки. У цьому 

плані встановлено, що ендогенний гепаран-сульфат і модифікований 

розчинний гепарин модулюють передачу сигналу і активність 

морфогенетичного білка кістки  [383]. Установлено також, що разом зі 

стимуляцією диференціювання остеобластів, гепарин гальмує 

диференціювання і функцію остеокластів. Це показано в дослідженнях на 

клітинній лінії моноцитів миші, диференціювання яких в остеокласти під 

впливом ліганда активатора рецепторів нуклеарного фактора гальмував 

гепарин на відміну від інших ГАГ. Крім того, гепарин гальмував утворення 

резорбційних ямок у кістці під впливом цих клітин [304, 391]. Недарма 

додавання гепарину до демінералізованого кісткового матриксу різко (у 6-7 

разів) підвищує його механічну міцність та специфічну здатність зв’язувати 

морфогенетичний білок кістки [394]. Встановлено, що виділений із кістки 

гепаран-сульфат регулює анаболічну активність преостеобластичних клітин 

шляхом індукції транскрипційного фактора і сприяє їхньому 

диференціюванню в остеобласти. Механізм такої дії включає активацію 

передачі сигналу фактором росту фібробластів і підвищення 
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фосфорилювання сигнальних білків. При цьому гепаран-сульфат підвищує в 

преостеобластичних клітинах активність ЛФ і білка родини фактора некрозу 

пухлин остеопротежерину [359, 374, 434]. 

Безпосереднє практичне значення цих досліджень показано в 

експерименті на щурах, введення яким гепаран-сульфату в дозі 5 мкг 

протягом двох тижнів прискорює загоєння переломів стегна [277]. Крім того, 

у зв’язку з остеогенним потенціалом гепаран-сульфату його включають у 

склад біоматеріалів з натуральними компонентами, які використовують для 

прискорення загоєння кісток [248]. У цьому ж плані цікаві новітні 

дослідження [232, 304], які показали, що включення в склад б іополімерного 

матеріалу гепарину, ковалентно пов’язаного з поверхнею, а також 

остеоіндуктивного фактору росту – рекомбінантного морфогенетичного 

білка кістки людини сприяє прикріпленню та проліферації мезенхімальних 

стовбурових клітин. Є дані про посилення ектопічного формування кістки 

під впливом біополімерного матеріалу, що містить морфогенетичний білок 

кістки і гепарин [246, 297]. 

Відомо, що покриття стоматологічних імплантантів колагеном І типу 

поліпшує контакт імплантанта з кісткою. Експерименти, виконані на 

мінісвинях, показали, що включення хондроїтин-сульфату в колагенове 

покриття дещо підвищує контакт імплантанта з кісткою нижньої щелепи, але 

додаткове включення в це покриття морфогенетичного білка кістки справляє 

негативний ефект на формування кістки [226]. Позитивний вплив 

хондроїтин-сульфату на субхондральні остеобласти та на структуру 

субхондральної кістки виявлений при захворюванні на остеоартрит [293, 

423]. 

Таким чином, проведені дослідження свідчать про те, що гепарин-

сульфат, гепарин і хондроїтин-сульфат за певних умов стимулюють 

диференціювання і функціональну активність остеобластів, що може бути 

використано в ортопедичній та ортодонтичній практиці для стимуляції 

загоєння пошкоджень кісток та активації новоутворення кісткової тканини. 
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Дослідження ролі ГАГ у процесах осифікації мають значення також 

для з’ясування патогенезу деяких захворювань кістково-суглобового апарату, 

а, отже, і нових досягнень у їхньому лікуванні. Це стосується, зокрема, 

множинного спадкового екзостозу – автосомно-домінантної хвороби, яка 

характеризується утворенням кісткових виростів в юкстаепіфізеальній зоні 

довгих трубчастих кісток [300, 402, 424]. При іншому захворюванні – 

прогресивній осифікуючій дисплазії дисрегульована передача сигналу на 

морфогенетичний білок кістки, що викликає прогресивне гетеротопне 

формування кісткової тканини. Дослідження [391] показали, що при цій 

хворобі клітини резистентні до стимулюючого ефекту ланцюгів ГАГ 

гепарин-сульфатних протеогліканів, але чутливі до їх інгібуючої дії. 

У дітей із дисплазіями сполучної тканини спостерігається зниження 

мінеральної щільності кісткової тканини [5]. Дисплазія сполучної тканини 

характеризується розладами гомеостазу на тканинному та органному рівнях, 

що проявляється морфо-функціональними порушеннями. В основі 

морфологічних змін складових (дефекти волокнистих компонентів, 

порушення метаболізму основної речовини) лежить молекулярна патологія 

[107, 306]. 

Значну роль у регуляції формування, ремоделювання та резорбції 

кістки належить також гіалуроновій кислоті [282, 359]. Вона є 

високомолекулярним, але простим за будовою ГАГ, який є полімером 

дицукриду, що складається з D-глюкуронової кислоти й N-ацетил-D-

глюкозаміну. У матриксах кістки та хряща за допомогою гіалуронової 

кислоти полегшується міграція і конденсація мезенхімальних клітин – 

попередників остеобластів і остеоцитів. Вона бере участь у поздовжньому 

рості кісток. Крім того, гіалуронова кислота регулює ремоделювання кісток 

шляхом контролю формування та функції остеокластів, остеобластів і 

остеоцитів. Слід зазначити, що функція гіалуронової кислоти в кістковій 

тканині залежить від її молекулярної маси та рівня полімеризації, яку 



 52 

забезпечує синтетаза гіалуронової кислоти, а деполімеризацію – 

гіалуронідаза [243, 293]. 

Дослідження in vitro на культурах клітин показали важливу роль 

гіалуронової кислоти у регуляції процесу формування та функції 

остеобластів за умов гіперглікемії. Зокрема, на моделі клітинної лінії 

моноцитів миші досліджували вплив низькомолекулярної та 

високомолекулярної гіалуронової кислоти на індукцію з цих клітин 

остеокластів під впливом ліганда активатора рецепторів ядерного фактора. 

Встановлено, що низькомолекулярна гіалуронова кислота залежно від дози 

активує утворення багатоядерних клітин, позитивних на тартрат-резистентну 

кислу фосфатазу (тобто остеокластів), а високомолекулярна гіалуронова 

кислота не впливає на диференціювання моноцитів в остеобласти [309, 310, 

311, 312, 314, 449]. 

Інше дослідження на тій же клітинній лінії і в ідентичних методичних 

умовах показало, що деривати матриксу емалі, які містять у своєму складі 

ГАГ, теж активують диференціювання моноцитів в остеокласти, індуковане 

лігандом активатора рецепторів ядерного фактора [247, 383]. Ці дані 

заслуговують на особливу увагу стоматологів, бо ті самі деривати матрикса 

емалі стимулюють регенерацію тканин пародонта, що не є дивним, бо 

стимуляція остеокластогенезу є одним з пускових механізмів ремоделювання 

та регенерації кісткової тканини [416]. 

Крім того, високомолекулярна гіалуронова кислота стимулює 

остеогенне диференціювання стромальних клітин кісткового мозку свині. У 

дослідженнях in vitro тривала присутність гіалуронової кислоти у 

концентраціях від 0,5 до 4 мг/мл стимулювала проліферацію цих клітин і 

підвищувала продукцію ними альфа-колагену І типу, ЛФ, експресію ОК та 

відкладання Ca [227, 348]. Ці ефекти можуть посилюватись при взаємодії 

гіалуронової кислоти з морфогенетичним білком кістки та дексаметазоном 

[322]. 
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Є дані про дослідження ГАГ та колагенових структур тканин 

зубощелепної системи, зокрема тканин пародонта [111, 116, 118, 122, 136]. 

Наведені дані сучасної літератури свідчать про важливу роль різних 

ГАГ в модуляції процесів формування, ремоделювання та резорбції кісткової 

тканини. При цьому у літературі практично відсутні дані про зв’язок обміну 

ГАГ у звапнілих тканинах кісток та зубів із системним порушенням 

метаболізму цих речовин.  

 

1.6. Шляхи корекції системних порушень і місцевих проявів 

стоматологічних захворювань при тиреопатології  

 

У 80-90-х роках минулого століття була розроблена та впроваджена в 

практичну охорону здоров’я програма профілактики стоматологічних 

захворювань у дітей, які проживають у біогеохімічних провінціях, 

дефіцитних за фтором, йодом та іншими мікроелементами. Основним її 

методом було застосування йодовано-фторованої солі. Ефективність такої 

профілактики підтверджена віддаленими результатами, що засвідчили 

зниження показників поширеності стоматологічних захворювань у дітей 

даного регіону [39]. 

Клінічна оцінка стоматологічного статусу дітей за ураження ДНЗ 

протягом 2 років показала, що проведення поетапної профілактики основних 

стоматологічних захворювань із використанням препаратів, які усувають в 

організмі дефіцит йоду, підвищують імунітет, регулюють гормональну 

активність щитоподібної залози, адаптогенів, антиоксидантів, засобів 

ремінералізуючої та стимулюючої остеогенез дії дозволяє істотно поліпшити 

показники інтенсивності ураження твердих тканин зубів та індекси гігієни 

ротової порожнини [45]. 

Супієва Е.Т. (1996) пропонує дітям із ендемічного зобного регіону 

проводити лікування основного захворювання та санацію ротової порожнини 

2-4 рази на рік. Остання повинна включати місцеву ремінералізуючу терапію 
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та застосування спеціальної лікувально-профілактичної зубної пасти 

“Ольховая”, до складу якої входять йодовмісні сполуки та інші біологічно 

активні речовини [171]. 

Для підвищення рівня мінералізуючих властивостей ротової рідини і 

кислотостійкості емалі, а також для поліпшення гігієни ротової порожнини і 

лікування гінгівіту в дітей при супутній гіперплазії щитоподібної залози 

рекомендується використання 1-2 % водного розчину солі “Ахіллес” для 

полоскання [194].  

Із метою профілактики карієсу зубів та гінгівіту в дітей, хворих на 

дифузний еутиреоїдний зоб, Біденко Н.В. застосовує комплекс заходів, таких 

як: корекція дієти, регулярне проведення профілактичних стоматологічних 

маніпуляцій, ремінералізуючу терапію, полоскання ротової порожнини 0,1 % 

розчином діуцифону з метою корекції секреторного імунітету [20]. 

Для підвищення ефективності лікування ХКГ в пацієнтів молодого віку 

на тлі дифузного збільшення щитоподібної залози в комплексі традиційного 

лікування слід передбачати індивідуальну йодну профілактику [160]. 

Застосування комплексу препаратів “Диплен-Ф”, “Кальцинова 

гранулят”, “Йотрін”, до складу яких входять йод, Ca, вітамін С, 

мікроелементи та біофлавоноїди нормалізує показники антимікробного 

захисту з активацією місцевого імунітету в ротовій порожнині в дітей із  

супутньою гіпоплазією на тлі гіпотиреозу [32]. 

При ортодонтичному лікуванні дітей, хворих на ДНЗ, Колесник К.А. 

(2014) рекомендувала використання комплексу адаптогенних, остеотропних, 

пребіотичних препаратів, що дозволяє ефективно підтримувати і 

покращувати функціональні реакції в організмі і в ротовій порожнині, 

компенсуючи стресову дію ортодонтичних незнімних апаратів, та 

нормалізувати функціональний стан мікроциркуляторного русла в тканинах 

пародонта [84]. 

У дітей за ураження хронічним тиреоїдитом запропоновано 

застосування комплексної схеми лікування і профілактики карієсу зубів та 



 55 

гінгівіту з включенням препаратів ремінералізуючої дії, антимікробної й 

імунокорегуючої (“Белагель Са/Р”, “Парагель”)  [98]. 

Для лікування дистрофічно-запальних захворювань (генералізований 

пародонтит) у підлітків із супутньою патологією щитоподібної залози 

використовувалися комплекси лікувальних заходів з “Ербісолом”, що 

призводило до швидкої ліквідації запального процесу в пародонті, 

збільшення періоду стійкої ремісії у 2-3 рази [55]. 

Павленко О.В. (2014) із співавторами для підвищення ефективності 

лікування генералізованого пародонтиту на тлі ендокринно-імунної 

патології, зумовленої дефіцитом йоду, пропонує в комплексі лікування 

місцево – “Йодіс-кулендулу” та внутрішньо – “Йодіс-концентрат” у 

комбінації з “Кальций Д3 Нікомедом”. Така корегуюча терапія сприяє 

нормалізації йодного балансу, функцій щитоподібної залози та 

антиоксидантної системи, підвищенню імунорезистентності, зменшенню 

гіпоксії, поліпшенню показників метаболізму кісткової тканини [128]. 

Розроблено комплекс лікувальних заходів при хронічному 

генералізованому пародонтиті в пацієнтів із первинним гіпотиреозом, що 

включає застосування імуномодулятора “Галавіт”, магнітофорез композиції 

на основі кремнійорганічного гелю, комбінації аллотрансплантата 

“Аллоплант” і аутоплазми з високим вмістом тромбоцитів [193]. 

За даними Новікової Н.П. (2011), регулярний прийом на протязі 3-х 

років препаратів Ca та холекальциферолу поліпшує ефективність 

стоматологічної санації хворих із супутньою гіпофункцією щитоподібної 

залози, про що свідчить збільшення на 22,8 % рівня стоматологічного 

здоров’я пацієнтів [119]. 

Включення антиоксидантів у консервативну медикаментозну терапію 

хворих на хронічний генералізований пародонтит на тлі гіпотиреозу значно 

підвищує ефективність лікування та суттєво стабілізує патологічний процес у 

пародонтальному комплексі. Однак, морфологічні дослідження засвідчують, 

що антиоксиданти повною мірою не знімають прогресуючу хронічну 
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патологію тканинних утворень органів ротової порожнини. Зменшуючи 

гострозапальні процеси, вони не впливають на повільноплинні хронічні 

захворювання при гіпотиреозі [123].  

У пацієнтів за ураження хронічним генералізованим пародонтитом на 

тлі супутньої тиреопатології  слід проводити повний об’єм профілактичних 

та санаційних заходів не менше 4 разів на рік. Для гігієни ротової порожнини 

рекомендується йодовмісна зубна паста “Елам-Дент” [172]. 

Запропоновано спосіб комплексного лікування генералізованого 

пародонтиту при супутній патології щитоподібної залози, який включає 

“Кальцій-Д3 Нікомед” та препарат “Фітор” для нормалізації метаболічних 

процесів у кістковій тканині. Таке лікування гальмує резорбцію і стимулює 

кісткоутворення, зменшує дистрофічно-запальні явища в пародонті та 

зумовлює тривалу клініко-рентгенологічну стабілізацію генералізованого 

пародонтиту [105]. 

Підсумовуючи вищесказане, можна стверджувати, що в профілактиці 

та лікуванні карієсу зубів у дітей та дорослих із супутньою патологією 

щитоподібної залози ключовими залишаються препарати Са. Натепер 

найефективнішими є препарати Са третього покоління, у складі яких, окрім 

сполук Са і вітаміну D, є вітаміни і мікроелементи, що впливають на 

мінеральний обмін (“Кальцинова”, “Кальцемін”, “Біокальцевіт”, “Біотрит-

Дента”) [77, 88, 185, 192]. 

Призначення вітамінно-мінерального комплексу “Кальцемін” дітям 12-

14 років у дозуванні по 1таблетці двічі на день із повторним прийомом через 

півроку підвищує мінералізуючий потенціал слини, що призводить до 

стабілізації каріозного процесу. У групі підлітків, які приймали цей препарат, 

приріст інтенсивності карієсу через рік після лікування склав 0,3 зуба при  

контролі – 0,89 [9]. 

Застосування препарату “Кальцемін Адванс” у підлітків 12-15 років (по 

1 таблетці протягом місяця, 4 курси на рік) ефективно впливає на баланс ре- і 

демінералізації емалі, що підтверджується зниженням показників ТЕР-тесту 
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(з 7 до 5 балів) і відсутністю нових каріозних порожнин через рік після 

лікування [44]. 

За даними Захарової Н.І. (2012) із співавторами, застосування 

комплексного препарату “Кальцемін” при остеопенії в підлітків призводило 

до нормалізації вмісту Ca та інших мікроелементів, зокрема, і підвищених 

рівнів Cu та Zn [108]. 

На місцевому рівні слід застосовувати методи, що, у першу чергу, 

спрямовані на мінералізацію твердих тканин [12, 263, 281, 398]. 

При цьому практично відсутня інформація про застосування 

хондропротекторів при лікуванні основних стоматологічних захворювань. 

З’являються окремі дослідження щодо використання препаратів гіалуронової 

кислоти та ГАГ у пародонтології [33, 34, 183]. Зокрема, аплікації гелю з 

гіалуроновою кислотою суттєво підвищують активність лізоциму, впливають 

на дисбіоз ротової порожнини [33]. 

Встановлено, що використання в комплексному лікуванні пародонтиту 

та передопераційній підготовці гелю “Глікодент”, до складу якого входять 

сульфатовані ГАГ, спричиняє швидку зворотну динаміку клінічних 

симптомів захворювання. Експериментально і клінічно встановлено, що 

препарат бере участь у побудові епітелію, утворює кордон між 

пошкодженими шарами та шарами, що розташовані нижче, запобігає 

зневодненню тканин рани, втрати електролітів і білків, попереджує інвазію 

мікроорганізмами. До можливого механізму дії як ендогенних, так і 

екзогенних сульфатованих ГАГ слід віднести й те, що, зв’язуючи воду, вони 

знижують набряк тканини, сприяючи локалізації запалення, перешкоджаючи 

поширенню процесу на навколишні тканини [34]. 

 Таким чином, розроблено та удосконалено багато способів лікування і 

профілактики карієсу зубів, гіпоплазії, захворювань тканин пародонта при 

супутній патології щитоподібної залози в дітей та дорослих. Однак, питання 

ефективного надання стоматологічної допомоги залишаються актуальними, 
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оскільки невпинно зростає як стоматологічна, так і ендокринна патології, 

зокрема тиреоїдна. 

Огляд останніх літературних даних показав, що на сьогодні ріст і 

розвиток дитини відбувається під впливом низки природно-екологічних та 

соматичних чинників. Однією із найпоширеніших проблем є біогеохімічні 

дефіцитні регіони та пов’язані із ними соматичні патології. На жаль, 

більшість дитячого населення нашої держави страждає від тих чи інших 

захворювань щитоподібної залози, що, безумовно, знаходить своє 

відображення в структурі стоматологічної патології. Саме 

загальносоматичний стан організму дитини подекуди має вирішальне 

значення в розвитку та перебігу карієсу зубів та захворювань тканин 

пародонта. Здебільшого зміни в тиреоїдному статусі слід розглядати як 

пусковий механізм системних, а відтак і місцевих метаболічних порушень, 

що стають сприятливим середовищем для реалізації дії загальноприйнятих 

карієсогенних і пародонтопатогенних чинників. Багатьма дослідниками 

встановлена коморбітність основних стоматологічних захворювань та 

тирепатології [7, 20, 32, 39, 84, 123, 160, 171, 172, 174, 194, 463]. 

У зв’язку з цим актуальним та перспективним є вивчення причинно-

наслідкових зв’язків між стоматологічною та соматичною патологією в дітей, 

на основі яких здійснювати удосконалення методів діагностики, 

профілактики і лікування карієсу зубів та захворювань тканин пародонта. 

 

Перелік публікацій за темою розділу: 

1. Годованець О.І. Стоматологічна патологія в дітей із ендокринними 

захворюваннями (огляд літератури) / О.І. Годованець, А.В. Мороз // 

Клінічна та експериментальна патологія. - 2015. - № 4 (54). - С. 209-213. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Дизайн дослідження 

 

Відповідно до визначеної мети та поставлених завдань у роботі були 

виконані клініко-параклінічні дослідження для діагностики і розробки 

лікувально-профілактичних заходів щодо лікування стоматологічних 

захворювань у дітей на тлі супутньої патології щитоподібної залози. 

На першому етапі проведено аналіз поширеності та захворюваності 

дітей на тиреопатологію віком 0-17 років за даними офіційних державних і 

галузевих статистичних звітів дитячої ендокринологічної служби 2010-2014 

років в Україні [49, 166, 167, 168, 169]. 

Другим етапом здійснено стоматологічне обстеження дітей із 

патологією щитоподібної залози. Воно проводилося на базі Обласної 

клінічної дитячої лікарні (м. Чернівці) та Міської дитячої поліклініки          

(м. Чернівці). Усього було оглянуто 2026 дітей із тиреопатологією. 

Верифікація ендокринологічних діагнозів проведена згідно з Наказом МОЗ 

України №454 від 27.04.2006 р. “Про затвердження Протоколів надання 

медичної допомоги дітям за спеціальністю дитяча ендокринологія”.  

В огляді брали участь діти зі встановленим ендокринологічним 

діагнозом та тривалістю захворювання понад 1 рік. В анамнезі дітей не було 

інших соматичних захворювань. Групи контролю формувалися із дітей І-ІІ 

груп здоров’я відповідного віку. Усі обстежені проживали в межах 

Чернівецької області. 

Для порівняльної оцінки стоматологічної захворюваності серед дітей із 

супутньою патологією щитоподібної залози були сформовані групи з 

пацієнтів, які хворіли на ДНЗ, аутоімунний тиреоїдит, гіпотиреоз. Інші 

нозології (тиреотоксикоз, вузловий зоб) не включались у дослідження у 

зв’язку із низькою їх частотою виявлення в дітей регіону спостереження. 
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Найбільша кількість тиреопатології реєструється в підлітковому віці, тому 

були обстежені діти віком 12-15 років, розподіл яких наведено в таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Розподіл дітей із супутньою патологією щитоподібної залози у віці 

12-15 років за нозологією та статтю 

Нозологія Кількість 

обстежених 

Хлопчики Дівчатка 

ДНЗ 98 45 53 

аутоімунний 

тиреоїдит 

65 31 34 

гіпотиреоз 35 15 20 

контроль 60 30 30 

 

Для оцінки стоматологічної захворюваності за умов ураження ДНЗ у 

віковому аспекті було оглянуто 1926 дітей віком від 3 до 17 років, розподіл 

яких показано в таблиці 2.2.  

Таблиця 2.2 

Розподіл дітей, хворих на ДНЗ, за віком та статтю 

Вік дітей Кількість 

обстежених 

Хлопчики Дівчатка 

3-4 65 30 35 

5 83 39 44 

6 106 51 55 

7 127 59 68 

8 141 68 73 

9 169 79 90 

10 132 63 69 

11 148 69 79 

12 265 124 141 

13 123 59 64 

14 152 74 78 

15 188 85 103 

16 112 54 58 

17 105 46 59 
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Згідно з рекомендаціями ВООЗ, для детальної клінічної характеристики 

стану твердих тканин зубів і тканин пародонта в дітей були сформовані три 

вікові групи: 6-7 років, 12 років та 15 років. До кожної з них були включені 

хворі на ДНЗ різного ступеня тяжкості. Розподіл обстежених за віком, статтю 

та ступенем тяжкості соматичного захворювання наведено в таблиці 2.3.  

Таблиця 2.3 

Розподіл дітей, соматично здорових та хворих на ДНЗ, 

віком 6-7, 12, 15 років за статтю та ступенем тяжкості патології 

 

Група 

6-7 років 12 років 15 років 

стать кількість стать кількість стать кількість 

 

контроль 

всього 50 всього 50 всього 50 

хлопчики 25 хлопчики 25 хлопчики 25 

дівчатка 25 дівчатка 25 дівчатка 25 

 

ДНЗ Іа 

всього 40 всього 50 всього 50 

хлопчики 20 хлопчики 25 хлопчики 25 

дівчатка 20 дівчатка 25 дівчатка 25 

 

ДНЗ Іб 

всього 35 всього 50 всього 50 

хлопчики 17 хлопчики 25 хлопчики 25 

дівчатка 18 дівчатка 25 дівчатка 25 

 

ДНЗ ІІ 

всього 35 всього 50 всього 45 

хлопчики 17 хлопчики 24 хлопчики 21 

дівчатка 18 дівчатка 26 дівчатка 24 

всього                  160                 200                   195 

 

Для оцінки стану тканин пародонта були задіяні вищевказані групи 

дітей віком 12 та 15 років.  

Для оцінки становлення зубощелепного апарату дитини були 

сформовані групи спостереження з дітей віком 5-7 та 12 років (табл. 2.4).  

Вікова група 5-7 років своєю чергою була поділена на підгрупи по 30 осіб із 

рівною кількістю хлопчиків і дівчаток: 5-річні, 6-річні та 7-річні діти.  
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Таблиця 2.4 

Розподіл дітей, соматично здорових та хворих на ДНЗ,  

віком 5-7 та 12 років за статтю 

Вік  

дітей 

Група 

спостереження 

Загальна 

кількість 

Хлопчики Дівчатка 

5-7 років контрольна 90 46 44 

ДНЗ 90 45 45 

12 років контрольна 60 30 30 

ДНЗ 70 34 36 

 

Подальші параклінічні методи дослідження чинників ризику 

виникнення основних стоматологічних захворювань, а також вивчення 

деяких ланок метаболізму твердих і м’яких тканин ротової порожнини 

проводилися в групах дітей віком 6-7, 12 та 15 років (див. табл. 2.3). 

Для характеристики мінерального обміну в організмі дитини в цілому 

та твердих тканинах зубів зокрема на тлі ДНЗ розподіл на групи проводився 

таким чином (табл. 2.5, 2.6): 

Таблиця 2.5 

Розподіл дітей, соматично здорових та хворих на ДНЗ, 

віком 6-7 років за статтю та ступенем компенсації карієсу  

 

Розподіл на групи 

Кількість дітей 

всього хлопчики дівчатка 

 

 
сомати-

чно 
здорові 

діти 

ІА група (без карієсу) 30 15 15 

 
 

ІБ група 

(з карієсом) 

компенсована  
форма карієсу 

25 13 12 

субкомпенсована  

форма карієсу 

25 11 14 

декомпенсована  
форма карієсу 

22 10 12 

 

 
діти, 

хворі на 
ДНЗ 

ІIА група (без карієсу) 30 16 14 

 

 
ІІБ група 

(з карієсом) 

компенсована  

форма карієсу 

25 13 12 

субкомпенсована  

форма карієсу 

30 15 15 

декомпенсована  
форма карієсу 

30 13 17 
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Таблиця 2.6 

Розподіл дітей, соматично здорових та хворих на ДНЗ,  

віком 12 років за статтю та ступенем компенсації карієсу  

 
Розподіл на групи 

Кількість дітей 

всього хлопчики дівчатка 

 

 
сомати-

чно 
здорові 

діти 

ІІIА група (без карієсу) 30 15 15 

 

 
IІІБ група 

(з карієсом) 

компенсована  

форма карієсу 

25 13 12 

субкомпенсована  
форма карієсу 

30 16 14 

декомпенсована  

форма карієсу 

30 13 17 

 

 
діти, 

хворі на 

ДНЗ 

ІVА група (без карієсу) 30 14 16 

 

 
IVБ група 

(з карієсом) 

компенсована  

форма карієсу 

30 15 15 

субкомпенсована  
форма карієсу 

30 16 14 

декомпенсована  

форма карієсу 

25 13 12 

 

При визначенні мікроелементного складу твердих тканин зубів у дітей 

за умов ДНЗ групи спостереження були такими (табл. 2.7): 

Таблиця 2.7 

Розподіл дітей, соматично здорових та хворих на ДНЗ, для 

визначення мікроелементного складу твердих тканин зубів  

залежно від ураженості карієсом 

 

Розподіл на групи 

Кількість дітей 

всього хлопчики дівчатка 

соматично 

здорові діти 

ІІIА група (без карієсу) 15 7 8 

IІІБ група (з карієсом) 15 7 8 

діти, хворі  

на ДНЗ 

ІVА група (без карієсу) 15 8 7 

IVБ група (з карієсом) 15 7 8 

 

діти, хворі  

на ДНЗ 

ДНЗ Іа ступеня 10 5 5 

ДНЗ Іб ступеня 10 4 6 

ДНЗ ІІ ступеня 10 6 4 
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Для оцінки стану сполучнотканинних компонентів зубощелепної 

системи дітей за умов ДНЗ розподіл на групи проводився таким чином (табл. 

2.8): 

Таблиця 2.8 

Розподіл дітей, соматично здорових та хворих на ДНЗ, 

віком 12 років залежно від ураженості хронічним  

катаральним гінгівітом 

 
Розподіл на групи 

Кількість дітей 

всього хлопчики дівчатка 

 
 

соматично 
здорові 

діти 

ІА група (без ХКГ) 30 17 13 

 

ІБ група 
(з ХКГ) 

ХКГ  

легкого ступеня 

25 12 13 

ХКГ  
середньо-тяжкого 

ступеня 

 
25 

 
11 

 
14 

 
 

діти, хворі 
на ДНЗ 

ІІА група (без ХКГ) 30 16 14 

 
ІІБ група 

(з ХКГ) 

ХКГ легкого 
ступеня 

30 14 16 

ХКГ  

середньо-тяжкого 
ступеня 

 

30 

 

13 

 

17 

 

Кількість параклінічних методів дослідження сироватки крові, сечі, 

ротової рідини та твердих тканин зубів передбачалась із урахуванням вимог 

статистичної достовірності (табл. 2.9).  

Таблиця 2.9 

Кількість проведених параклінічних методів дослідження різних 

біологічних матеріалів у дітей, соматично здорових та хворих на ДНЗ  

 
Показник 

6-7 років 12 років 15 років 

контроль ДНЗ контроль ДНЗ контроль ДНЗ 

йодурія 50 110 50 150 50 145 

у сироватці крові 

ТТГ - - 50 66 50 63 

T4 - - 50 66 50 63 

FT4 - - 50 66 50 63 

T3 - - 50 66 50 63 

Са заг. 60 60 60 60 - - 
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Продовж. табл. 2.9 

Са іон. 60 60 60 60 - - 

фосфат-іон  60 60 60 60 - - 

ЛФ  60 60 60 60 - - 

ПГ - - 60 60 - - 

КТ - - 60 60 - - 

ОК - - 60 60 - - 

у ротовій рідині 

Са заг. 102 115 115 115 - - 

Cа віл. 102 115 115 115 - - 

Са зв’яз. 102 115 115 115 - - 

фосфат-іон 102 115 115 115 - - 

ЛФ  102 115 115 115 - - 

рН 50 110 50 150 - - 

лізоцим 50 110 50 150 50 145 

уреаза - - 50 150 50 145 

ГАГ - - 80 90 - - 

СГАГ - - 80 90 - - 

НСГАГ - - 80 90 - - 

вільний 
оксипролін 

- - 80 90 - - 

зв’язаний 

оксипролін 

- - 80 90 - - 

загальний 
білок 

- - 80 90 - - 

глікопротеїни - - 80 90 - - 

гексозаміни - - 80 90 - - 

сіалові 
кислоти 

- - 80 90 - - 

фукоза - - 80 90 - - 

у твердих тканинах зубів 

Fe - - 30 30 - - 

Cu - - 30 30 - - 

Zn - - 30 30 - - 

Сd - - 30 30 - - 

Примітки: ГАГ – глікозаміноглікани, КТ – кальцитонін, ЛФ – лужна 

фосфатаза, НСГАГ – несульфатовані глікозаміноглікани, ОК – остеокальцин, 

СГАГ – сульфатовані глікозаміноглікани, ТТГ – тиреотропний гормон,T4 – 

тироксин, FT4 – тироксин вільний, T3 – трийодтиронін, ПГ – паратгормон,  

рН – кислотність середовища, Са – кальцій, Cd – кадмій, Cu – купрум, Mg – 

магній , Fe – ферум, Zn – цинк.  
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Усі маніпуляції з дітьми здійснювались після ознайомлення та 

підписання батьками, а після 14 років і дітьми, інформаційної згоди пацієнта 

на проведення клінічних досліджень із дотриманням основних положень 

GСР (1996 р.), Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицину (від 

04.04.1997 р.), Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації про 

етичні принципи проведення наукових медичних досліджень за участю 

людини (1964-2013 рр.), наказів МОЗ України № 690 від 23.09.2009 р., № 616 

від 03.08.2012 р. 

 

2.2. Методологія стоматологічного обстеження дітей    

 

Вивчення поширеності та інтенсивності стоматологічних захворювань 

у дітей здійснювалося методом стратифікаційних кластерних виборок. 

Дослідження можна класифікувати як попереднє, описове та поперечне [170, 

371]. Проведено огляд дітей ключових індексних вікових груп – 6-7, 12 та 15 

років. Дані клінічного обстеження реєструвалися в спеціально розробленій, 

на основі рекомендацій ВООЗ [170] та картки стоматологічного обстеження 

дитини для епідеміологічних досліджень [67], картці оцінки 

стоматологічного статусу дитини. 

Стан твердих тканин зубів оцінювали за індексами карієсу (кпз, кпп, 

КПВз, КПВп, КПВз+кпз, КПВп+кпп), на основі яких визначали поширеність та 

інтенсивність захворювання. Інтерпретація результатів дослідження 

проводилася згідно з рекомендаціями ВООЗ (табл. 2.10-2.12) [141, 215].  

Таблиця 2.10 

Оцінка поширеності 

карієсу постійних зубів у дітей віком 12 років за ВООЗ 

Значення показника Рівень поширеності 

0-30 % низький 

31-80 % середній 

81-100 % високий 
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Таблиця 2.11 

Оцінка інтенсивності  

карієсу постійних зубів у дітей віком 12 років за 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 2.12 

Оцінка інтенсивності  

карієсу тимчасових зубів у дітей віком 6 років за ВООЗ 

Значення показника “кп” Рівень інтенсивності 

0,0-3,0 низький 

3,1-6,0 середній 

6,1 і вище високий 

  

Для визначення середнього значення інтенсивності карієсу зубів в осіб 

із високим рівнем ураження було застосовано індекс найвищої інтенсивності 

карієсу (НІК), що є середньою інтенсивністю карієсу серед третини всіх 

обстежених із найвищими показниками інтенсивності [436]. 

Оцінку стану тканин пародонта в дітей проводили на основі 

гінгівального (РМА), пародонтального (СРІ) індексів та використання проби 

Шиллєра-Пісарєва.  

Папілярно-маргінально-альвеолярний індекс – РМА (Parma, 1960) дає 

змогу визначити початкові зміни тканин пародонта – ступінь і поширеність 

запалення в яснах [141, 173]. 

Проба Шиллєра-Пісарєва (Пісарєв Ю., 1956) застосовувалася для 

уточнення меж та тяжкості гінгівіту, виявлення невираженого запального 

процесу. Вона ґрунтується на здатності глікогену, кількість якого в запалених 

тканинах збільшується, взаємодіяти з йодом з утворенням коричневого 
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забарвлення різного ступеня інтенсивності, що відповідає ступеню тяжкості 

запалення [141, 173].  

Індекс CPI (ВООЗ, 1989). Дає можливість діагностувати основні 

симтоми ураження тканин пародонта – кровоточивість, зубний камінь і 

пародонтальні кишені, враховуючи площу ураження в секстантах. 

Визначення індексу проводилося в ділянці 6 індексних зубів, а в дітей віком 

12 років враховували лише наявність кровоточивості та зубного каменю. Для 

аналізу результатів дослідження використовувались оціночні критерії, 

рекомендовані ВООЗ (табл. 2.13, 2.14) [170, 173, 215]. 

Таблиця 2.13 

Оцінка поширеності та інтенсивності кровоточивості ясен  

у дітей віком 15 років за ВООЗ 

 

Поширеність 

Інтенсивність за 

кількістю уражених 

секстантів 

 

Рівень 

до 20% 0-0,5 низький 

21-50% 0,6-1,5 середній 

51-100% 1,6 та більше високий 

 

Таблиця 2.14 

Оцінка поширеності та інтенсивності зубного каменю  

в дітей віком 15 років за ВООЗ 

 

Поширеність 

Інтенсивність за 

кількістю уражених 

секстантів 

 

Рівень 

до 50% 0-1,5 низький 

51-80% 1,6-2,5 середній 

81-100% 2,6 та більше високий 

 

Для оцінки стану гігієни ротової порожнини застосовувалися індекси 

Greene-Vermillion та Silness-Loe. 

Спрощений індекс гігієни ротової порожнини – OHI-S (Greene-

Vermillion, 1964) дає уявлення про площу м’яких і твердих зубних 
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відкладень, рекомендований для оцінки стану гігієни ротової порожнини 

ВООЗ [173].  

Індекс Silness-Loe (1967) дозволяє визначити товщину зубних 

відкладень у біляшийковій ділянці, де вперше починається взаємодія 

мікроорганізмів із тканинами ясен [173]. 

Швидкість салівації визначали шляхом вимірювання кількості 

нестимульованої ротової рідини, зібраної протягом 5 хвилин. Одиниці виміру 

– мл/хв. 

рН ротової рідини визначали в мікрокюветах за допомогою рН-метра. 

Структурно-функціональну резистентність емалі зубів до карієсу 

визначали за тестом емалевої резистентності (ТЕР-тест) за десятибальною 

інтерпретацією (Окушко В.Р., 1983) [173]. 

При встановленні пародонтального діагнозу керувалися класифікацією 

захворювань тканин пародонта Данилевського М.Ф., а ступінь активності 

каріозного процесу визначали за Виноградовою Т.Ф. [173]. 

 

2.3. Спеціальні методи дослідження 

 

Матеріалами для додаткового дослідження були: сироватка крові,  сеча, 

ротова рідина та тверді тканини видалених зубів у дітей, які хворіють на 

ДНЗ, та соматично здорових дітей.  

 Дослідження проводилися на таких базах: лабораторія кафедри 

біоорганічної та біологічної хімії ВДНЗУ “Буковинський державний 

медичний університет” (зав. каф. – доц. Геруш І.В.); лабораторія кафедри 

біологічної та медичної хімії імені академіка Бабенка Г.О. ДВНЗ “Івано-

Франківський національний медичний університет” (зав. каф. – проф. 

Ерстенюк Г.М.), а також лабораторного відділення Обласної дитячої 

клінічної лікарні м. Чернівці (зав. від. – Ігнатюк Т.В.). 

Для здійснення більшості додаткових лабораторних досліджень 

вибрана ротова рідина завдяки простоті, доступності одержання матеріалу в 

http://www.ifnmu.edu.ua/uk/component/k2/item/3735
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значних кількостях навіть у дітей та неінвазивності. При цьому ротова рідина 

містить широкий спектр метаболітів, що повною мірою розкриває 

патогенетичні ланки розвитку захворювань тканин пародонта та твердих 

тканин зубів у дітей.  

Забір ротової рідини дітей для параклінічного дослідження проводився 

зранку після дворазового полоскання рота дистильованою водою.  Матеріал 

отримували шляхом спльовування без стимуляції слиновиділення. 

Транспортування та зберігання матеріалу відбувалося при -5С
о
. Перед 

проведенням біохімічних аналізів ротову рідину центрифугували протягом 

15 хвилин при 3000 об/хв. Для дослідження використовували супернатант. 

Визначалися такі біохімічні показники: 

- рівень загального білка за методом Lowry О.Н. [24]; 

- рівень глікопротеїнів за методом Романенка Е.Г. [150]; 

- рівень гексозамінів за методом Elson L. та Morgan W. [149]; 

- рівень фукози за методом Dische Z. [151]; 

- рівень сіалових кислот за методом Warren L. [152]; 

- рівень ГАГ та їх фракцій за методом Карякіної Е.В. [73]; 

- рівень вільного та зв’язаного оксипроліну за методом Шараєва П.Н. 

[189]; 

- вміст фосфат-іонів уніфікованим методом із використанням реактивів 

фірми “Філісіт-Діагностика” (Україна); 

- вміст загального та іонізованого Са уніфікованим методом із 

використанням реактивів фірми “Філісіт-Діагностика” (Україна); 

- активність ЛФ уніфікованим методом із використанням реактивів 

фірми “Філісіт-Діагностика” (Україна); 

- активність лізоциму за Левицьким А.П. [180]; 

- ступінь дисбіозу за Левицьким А.П. [180]. 

Оцінка стану кальцій-фосфорного обміну в організмі дитини 

визначалася за такими показниками сироватки крові: 
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- вміст фосфат-іонів уніфікованим методом із використанням реактивів 

фірми “Філісіт-Діагностика” (Україна); 

- вміст загального та вільного Са уніфікованим методом із 

використанням реактивів фірми “Філісіт-Діагностика” (Україна); 

- активність ЛФ уніфікованим методом із використанням реактивів 

фірми “Філісіт-Діагностика” (Україна); 

- рівень паратгормону (ПГ) методом імуноферментного аналізу з 

використанням діагностичних наборів ELISA фірми DRG (США); 

- рівень кальцитоніну (КТ) методом імуноферментного аналізу з 

використанням діагностичних наборів ELISA фірми DRG (США); 

- активність остеокальцину (ОК) методом імуноферментного аналізу з 

використанням діагностичних наборів ELISA фірми DRG (США). 

Для оцінки елементного забезпечення організму дитини атомно-

абсорбційним методом визначався рівень таких біоелементів як Fe, Cu, Zn та 

Cd у видалених під час фізіологічної зміни зубах. Підготовку матеріалу для 

дослідження проводили відповідно до вимог ГОСТ 26929-94 та ГОСТ 26570-

85. Принцип методу полягає в тому, що відбувається мінералізація 

біоматеріалу шляхом сухого озолення із наступним визначенням елементів у 

розчині мінералізату методом полум’яної атомної абсорбції [162].   

Для аналізу тиреоїдного статусу в дітей проводили визначення рівня 

загального (Т4) і вільного тироксину (FT4), загального трийодтироніну (Т3), 

тиреотропного гормону (ТТГ) у крові методом імуноферментного аналізу з 

використанням діагностичних наборів ELISA фірми DRG (США). 

Для інтегральної оцінки функціонального стану гіпофізарно-тиреоїдної 

системи проводили розрахунок тиреоїдних індексів: індексу периферичної 

інверсії (Т3/Т4), інтегрального тиреоїдного індексу (Т3+Т4/ТТГ) та індексів 

ТТГ/Т3, ТТГ/Т4 [130].   

Аналіз сечі на вміст йоду проводили “Йодтестом” фірми “Норма” 

(Київ). Суть методу зводиться до проведення кольорової реакції на йодид-

іон, який є каталізатором реакції між нетоксичним ароматичним аміном 
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(тетраметилбензидином) і активною перекисною сполукою (пероцтовою 

кислотою). Проба сечі, розбавлена буферним розчином і пропущена через 

колонку з активованим вугіллям, забарвлюється у результаті перебігу реакції 

в кольори від жовтого до синього залежно від кількості йоду. Метод є 

напівкількісним, проте дозволяє відрізняти зразки сечі із вмістом йоду до 50 

мкг/л, 50 і 100 мкг/л, 100 і 200 мкг/л, 200 і 300 мкг/л тощо.  

Ступінь йодного дефіциту оцінювали згідно з рекомендаціями ВООЗ і 

Міжнародного центру контролю за йодозалежними захворюваннями 

(ІССІDD) (табл. 2.15) [460]. 

Таблиця 2.15 

Критерії оцінки надходження йоду в організм за результатами його 

медіанного значення в сечі дітей шкільного віку 

Медіанне 

значення рівня 

йоду в сечі 

(мкг/л) 

 

Споживання 

йоду 

 

Наслідки споживання йоду 

<20 недостатнє гострий йододефіцит 

20-49 недостатнє середній йододефіцит 

50-99 недостатнє легкий йододефіцит 

100-199 достатнє оптимальне 

200-299 більш ніж 

достатнє 

ризик гіпертиреозу, викликаний йодом 

через 5-10 років після введення йодованої 

солі у сприятливих групах 

>300 надмірне ризик виникнення несприятливих для 

здоров’я наслідків (викликаний йодом 

гіпертиреоз, аутоімунні захворювання 

щитоподібної залози) 

 

Із метою визначення геохімічних чинників середовища нами було 

проведено визначення рівня основних есенціальних мікроелементів у 

джерелах водопостачання регіону спостереження атомно-абсорбційним 

методом. Кількість досліджень та їх локація вказані в таблиці 2.16.   
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Таблиця 2.16 

Джерела водопостачання Чернівецької області, що досліджувалися 

Джерело водопостачання Кількість об’єктів  

м. Чернівці n=5 

Сторожинецький район  n=3 

Вижницький район  n=4 

Путильський район n=2 

Кіцманський район  n=3 

Заставнянський район  n=5 

загальна кількість n=22 

 

 

2.4. Характеристика розроблених лікувально-профілактичних 

комплексів  

 

Усі лікарські маніпуляції були проведені на клінічній базі кафедри 

хірургічної та дитячої стоматології ВДНЗУ “Буковинський державний 

медичний університет”, яка знаходиться в Обласній дитячій клінічній лікарні 

м.Чернівці (зав. каф. – доц. Кузняк Н.Б.). 

Для встановлення ефективності розроблених лікувально-

профілактичних заходів у дітей, які хворіють на ДНЗ, нами було сформовано 

групи спостереження, розподіл яких наведено в таблицях 2.17, 2.18. 

У групах порівняння застосовані загальноприйняті методи лікування 

карієсу зубів та ХКГ у дітей згідно з Наказом МОЗ України № 566 від 

23.11.2004 р. “Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги 

дітям за спеціальністю дитяча терапевтична стоматологія” [140]. 
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Таблиця 2.17 

Розподіл дітей на групи за способом лікування карієсу зубів 

Ступінь 
компенсації 

карієсу 

Група основна 
(n=30) 

Група порівняння 
(n=30) 

хлопчики дівчатка хлопчики дівчатка 

6-7 років 

компенсована  
форма карієсу 

 

 
7 

 
8 

 
6 

 
9 

субкомпенсована  
форма карієсу 

 

 
8 

 
7 

 
7 

 
8 

всього 15 15 13 17 

12 років 

компенсована  
форма карієсу 

 

 
7 

 
8 

 
7 

 
8 

субкомпенсована  
форма карієсу 

 

 
7 

 
8 

 
8 

 
7 

всього 14 16 15 15 

 

Таблиця 2.18 

Розподіл дітей на групи за способом лікування ХКГ 

 Група основна 

(n=30) 

Група порівняння 

(n=30) 

хлопчики дівчатка хлопчики дівчатка 

12 років 

ХКГ  

легкого ступеня 

7 8 7 8 

ХКГ  
середньо-тяжкого 

ступеня 

 
8 

 
7 

 
7 

 
8 

всього 15 15 14 16 

15 років 

ХКГ  

легкого ступеня 

8 7 7 8 

ХКГ  
середньо-тяжкого 

ступеня 

 
7 

 
8 

 
8 

 
7 

всього 15 15 15 15 
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Зокрема, лікування карієсу зубів у дітей передбачало препарування 

порожнин з наступним пломбуванням склоіономерним цементом “Ketac 

Molar” чи композитним матеріалом “Filtek” фірми “3M ESPE”. Як 

прокладочний матеріал застосовували “Life” (“Kerr”)  та “Ionosit” (“DMG”). 

Профілактичні заходи складалися з навчання гігієни ротової порожнини та 

рекомендацій щодо вибору предметів та засобів гігієни (лікувально-

профілактичні пасти, що містять кальцій, фториди, зубні щітки середньої 

жорсткості, флоси), герметизації фісур (герметик “Fissurit” фірми “VOCO”). 

Лікування ХКГ у дітей передбачало санацію ротової порожнини, 

професійну гігієну ротової порожнини зі зняттям м’яких і твердих зубних 

відкладень механічним методом. Антисептична обробка ротової порожнини 

у формі полоскань 0,05 % розчином хлоргексидину біглюконату та 

протизапальна терапія у вигляді аплікації розчину “Ротокану” (1 чайна ложка 

препарату на склянку води) проводилися 3 рази на день до клінічного ефекту 

зникнення ознак запалення. Також здійснювалося навчання дітей гігієни 

ротової порожнини та рекомендацій щодо вибору предметів та засобів гігієни 

(лікувально-профілактичні пасти, що містять рослинні протизапальні 

компоненти, м’які зубні щітки).  

Дітям основних груп щодо карієсу зубів запропоновані такі лікувально-

профілактичні заходи: 

1. Проведення загальноприйнятих санаційних та профілактичних 

заходів. Гігієнічний догляд за ротовою порожниною здійснювали з 

використанням паст “R.O.C.S. Kids” (500 ppm, RDA = 45) у віці 6-7 років та 

“R.O.C.S. Teens” (900 ppm, RDA = 39) - у 12 років, до складу яких входять 

амінофторид та ксиліт. Використовувалося 2 туба на рік. 

Для догляду за ротовою порожниною використовували також 

ополіскувач “Aquafresh My Big Teeth” (225 ppm) у дітей молодшої вікової та 

“R.O.C.S. School”, що містить екстракт ламінарії, ксиліт, кальцію 

гліцерофосфат і магнію хлорид, – у дітей віком 12 років шляхом полоскання 2 

рази на день протягом 1 місяця 2 рази на рік. 
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2. З метою загальної корекції призначали комплексний вітамінно-

мінеральний препарат на тлі йодотерапії. 

 а) Як вітамінно-мінеральний засіб застосовували препарат “Кальцемін-

адванс” фірми “Bayer” (США) (реєстраційне посвідчення № UA/7110/01/01 

затверджене Наказом МОЗ України № 31 від 22.01.2009, термін дії: з 

08.10.2007 по 08.10.2012), до складу якого входять Ca у кількості 500 мг, 

вітамін D3 (холекальциферол) – 200 МО, Mg – 40 мг, Zn – 7,5 мг, Cu – 1 мг, 

манган – 1,8 мг, бор – 250 мкг.  Дозування препарату: по 1 таблетці 1 раз на 

добу при вживанні їжі протягом 1 місяця 2 рази на рік.  

б) Препарат калію йодиду (“Йодомарин” чи будь-який інший) у випадку 

ДНЗ призначався спільно з ендокринологом. Дозування препарату 

здійснювали  залежно від віку дитини: для дітей 6-7 років – по 100 мкг на 

добу, для дітей 12 років – по 150 мкг на добу в один прийом. Він 

застосовувався щоденно перманентно під моніторингом лікаря-

ендокринолога. У випадку зняття діагнозу дитина переводилася на 

профілактичні дози калію йодиду: для дітей 6-7 років – по 50 мкг на добу, 

для дітей 12 років – по 100 мкг на добу. 

Дітям основних груп щодо ХКГ лікувально-профілактичні заходи 

здійснювалися за такою схемою: 

1. Місцеве лікування складалося із загальноприйнятих маніпуляцій: 

санація та професійна гігієна ротової порожнини, антисептична і 

протизапальна терапія. Гігієнічний догляд за ротовою порожниною проводили 

з використанням пасти “R.O.C.S. Bionica” (2 туба на рік), до складу якої 

входять активні компоненти чабрецю та ламінарії, та вищезазначеного 

ополіскувача “R.O.C.S. School” шляхом полоскання 2 рази на день протягом 1 

місяця 2 рази на рік. 

2. Для загальної корекції призначали комплексний вітамінно-

мінеральний препарат та препарат глюкозаміну на тлі йодотерапії. 
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а) Як вітамінно-мінеральний засіб застосовували такий же препарат, що і 

при ураженні карієсом зубів – “Кальцемін-адванс”. Дозування аналогічне: по 1 

таблетці 1 раз на добу при вживанні їжі протягом 1 місяця 2 рази на рік.  

б) Для усунення дефіциту структурних елементів протеогліканів 

застосовували препарат “Терафлекс” фірми “Bayer” (США) (реєстраційне 

посвідчення № UA/7749/01/01 затверджене Наказом МОЗ України № 51 від 

02.02.2009, термін дії: з 15.02.2008 по 15.02.2013), до складу якого входять 

глюкозамін гідрохлорид у кількості 500 мг та натрію хондроїтину сульфат – 

400 мг. Дозування препарату: дітям віком 12 та 15 років по 1 капсулі 3 рази 

на день протягом 1 місяця, надалі по 1 капсулі 2 рази на день протягом 1 

місяця при вживанні їжі. Курс лікування повторювали 2 рази на рік. 

в) Препарат калію йодиду (“Йодомарин” чи будь-який інший) у випадку 

ДНЗ призначався спільно з ендокринологом. Дозування препарату 

здійснювали  залежно від віку дитини: для дітей 12 років – по 150 мкг на 

добу, для дітей 15 років – по 200 мкг на добу в один прийом. Він 

застосовувався щоденно перманентно під моніторингом лікаря-

ендокринолога. У випадку зняття діагнозу дитина переводилася на 

профілактичні дози калію йодиду: для дітей 12 років – по 100 мкг на добу, 

для дітей 15 років – по 150 мкг на добу. 

Результати лікування оцінювалися в динаміці: до лікування,  на момент 

закінчення лікування, через півроку, рік, півтора та два роки. Катамнестичне 

спостереження включало клінічні огляди із встановленням стоматологічного 

статусу пацієнтів і біохімічне дослідження ротової рідини дітей з інтервалом 

в один та два роки. 

Ефективність лікувально-профілактичних заходів оцінювали за 

показником редукції приросту карієсу [141]: 

 

Редукція карієсу =  

 

КПВ конт. – КПВ досл.   

КПВ конт. 
× 100 % , 
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де КПВ конт. – приріст інтенсивності карієсу в контрольній групі,       

КПВ досл. – приріст інтенсивності карієсу в дослідній групі. 

 

2.5. Статистичні методи обробки результатів дослідження 

 

Статистичну обробку отриманих даних проводили з використанням 

програми Statistica. 

Перевірку закону розподілу досліджуваних ознак на нормальність 

здійснювали за допомогою критерію Колмогорова-Смірнова [115]. Гіпотезу 

про відповідність закону розподілу вибіркової сукупності до нормального 

приймали на рівні значущості =0,05. 

Порівняння двох виборок здійснювали за критерієм Стьюдента-

Фішера [94], якщо була прийнята гіпотеза про нормальність розподілу обох 

виборок. Гіпотезу про належність двох виборок до однієї генеральної 

сукупності вважали у випадку прийняття на рівні значущості =0,05 

нульової гіпотези про рівність середніх за t-критерієм Стьюдента та 

прийняття нульової гіпотези про рівність дисперсій за F-критерієм Фішера.  

Для порівняння двох виборок, розподіл яких відрізнявся від 

нормального, використовували критерій Уілкоксона-Манна-Уїтні для 

незалежних вибірок і Т-критерій Уілкоксона для залежних вибірок [94]. 

Гіпотезу про належність виборок до однієї генеральної сукупності приймали 

на рівні значущості =0,05. 

Для оцінки наявності кореляційного зв’язку між ознаками 

застосовували кореляційний аналіз Пірсона [94] для нормально розподілених 

виборок. Для виборок, розподіл яких відрізнявся від нормального, 

використовували кореляційний аналіз Спірмена [94]. Силу кореляційного 

зв’язку визначали за критеріями, що наведені в таблиці 2.19. 

Значимість кореляційного зв’язку визначали за критерієм Стьюдента. 

Кореляційний зв’язок вважали значимим при р0,05 та високо значимим при 

р0,01. 
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Таблиця 2.19 

Характеристика кореляційного зв’язку 

Коефіцієнт кореляції (r) Сила кореляційного зв’язку 

0,7 ≤ r ≤ 1 cильний 

0,5 ≤ r < 0,7 cередній 

0,3 ≤ r < 0,5 помірний 

0,2 ≤ r < 0,3 слабкий 

r ≤ 0,19 відсутній 

 

Для визначення сили випливу факторів на ознаку при умові, що 

розподіл виборок був нормальний, проводили багатофакторний аналіз з 

використанням аналізу головних компонент. Кількість факторів визначали за 

критерієм Кайзера [115]. 
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РОЗДІЛ 3 

СТОМАТОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ДІТЕЙ ІЗ СУПУТНЬОЮ 

ПАТОЛОГІЄЮ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ 

 

 3.1. Аналіз частоти та структури захворювань щитоподібної залози 

в дітей України та Буковини 

 

На сьогоднішній день у своїй практичній діяльності лікар-стоматолог 

дитячий дедалі рідше має змогу працювати з соматично здоровими дітьми. 

Як правило, маленькі пацієнти мають ті чи інші морфо-функціональні 

порушення певних систем та органів, що, безумовно, накладає свої 

особливості в лікувально-діагностичний процес. Структуру хвороб дітей за 

останні роки наведено в таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1. 

Структура зареєстрованих хвороб  

у дітей віком 0-17 років в Україні за 2010-2014 роки 

 

№ 
п/п 

 

Клас  
захворювання 

Поширеність, % 

(рейтингове місце) 

2010 
 рік 

2011 
 рік 

2012  
рік 

2013  
рік 

2014  
рік 

1.  хвороби органів 
дихання 

51,82 
(І) 

51,23 
(І) 

50,44 
(І) 

51,28 
(І) 

52,18 
(І) 

2.  хвороби органів 

травлення 

7,25 

(ІІ) 

7,13 

(ІІ) 

7,21 

(ІІ) 

6,96 

(ІІ) 

6,82 

(ІІ) 

3.  хвороби ока та 
придаткового 

апарату 

5,28 
(ІІІ) 

5,34 
(ІІІ) 

5,48 
(ІІІ) 

5,43 
(ІІІ) 

5,42 
(ІІІ) 

4.  хвороби 
ендокринної 

системи 

4,69 
 ІV) 

4,57 
(ІV) 

4,54 
(ІV) 

4,34 
(VІ) 

4,35 
(VІ) 

5.  хвороби шкіри 4,34 
(V) 

4,33 
(VІ) 

4,5 
(V) 

4,49 
(IV) 

4,48 
(IV) 

6.  хвороби кістково-
м’язової системи 

4,32 
(VІ) 

4,35 
(V) 

4,4 
(VІ) 

4,4 
(V) 

4,16 
(V) 

7.  інші хвороби 22,3 23,05 23,43 23,1 22,59 
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Значну роль у формуванні здоров’я дітей нашої країни відіграє 

ендокринна патологія, яка займає IV-VI місце в структурі зареєстрованих 

хвороб у дітей віком 0-17 років протягом останніх років.   

За даними офіційних державних і галузевих статистичних звітів 

дитячої ендокринологічної служби 2010-2014 років в Україні серед 

захворювань ендокринної системи найбільшу питому вагу має патологія 

щитоподібної залози, на частку якої припадає більше половини всіх 

нозологій (табл. 3.2) [49, 166, 167, 168, 169]. 

Таблиця 3.2 

Структура поширеності хвороб ендокринної системи  

в дітей України за 2010-2014 роки, % 

 

Перелік захворювань 

2010 

рік 

2011 

рік 

2012 

рік 

2013 

рік 

2014 

рік 

 

захворю-

вання 

щито-

подібної 

залози 

ДНЗ, І ступеня 55,7 54,6 54,59 52,6 53 

ДНЗ, ІІ-ІІІ ступенів 3,94 3,7 3,7 3,5 3,7 

тиреоїдит 0,84 0,9 0,92 1,1 1,1 

гіпотиреоз 0,4 0,4 0,41 0,5 0,6 

вузловий зоб 0,29 0,3 0,3 0,4 0,4 

тиреотоксикоз 0,06 0,1 0,06 0,1 0,1 

всього 61,23 60 59,98 58,2 58,9 

інші захворювання 23,32 23,3 23,34 23,3 22,5 

ожиріння 14,4 15,6 15,58 17,2 17,2 

цукровий діабет 1,05 1,1 1,1 1,3 1,4 

 

Незважаючи на те, що спостерігається слабо виражена динаміка до 

зниження частоти захворювань щитоподібної залози в дітей, ця патологія за 

останні роки продовжує знаходитися на IV-VI місці. У понад 90 % випадків 

вона представлена ДНЗ І ступеня тяжкості, який, таким чином, є 

найпоширенішою тирео- та ендокринопатією в дітей України. 
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Детальний аналіз поширеності ДНЗ серед  дитячого населення 

протягом останніх п’яти років показує чітку залежність цього показника від 

регіону проживання. Найбільші значення реєструються в північних та 

західних областях нашої держави (рис. 3.1). Зокрема, у Волинській, 

Рівненській, Київській, Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській, 

Чернівецькій, Житомирській, Закарпатській областях, де частота виявлення 

ДНЗ І ступеня тяжкості на 1000 дитячого населення віком 0-17 років 

перевищує середні показники по Україні.  

Таким чином, північно-західні регіони України характеризуються 

значною поширеністю патології щитоподібної залози в дітей, а саме ДНЗ, 

що, у першу чергу, пов’язується з йодним дефіцитом, притаманним цим 

територіям [25, 110, 176]. 

На Буковині щороку вперше виявляється ДНЗ приблизно у двох тисяч 

дітей. При цьому 3/4 з них є діти до 14 років. На відміну від 

загальнодержавних тенденцій до зниження поширеності та захворюваності 

на ДНЗ, у Чернівецькій області ці показники залишаються сталими, а 

подекуди і зростаючими. Збільшується кількість дітей, хворих на ДНЗ І 

ступеня, у всіх вікових групах. Поширеність ДНЗ ІІ-ІІІ ступенів суттєво 

підвищується серед підлітків (табл. 3.3). 

Невтішні статистичні дані привертають увагу не лише лікар ів-

едокринологів та педіатрів, але й спеціалістів інших напрямків, оскільки 

патологія щитоподібної залози впливає на функціонування всіх органів та 

систем організму дитини. Частіше за інших з такими пацієнтами 

зустрічаються лікарі-стоматологи, адже захворювання зубів та тканин 

пародонта уражають майже все дитяче та доросле населення. У зв’язку з цим 

не враховувати вплив тиреопатії при наданні стоматологічної допомоги на 

сучасному етапі розвитку медицини неможливо. 

 

 

 



 
 

Рис. 3.1. Поширеність дифузного нетоксичного зобу І ступеня на окремих територіях України на 1000 дитячого 

населення віком 0-17 років (показники усереднені за період 2010-2014 рр.). 
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Таблиця 3.3 

Поширеність і захворюваність на дифузний нетоксичний зоб у дітей Буковини у 2010-2014 рр. 

 

Нозологія 

 

Групи хворих 

Зареєстровано всього Зареєстровано з діагнозом уперше у житті 

2010 
рік 

2011 
рік 

2012 
рік 

2013 
рік 

2014 
рік 

2010 
рік 

2011 
рік 

2012 
рік 

2013 
рік 

2014 
рік 

дифузний  

зоб І 
ступеня 

діти 

0-14 
років  

абсолютні 

числа 

7853 7726 8101 8221 8286 1387 1538 1592 1348 1219 

на 1000 дітей 
відповідного віку 

52,20 51,61 54,11 54,52 54,52 9,22 10,27 10,63 8,94 8,02 

діти 

15-17 
років  

абсолютні 

числа 

3305 3330 3331 3434 3645 447 551 502 474 505 

на 1000 дітей 
відповідного віку 

89,03 93,03 94,67 101,14 111,31 12,04 15,39 14,27 13,96 15,42 

всього 

0-17 
років  

абсолютні 

числа 

11158 11056 11432 11655 11931 1834 2089 2094 1822 1724 

на 1000 дітей 
відповідного віку 

59,49 59,06 61,83 63,09 64,58 9,78 11,26 11,33 9,86 9,33 

дифузний 

 зоб  
ІІ-ІІІ 
ступенів 

діти 

0-14 
років  

абсолютні 

числа 

610 550 536 501 519 72 68 60 60 84 

на 1000 дітей 
відповідного віку 

4,05 3,67 3,58 3,32 3,41 0,48 0,45 0,40 0,40 0,55 

діти 
15-17 

років  

абсолютні 
числа 

434 428 419 431 419 31 38 52 42 32 

на 1000 дітей 

відповідного віку 

11,69 11,96 11,91 12,69 12,80 0,84 1,06 1,48 1,24 0,98 

всього 
0-17 

років  

абсолютні 
числа 

1044 978 955 932 938 103 106 112 102 116 

на 1000 дітей 

відповідного віку 

5,57 5,27 5,16 5,05 5,08 0,55 0,57 0,61 0,55 0,63 

8
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 3.2. Стоматологічні захворювання в дітей на тлі патології 

щитоподібної залози 

 

 У ході роботи нами проведено стоматологічний огляд 198 дітей віком 

від 12 до 15 років, які мали тиреопатологію. Групою порівняння слугували 60 

соматично здорових дітей того ж вікового періоду. Із усіх обстежених дітей у 

98 був встановлений діагноз ДНЗ, у 65 – аутоімунний тиреоїдит та 35 дітей 

страждали на гіпотиреоз. 

 Поширеність карієсу зубів в ендокринологічно хворих та здорових 

дітей наведена на рисунку 3.2. 

 

 Рис. 3.2. Поширеність карієсу зубів у дітей при супутній 

тиреопатології. 

 

 Найбільша поширеність карієсу зубів зареєстрована в дітей, хворих на 

гіпотиреоз та ДНЗ. Показники складали понад 90 % і були вірогідно вищими, 

ніж у групі порівняння (р<0,05). Слід зауважити, що у всіх обстежених дітей 

поширеність каріозного процесу згідно з оціночними критеріями ВООЗ є 

високою. 

 Спостерігався високий рівень інтенсивності карієсу як у соматично 

здорових, так і в дітей із супутньою патологією щитоподібної залози. Проте, 

у дітей групи порівняння індекс КПВ та його окремі складові були вірогідно 

85 
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нижчими (р<0,05). Цей показник при гіпотиреозі характеризувався як дуже 

високий (табл. 3.4). 

 Таблиця 3.4 

Інтенсивність і структура ураження карієсом зубів у 

дітей при супутній патології щитоподібної залози, M±m 

 

Захворювання 
щитоподібної 

залози 

 

 
КПВз 

 

 
КПВп 

КПВз 

 

К 

 

П 

 

В 
 

ДНЗ  

(n=98) 

5,80±0,15* 6,91±0,46* 3,10±0,15 2,29±0,18 0,41±0,03 

тиреоїдит 

(n=65) 

5,16±0,40 6,27±0,35* 2,12±0,13 2,73±0,16 0,31±0,02 

гіпотиреоз 

(n=35) 

6,81±0,53* 7,34±0,51* 3,70±0,21 2,69±0,23 0,42±0,03 

соматично 

здорові діти 

(n=60) 

 

4,53±0,25 

 

4,95±0,05 

 

2,12±0,15 

 

2,18±0,15 

 

0,23±0,01 

 Примітка. * – вірогідна відмінність від показників групи порівняння, 

р<0,05. 

 Ускладнення карієсу зубів у дітей на тлі тиреопатології фіксувалися 

вдвічі частіше, порівняно з групою порівняння (р<0,05), що проілюстровано 

на рисунку 3.3.  

 

 Рис. 3.3. Частота виявлення ускладнень карієсу зубів у дітей при 

супутній тиреопатології за кількістю уражених зубів на одного обстеженого. 
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 Некаріозні ураження зубів зустрічалися у 27,85 % дітей, які мали 

захворювання щитоподібної залози, що є значно частіше, ніж у соматично 

здорових дітей (р<0,05) (рис. 3.4). Основною формою ураження твердих 

тканин була системна гіпоплазія емалі, яка виявлялася в понад 70 % 

випадків. Як відомо, системна гіпоплазія - це надзвичайно чутливий 

діагностичний критерій наявності системного патологічного впливу фактора 

на популяцію загалом, оскільки в механізмі її розвитку лежить порушення 

процесу утворення емалі, що детермінується рядом ендо- та екзогенних 

чинників [32, 219]. 

 

 Рис. 3.4. Поширеність некаріозних уражень зубів у дітей при супутній 

тиреопатології. 

 

 Захворювання тканин пародонта діагностувалися в переважній 

більшості обстежених дітей (рис. 3.5). Їх поширеність у випадку ДНЗ, 

аутоімунного тиреоїдиту та гіпотиреозу значно переважала над показником 

групи порівняння (р<0,05). У структурі захворювань пародонта домінував 

ХКГ, на частку якого припадало від 83,63 до 89,41 % випадків (рис. 3.6).  
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 Рис. 3.5. Поширеність захворювань тканин пародонта в дітей при 

супутній тиреопатології. 

 

 

 Рис. 3.6. Структура захворювань тканин пародонта в дітей при супутній 

тиреопатології. 

 

 Під час дослідження була виявлена висока поширеність зубощелепних 

аномалій та деформацій у дітей на тлі ендокринної патології (72,87 %). У 

групі порівняння частота виявлення становила 51,67 %. Найвищий показник 

ураження реєструвався при гіпотиреозі (80,00 %) (рис. 3.7). 
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 Рис. 3.7. Поширеність зубощелепних аномалій та деформацій у дітей 

при супутній тиреопатології. 

 

 Аналіз частоти виявлення різних аномалій та деформацій зубощелепної 

ділянки засвідчив, що найвищий рівень морфологічних порушень 

спостерігається за умов ДНЗ та гіпотиреозу. Серед ортодонтичних проблем 

на перше місце виходять аномалії прорізування зубів, які були встановлені в 

57,14 % обстежених дітей при супутньому гіпотиреозі та в 45,92 % – при ДНЗ 

щодо 38,33 % в дітей групи порівняння. Вірогідно вищими були і показники 

поширеності аномалій кількості зубів у цих групах дітей: відповідно 22, 86 та 

18,37 % щодо 8,33 % у соматично здорових дітей (рис. 3.8).  

 Аномалії зубних рядів зустрічалися з частотою 33,33 % у соматично 

здорових дітей та в 40,00 % випадках при гіпотиреозі, 33,85 % – при 

тиреоїдиті та 33,67 % – при ДНЗ (р>0,05). 

 Поширеність аномалій прикусу також була приблизно однакова в дітей 

груп спостереження: 34,29 % – при гіпотиреозі, 32,31 % – при тиреоїдиті, 

31,36 % – при ДНЗ, порівняно з 30,00 % у групі порівняння. 
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 Примітка. * – вірогідна відмінність від показників групи порівняння, 

р<0,05. 

 Рис. 3.8. Частота виявлення різних зубощелепних аномалій і 

деформацій у дітей при супутній тиреопатології. 

 

 Привертає увагу значно більша поширеність усіх стоматологічних 

захворювань у дітей за умов ураження тиреопатіями. У зв’язку із тим, що 

основною патологією щитоподібної залози в регіоні обстеження є ДНЗ, 

основна увага  в роботі була приділена саме цій нозології.  
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 3.3. Поширеність та інтенсивність карієсу зубів у дітей, які 

хворіють на дифузний нетоксичний зоб, у віковому аспекті 

 

Під час виконання роботи нами було оглянуто 1926 дітей, хворих на 

ДНЗ І-ІІ ступенів, віком від 3 до 17 років. У всіх дітей визначали індекси 

карієсу, за якими оцінювали показники поширеності та інтенсивності 

захворювання для тимчасового та постійного прикусів.  

Аналіз поширеності та структури карієсу тимчасових зубів у дітей за 

умов ДНЗ показав наявність у таких пацієнтів раннього дитячого карієсу 

(табл. 3.5). 47,69 % дітей віком 3-4 років мають каріозні ураження, які в 

більше половини випадків супроводжуються ускладненнями. Ступінь 

ураження твердих тканин зубів тимчасового прикусу в найменших пацієнтів 

оцінюється як середній (кпп – 4,02±0,05). 

У дітей віком 5-7 років спостерігається різке зростання показників 

поширеності та інтенсивності карієсу тимчасових зубів. Найвищий рівень 

ураження каріозним процесом зафіксовано в 7-річних обстежених, що за 

критеріями ВООЗ є високим (6,25±0,52). 

У групі дітей віком 8 років ще прослідковується зростання поширеності 

карієсу зубів, як правило, за рахунок ураження других тимчасових молярів. 

Водночас показники інтенсивності починають знижуватися, що зумовлено 

процесом фізіологічної зміни зубів. Слід відмітити, що так звані “ножиці” в 

досліджуваних показниках відбуваються з деяким запізненням, що може 

вказувати на порушення процесів прорізування зубів. 

Із 9 до 12 років спостерігається закономірна тенденція до зниження 

поширеності та інтенсивності карієсу тимчасових зубів. Загалом привертає 

увагу низький рівень санації тимчасових зубів. Підтвердженням цього є 

відносна характеристика компоненти “п” в структурі індексу кпз. 

Здебільшого вона не перевищує 30 % і вкотре нагадує про низьку 

стоматологічну  культуру  населення  та  необізнаність  щодо  необхідності



Таблиця 3.5 

Поширеність та інтенсивність карієсу тимчасових зубів у дітей за умов дифузного нетоксичного зобу, M±m 

Вік 

дітей, 
роки 

Кількість 

обстеже-
них дітей 

 

Поширеність 
карієсу, %  

 

кпз 

 

кпп 

кпз  

Ускладнення 
карієсу 

к п 

3-4 65 47,69  3,71±0,15 4,02±0,05 3,25±0,20 0,46±0,05 0,77±0,05 

5 83 66,27  4,58±0,35 4,93±0,35 3,56±0,01 1,02±0,06 0,99±0,08 

6 106 80,19  5,34±0,28 5,87±0,41 3,26±0,03 2,08±0,21 1,27±0,06 

7 127 86,61  5,92±0,30 6,25±0,52 3,56±0,02 2,36±0,13 1,34±0,12 

8 141 92,20  3,84±0,25 4,12±0,25 2,77±0,15 1,07±0,05 1,42±0,10 

9 169 85,80  3,46±0,01 3,96±0,23 2,57±0,06 0,89±0,04 1,07±0,05 

10 132 83,33  2,05±0,20 2,45±0,15 1,29±0,10 0,76±0,02 0,75±0,03 

11 148 74,32  1,17±0,12 1,38±0,08 0,83±0,05 0,34±0,01 0,61±0,02 

12 265 62,26  0,31±0,02 0,65±0,05 0,22±0,01 0,09±0,01 0,28±0,01 

 

9
2
 



лікування зубів у дітей. Виключенням можна назвати вікову групу 6-7 років, 

діти якої мають дещо більшу кількість пломбованих зубів, що, мабуть, 

пов’язано з масовими профілактичними оглядами перед та під час навчання в 

школі.  

Інтенсивність каріозних ускладнень коливалася від (0,77±0,05) 

уражених зубів у дітей віком 3-4 роки до (1,42±0,10) в обстежених 8-річного 

віку. Найбільша кількість ускладнень карієсу спостерігалася у віковому 

діапазоні 6-9 років, що нерідко призводило до передчасної втрати зубів. 

Аналіз розташування каріозних порожнин по щелепах та групах зубів 

показав, що в дітей віком 3-6 років найпоширенішою локалізацією карієсу є 

перші тимчасові моляри нижньої щелепи (25,38 %). На другому місці за 

частотою ураження знаходяться ті ж зуби верхньої щелепи (19,57 %). Майже 

на такому ж рівні уражаються верхні фронтальні зуби (18,97 %) та другі 

тимчасові моляри нижньої щелепи (18,65 %). У віці 6-9 років відбувається 

перша хвиля зміни зубів, внаслідок чого втрачаються уражені карієсом різці. 

Тому в цей період змінюється структура уражень, яка згодом, зокрема в дітей 

9-12 років, поступово починає складатися виключно з других тимчасових 

молярів. Необхідно зазначити, що в дітей на тлі ДНЗ реєструється велика 

кількість каріозних уражень тимчасових іклів (8,51 %). 

Щодо розташування каріозного процесу на різних поверхнях 

тимчасових зубів, то найчастіше він діагностувався на жувальних (43,95 %) 

та апроксимальних (41,28 %) поверхнях. Циркулярний карієс тимчасових 

зубів виявлявся у 9,14 % випадків. У 5,63 % обстежених нами дітей каріозний 

процес розпочинався на карієсрезистентних локаціях: вестибулярних, 

язикових, піднебінних поверхнях, горбиках. 

Зуби постійного прикусу в дітей, хворих на ДНЗ, починали уражатися з 

моменту їх прорізування (табл. 3.6). Про це свідчить показник поширеності 

карієсу в дітей віком 6-7 років – 16,98-23,62 % при інтенсивності процесу 

(КПВп – 1,51±0,10-1,82±0,05). Вже в цьому віці нами реєструвалися 

ускладнення карієсу майже у 4 % обстежених. 
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Таблиця 3.6 

Поширеність та інтенсивність карієсу постійних зубів у дітей за умов дифузного нетоксичного зобу, M±m 

Вік 

дітей, 
роки 

Кількість 

обстеже-
них дітей 

 

Поширеність 
карієсу, %  

 

КПВз 

 

КПВп 

КПВз  

Ускладнення 
карієсу 

К П В 

6 106 16,98  1,23±0,08 1,51±0,10 0,82±0,05 0,41±0,02 0 0,04±0,001 

7 127 23, 62  1,43±0,10 1,82±0,05 0,81±0,04 0,62±0,03 0 0,05±0,002 

8 141 50,35  2,15±0,18 2,54±0,09 1,41±0,10 0,72±0,05 0,02±0,001 0,11±0,010 

9 169 71,01  2,85±0,20 3,33±0,17 1,88±0,12 0,95±0,07 0,02±0,001 0,12±0,005 

10 132 83,33  3,01±0,15 4,63±0,35 2,01±0,15 0,96±0,06 0,04±0,002 0,24±0,012 

11 148 91,22  3,23±0,25 5,17±0,42 2,11±0,25 1,06±0,12 0,06±0,002 0,41±0,025 

12 265 92,45  4,81±0,20 5,82±0,50 3,03±0,16 1,67±0,13 0,11±0,010 0,75±0,05 

13 123 96,75  6,23±0,40 6,91±0,45 4,01±0,35 2,01±0,15 0,21±0,012 0,81±0,06 

14 152 98,03  6,58±0,51 7,53±0,60 4,18±0,20 2,17±0,20 0,23±0,021 0,89±0,05 

15 198 100  6,94±0,45 7,29±0,59 4,28±0,10 2,34±0,12 0,32±0,010 1,01±0,10 

16 112 100  7,02±0,53 7,85±0,64 4,32±0,20 2,38±0,25 0,32±0,025 1,07±0,10 

17 105 100  7,46±0,62 8,39±0,55 4,39±0,35 2,69±0,18 0,38±0,031 1,14±0,12 

9
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Починаючи з 8 років, різко зростає захворюваність дітей на карієс 

постійних зубів, яка характеризується наявністю ускладнень та появою 

видалених зубів. Така тенденція зберігається протягом усього наступного 

вікового періоду дитинства. Поширеність карієсу зубів у дітей, хворих на 

ДНЗ, стає високою (понад 80 %) з 10 років, досягаючи 100 % показника в 15-

річному віці. Інтенсивність каріозного процесу за критеріями ВООЗ досягає 

дуже високого рівня в дітей віком 13 років. Привертає увагу великий 

відсоток (у середньому 52 % у віковій групі 6-17 років) ускладнень карієсу, 

який нерідко завершуються видаленням зубів (у середньому у 16 % у віковій 

групі 8-17 років). Іншими словами, вже з 8-9 років виникає необхідність 

реабілітації зубощелепного апарату дитини, тобто ортопедичного лікування.  

Щодо якості терапевтичної стоматологічної допомоги цьому 

контингенту населення, то відсоток пролікованих постійних зубів дещо 

вищий порівняно з тимчасовим прикусом, проте все ж знаходиться на 

незадовільному рівні: приблизно половина всіх уражених карієсом зубів у 

дітей різних вікових груп залишаються несанованими. 

Аналіз локалізації каріозних порожнин за груповою належністю зубів 

та поверхнею ураження показав такі результати. Найвразливішим до 

каріозного процесу традиційно є перший постійний моляр нижньої щелепи, 

на частку якого припадає 64,10 % уражень у віці 6-7 років. Другим по частоті 

пошкодження зубом є перший постійний моляр верхньої щелепи (35,90 %). 

Згодом відсоток ураження цих зубів знижується за рахунок виникнення 

нових груп каріозних зубів (табл. 3.7). Зокрема, у дітей віком 9-12 років 

структура уражених зубів виглядає таким чином: перший постійний моляр 

нижньої щелепи – 43,14 %, перший постійний моляр верхньої щелепи –  

33,19 %, верхні різці – 8,40 % та інші зуби – 15,27 %. У підлітковому віці (15-

17 років) зростає відсоток ураження різців, премолярів, реєструється досить 

високий показник ураження постійних іклів (3,38 %). 
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Таблиця 3.7 

Розподіл каріозних порожнин за груповою належністю зубів 

постійного прикусу в дітей на тлі дифузного нетоксичного зобу, % 

 

Група зубів 

Діти віком  
9-12 років 

(n=714) 

Діти віком  
15-17 років 

(n=405) 

перший 

постійний 

моляр 

нижня щелепа 43,14 25,06 

верхня щелепа 33,19 23,61 

всього 76,33 48,67 

другий 

постійний 

моляр 

нижня щелепа 0 4,82 

верхня щелепа 0,56 5,30 

всього 0,56 10,12 

 

різці 

нижня щелепа 5,60 10,84 

верхня щелепа 8,40 12,05 

всього 14,00 22,89 

 

премоляри 

нижня щелепа 3,78 7,23 

верхня щелепа 5,32 7,71 

всього 9,10 14,94 

 

ікла 

нижня щелепа 0 1,93 

верхня щелепа 0 1,45 

всього 0 3,38 

 

У переважній більшості каріозний процес за умов ДНЗ в дітей 

первинно локалізується у природних заглибленнях жувальної поверхні зубів. 

Водночас у 13,45 % дітей спостерігалося ураження гладких поверхонь зубів 

та горбиків.  

Враховуючи велику кількість каріозних уражень у дітей, хворих на 

ДНЗ, а також для об’єктивізації даних щодо інтенсивності каріозного 

процесу в найпроблемніших групах пацієнтів нами проведено визначення 

індексу НІК для тимчасового та постійного прикусу (табл. 3.8).    
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Таблиця 3.8 

Показники найвищої інтенсивності карієсу зубів 

 у дітей, хворих на дифузний нетоксичний зоб, M±m 

Вік дітей, 

роки 

Тимчасовий прикус Постійний прикус 

кпп НІК за кпп КПВп НІК за КПВп 

3-4 (n=21) 4,02±0,05 7,13±0,23 - - 

5 (n=27) 4,93±0,35 8,66±0,46 - - 

6 (n=35) 5,87±0,41 9,87±0,54 1,51±0,10 3,47±0,15 

7 (n=42) 6,25±0,52 9,74±0,65 1,82±0,05 3,25±0,20 

8 (n=47) 4,12±0,25 7,35±0,52 2,54±0,09 4,91±0,17 

9 (n=56) 3,96±0,23 7,05±0,41 3,33±0,17 6,43±0,48 

10 (n=44) 2,45±0,15 5,67±0,33 4,63±0,35 7,16±0,54 

11 (n=49) 1,38±0,08 3,45±0,25 5,17±0,42 8,32±0,60 

12 (n=88) 0,65±0,05 1,71±0,02 5,82±0,50 8,85±0,55 

13 (n=41) - - 6,91±0,45 9,43±0,70 

14 (n=50) - - 7,53±0,60 11,28±1,10 

15 (n=62) - - 7,29±0,59 10,94±0,98 

16 (n=37) - - 7,85±0,64 11,67±1,05 

17 (n=35) - - 8,39±0,55 11,92±1,12 

 

Підсумовуючи результати дослідження дітей різних вікових груп за 

умов ураження ДНЗ, слід відмітити високу поширеність та інтенсивність 

ураження карієсом зубів як тимчасового, так і постійного прикусів; наявність 

значної кількості ускладнень каріозного процесу та передчасної втрати зубів; 

виникнення нетипових локалізацій каріозних уражень. Все це вказує на 

порушення резистентності твердих тканин зубів у дітей на тлі ДНЗ, що 

потребує подальшого детального клініко-параклінічного вивчення.  
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 3.4. Клінічна характеристика стану твердих тканин зубів у дітей із 

різним ступенем тяжкості дифузного нетоксичного зобу 

 

Для детальної клінічної характеристики стану твердих тканин зубів 

нами були виділені три вікові групи: діти віком 6-7 років (110 осіб), 12 років 

(150 осіб) та 15 років (145 осіб). До кожної з них були включені діти, хворі на 

ДНЗ Іа, Іб та ІІ ступенів тяжкості. Групи порівняння сформовані із соматично 

здорових дітей того ж віку (див. табл. 2.3). 

 Поширеність карієсу зубів у дітей усіх груп спостереження була 

високою, за виключенням групи порівняння віком 6-7 років. У 12-річних 

дітей за ураження ДНЗ вона виходить на масовий рівень, а у віці 15 років 

стає суцільною (рис. 3.9). 

 

 

Рис. 3.9. Поширеність карієсу зубів у дітей, хворих на різні ступені 

тяжкості ДНЗ, залежно від віку.  

 

Відмічалося зростання показників поширеності карієсу зубів у групах 

зі збільшенням ступеня тяжкості тиреопатології. Найбільші значення 

зафіксовані в обстежених за умов ДНЗ ІІ ступеня (91,43 %, 96,00 та 100 % 

відповідно в 6-7, 12 та 15 років). Частота виявлення карієсу зубів на тлі ДНЗ 

в дітей всіх вікових груп була вищою та вірогідно відрізнялася від показників 
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у дітей груп порівняння (р<0,05). Виключення склали лише показники 

поширеності карієсу зубів серед соматично здорових дітей та дітей, хворих 

на ДНЗ Іа ступеня віком 12 років, які не мали вірогідної відмінності між 

собою (р>0,05), хоча й помітна тенденція до зростання. 

 Рівні інтенсивності карієсу зубів у дітей груп спостереження віком 6-7 

років, а також значення окремих їх компонент наведені в таблиці 3.9.  

Таблиця 3.9 

Показники інтенсивності карієсу зубів у дітей віком 6-7 років,  

хворих на різні ступені тяжкості ДНЗ, M±m 

Групи 

спостере-
ження 

Підгрупи 

за статтю 

 

Інтенсивність 
карієсу,  

КПВ+кпз 

КПВ+кпз 

К+к П+п В 

контроль 

(n=50) 

разом 4,25±0,20 2,62±0,12 1,63±0,13 0 

хлопчики 4,34±0,33 2,73±0,23 1,61±0,15 0 

дівчатка 4,16±0,15 2,51±0,05 1,65±0,10 0 

ДНЗ Іа 

(n=40) 

разом 5,92±0,25 3,88±0,25 2,04±0,15 0 

хлопчики 6,11±0,20* 4,07±0,15* 2,04±0,20 0 

дівчатка 5,73±0,12 3,68±0,33 2,05±0,12 0 

ДНЗ Іб 

(n=35) 

разом 7,13±0,46* 4,77±0,28* 2,36±0,10 0 

хлопчики 7,01±0,52* 4,65±0,37* 2,36±0,12 0 

дівчатка 7,25±0,23* 4,89±0,18* 2,36±0,10 0 

ДНЗ ІІ 

(n=35)  

разом 7,64±0,23*
,●

 5,78±0,25*
,●

 1,86±0,11 0 

хлопчики 7,78±0,51* 5,64±0,32* 2,14±0,25 0 

дівчатка 7,50±0,14* 5,91±0,16*
,●

 1,59±0,05 0 

 Примітки. * – вірогідна відмінність від показників у дітей груп 

контролю, р<0,05; 
●
 – вірогідна відмінність показників у дітей, хворих на 

ДНЗ Іб та ДНЗ ІІ ступенів від показників дітей, хворих на ДНЗ Іа ступеня, 

р<0,05. 

 У дітей цієї вікової групи встановлена вірогідна відмінність між рівнем 

інтенсивності карієсу зубів, а також кількістю каріозних зубів за умов ДНЗ Іб 
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і ІІ ступенів та соматично необтяженим станом. В обстежених із Іа ступенем 

ДНЗ ці показники вірогідно не відрізнялись від даних групи контролю, однак 

були значно вищими та займали проміжне значення. 

Показники інтенсивності карієсу зубів у 12-річних дітей, хворих на 

ДНЗ, також мали тенденцію до зростання зі збільшенням ступеня тяжкості 

соматичної патології (табл. 3.10). 

Таблиця 3.10 

Показники інтенсивності карієсу зубів у дітей віком 12 років,  

хворих на різні ступені тяжкості ДНЗ, M±m 

Групи 

спостере-
ження 

Підгрупи 

за статтю 

 

Інтенсив- 
ність карієсу,  

КПВз 

КПВз 

К П В 

контроль 

(n=50) 

разом 2,83±0,14 1,45±0,05 1,34±0,11 0,04±0,002 

хлопчики 2,64±0,15 1,36±0,09 1,25±0,09 0,03±0,001 

дівчатка 3,02±0,20 1,54±0,02 1,43±0,13 0,05±0,005 

ДНЗ Іа 

(n=50) 

разом 3,05±0,19 1,62±0,14 1,35±0,12 0,08±0,009 

хлопчики 2,87±0,11 1,53±0,11 1,27±0,09 0,07±0,007 

дівчатка 3,23±0,28 1,71±0,16 1,43±0,15 0,09±0,005 

ДНЗ Іб 

(n=50) 

разом 3,48±0,25 1,92±0,11 1,42±0,08 0,14±0,02* 

хлопчики 3,28±0,15 1,83±0,17 1,36±0,12 0,09±0,01 

дівчатка 3,69±0,20 2,01±0,06* 1,48±0,11 0,20±0,008* 

ДНЗ ІІ 

(n=50)  

разом 4,58±0,17*
,●

 2,01±0,12* 2,06±0,12* 0,51±0,03*
,●

 

хлопчики 4,43±0,11*
,●

 1,89±0,05* 1,97±0,13* 0,57±0,05*
,●

 

дівчатка 4,73±0,21*
,●

 2,13±0,17* 2,15±0,10* 0,45±0,01*
,●

 

Примітки. * – вірогідна відмінність від показників у дітей груп 

контролю, р<0,05; 
●
 – вірогідна відмінність показників у дітей, хворих на 

ДНЗ Іб та ДНЗ ІІ ступенів від показників дітей, хворих на ДНЗ Іа ступеня, 

р<0,05. 

 Слід також зауважити, що рівень ураження каріозним процесом 

твердих тканин зубів в обстежених дітей групи контролю та дітей, хворих на 
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ДНЗ Іа та Іб ступенів, оцінюється як середній. Натомість, за умов ДНЗ ІІ 

ступеня спостерігається високий рівень інтенсивності карієсу зубів.  

У підлітковому віці ступінь ураження каріозним процесом, згідно 

оціночних критеріїв ВООЗ для дітей віком 12 років, є високим навіть у групі 

контролю. Проте, у всіх групах дітей із супутньою соматичною патологією 

реєструвалися вірогідно вищі показники інтенсивності карієсу, які сягали 

дуже високого рівня при Іб та ІІ ступенях тяжкості ДНЗ (табл. 3.11). 

Таблиця 3.11 

Показники інтенсивності карієсу зубів у дітей віком 15 років,  

хворих на різні ступені тяжкості ДНЗ, M±m 

Групи 
спостере-

ження 

Підгрупи 

за статтю 

 

Інтенсив-
ністькарієсу,  

КПВз 

КПВз 

К П В 

контроль 

(n=50) 

разом 4,95±0,23 2,97±0,14 1,83±0,02 0,15±0,01 

хлопчики 4,89±0,25 3,08±0,13 1,65±0,02 0,16±0,02 

дівчатка 5,01±0,20 2,86±0,15 2,01±0,01 0,14±0,01 

ДНЗ Іа 

(n=50) 

разом 6,28±0,21* 3,87±0,15* 2,13±0,18 0,28±0,02 

хлопчики 6,34±0,22* 3,64±0,28 2,45±0,20* 0,25±0,03 

дівчатка 6,22±0,18* 4,10±0,05* 1,81±0,16 0,31±0,02* 

 

ДНЗ Іб 

(n=50) 

разом 7,03±0,36* 4,28±0,30* 2,43±0,23 0,32±0,01* 

хлопчики 7,13±0,25* 4,49±0,35* 2,29±0,21 0,35±0,02* 

дівчатка 6,93±0,46* 4,07±0,28* 2,57±0,24 0,29±0,01 

ДНЗ ІІ  

(n=45) 

разом 7,51±0,33* 4,58±0,20* 2,35±0,13* 0,58±0,05* 

хлопчики 7,52±0,51* 4,64±0,25* 2,34±0,16* 0,54±0,04* 

дівчатка 7,50±0,45* 4,52±0,15* 2,36±0,10* 0,62±0,05* 

 Примітка. * – вірогідна відмінність від показників у дітей груп 

контролю, р<0,05. 

 

 Аналіз окремих компонент індексів карієсу у всіх вікових групах дітей 

за умов тиреопатології показав перевагу уражених карієсом зубів над 
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лікованими. Стурбованість викликають й досить високі показники 

передчасно видалених постійних зубів: від (0,08±0,009-0,51±0,03) на одну 

дитину віком 12 років до (0,28±0,02-0,58±0,05) – у дітей старшої вікової 

групи. Ці дані певною мірою вказують на якість надання стоматологічної 

допомоги дітям, однак, можуть свідчити й про погіршення умов 

функціонування пломб внаслідок рецидивування каріозного процесу. У будь-

якому випадку результати наштовхують на думку про необхідність 

удосконалення системи надання стоматологічної допомоги таким дітям, 

зокрема, адаптації санації чи всієї системи диспансеризації дітей із супутніми 

захворюваннями щитоподібної залози в стоматолога.  

Щодо аналізу інтенсивності каріозного процесу за статтю, то нами не 

встановлено різниці в цих показниках між хлопчиками та дівчатками. Лише в 

дітей віком 12 років були дещо більші значення індексу КПВ у дівчаток, ніж 

у хлопчиків, хоча вірогідної відмінності між усіма досліджуваними 

критеріями не було. Така тенденція, найімовірніше, пояснюється початком 

швидкого морфо-функціонального розвитку жіночого організму у віці 12 

років, зокрема статевого дозрівання, що переводить процес вторинної 

мінералізації твердих тканин зубів у стан функціонального напруження. 

Зниження надходження Ca до емалі сприяє розвитку каріозного процесу, а 

отже підвищує поширеність та інтенсивність карієсу в цієї групи дітей.  

Окрім оцінки поширеності та інтенсивності карієсу зубів у дітей, 

хворих на ДНЗ, цікавим з практичної точки зору є вивчення особливостей 

клінічного перебігу захворювання. Із цією метою нами було визначено 

ступені активності каріозного процесу в дітей груп спостереження (табл. 

3.12).



Таблиця 3.12 

Ступені активності каріозного процесу в дітей, хворих на різні ступені тяжкості ДНЗ 

 

Вік  
дітей   

 

Ступені  
активності карієсу  

 

Контроль 

 

ДНЗ  
І-ІІ ступенів 

 

ДНЗ  
Іа ступеня 

 

ДНЗ  
Іб ступеня 

 

ДНЗ  
ІІ ступеня 

 

6-7 років 

(n=160) 

компенсований 26,00 % 26,36 % 22,50 % 28,57 % 28,57 % 

субкомпенсований 28,00 % 28,18 % 30,00 % 28,57 % 25,71 % 

декомпенсований 10,00 % 33,64 %* 32,50 %* 31,43 %* 37,14 %* 

здорові діти 36,00 % 11,82 %* 15,00 %* 11,43 %* 8,57 %* 

 

12 років 

(n=200) 

компенсований 40,00 % 29,33 % 26,00 % 32,00 % 30,00 % 

субкомпенсований 32,00 % 35,33 % 36,00 % 34,00 % 36,00 % 

декомпенсований 8,00 % 26,00 %* 24,00 %* 24,00 %* 30,00 %* 

здорові діти 20,00 % 9,33 %* 14,00 %* 10,00 %* 4,00 %* 

 

15 років 

(n=195) 

компенсований 38,00 % 34,48 % 40,00 % 32,00 % 31,11 % 

субкомпенсований 36,00 % 32,41 % 28,00 % 36,00 % 33,33 % 

декомпенсований 14,00 % 32,41 %* 30,00 %* 32,00 %* 35,56 %* 

здорові діти 12,00 % 0,69 %* 2,00 %* 0* 0* 

Примітка. * – вірогідна відмінність від показників у дітей групи контролю, р<0,05. 

1
0
3

 



Установлено, що в дітей всіх вікових груп, хворих на ДНЗ, 

спостерігається різке зростання відсотку декомпенсованих форм карієсу: у 6-

7-річному віці з 10,00 до 33,64 %; у 12-річному – із 8,00 до 26,00 %  та у віці 

15 років – із 14,00 до 32,41 %. При цьому кількість дітей із компенсованим та 

субкомпенсованим перебігом захворювання вірогідно не змінювалася. Таким 

чином, збільшення пацієнтів із найвищим ступенем активності карієсу зубів 

відбувається за рахунок групи здорових дітей, яка при досліджуваній 

соматичній патології практично відсутня. У середньому третина обстежених 

нами дітей, хворих на ДНЗ, мала декомпенсований карієс, який 

характеризувався гострим перебігом та наявністю низки ускладнень, що, 

безумовно, слід враховувати при розробці діагностичних критеріїв та 

лікувально-профілактичних заходів. 

Аналіз ускладнень каріозного процесу в дітей із супутньою 

тиреопатологією показав закономірні результати (рис. 3.10).  

      

Рис. 3.10. Поширеність ускладнень карієсу в дітей, соматично здорових 

та хворих на ДНЗ. 

 

Приблизно в половини обстежених віком 12 та 15 років, хворих на 

ДНЗ, реєструвалися ті чи інші нозологічні форми пульпіту та періодонтиту 

постійних зубів. У дітей молодшої вікової групи показник ускладнень карієсу 
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постійних та тимчасових зубів сягнув 90,91 %. Загалом кількість дітей з 

ускладненим перебігом карієсу зубів на тлі ДНЗ вдвічі більша, порівняно з 

групами контролю.   

 У дітей груп порівняння переважали зуби, уражені пульпітом: у     

20,00 % обстежених у віці 6-7 років; 14,00 % – у віці 12 років; 24,00 % – у віці 

15 років. Відсоток періодонтитів був високим лише в дітей вікової категорії 

6-7 років (21,00 %). У дітей старших вікових груп контролю цей показник 

склав відповідно 4,00  та 10,00 %. Натомість, у дітей, які страждали на ДНЗ, 

спостерігалася вірогідно більша кількість ускладнень карієсу у вигляді 

періодонтитів. Зокрема, в обстежених віком 6-7 років вона зростала до    

56,36 %, у 12-річному віці – до 16,00 % та до 31,03 % у підлітків. Також 

зростав і відсоток зубів, у яких карієс ускладнювався ураженням пульпи: 

34,55 % – у віці 6-7 років; 26,67 % – у віці 12 років; 30,34 % – у віці 15 років. 

У всіх дітей переважав хронічний перебіг запалення пульпи та 

періодонта, однак, спостерігалася певна відмінність у клінічних формах цих 

захворювань.  

Зокрема, серед пульпітів у соматично хворих дітей на першому місці 

знаходиться хронічний фіброзний пульпіт (рис. 3.11). З анамнезу 

встановлено, що в більшості випадків захворювання розвивалося як первинно 

хронічний процес, тобто не було гострої фази запалення пульпи.  

Привертає увагу достатньо висока частота виявлення хронічного 

гіпертрофічного пульпіту в дітей на тлі тиреопатології, порівняно з 

соматично здоровими дітьми. Особливістю клінічного перебігу цієї форми 

пульпіту можна вважати відсутність вираженого розростання пухкої 

сполучної тканини. Натомість, оголена пульпа була набрякла, застійно 

гіперемована, зі збереженим симптомом кровоточивості. 

 Гангренозний пульпіт зустрічався з однаковою частотою в дітей усіх 

груп спостереження. 
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Рис. 3.11. Структура клінічних форм пульпітів у дітей, соматично 

здорових та хворих на ДНЗ. 

 

Серед періодонтитів у тимчасовому прикусі класично 

найпоширенішим був хронічний гранулюючий періодонтит (рис. 3.12). 

Однак, перебіг його мав певні особливості: відсутні виражені грануляційні 

розростання, слизова в ділянці нориці – застійно гіперемована, симптом 

перкусії був позитивним. З анамнезу вдалося з’ясувати, що не у всіх дітей 

грануляційному періодонтиту передувала будь-яка клінічна форма пульпіту. 

Зустрічалися поодинокі травматичні гострі періодонтити. Нами не було 

зареєстровано жодного випадку гранулематозного періодонтиту, що, 

найімовірніше, пов’язано з віком дітей груп спостереження. У дітей корені 

практично всіх постійних зубів знаходяться на різних стадіях формування, 

що ускладнює процес утворення гранульоми. Фіброзні форми хронічного 

періодонтиту також більш характерні для зубів зі сформованим коренем, 

тому відсоток їх виявлення був невеликим.  
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Рис. 3.12. Структура клінічних форм періодонтитів у дітей, соматично 

здорових та хворих на ДНЗ. 

 

У багатьох випадках хронічні форми пульпітів супроводжували 

розширення періодонтальної щілини, що є реакцією на процес хронічного 

запалення.  

Нерідкими були випадки наявності різних форм періодонтитів в 

ендодонтично пролікованих зубах у дітей із супутньою патологією 

щитоподібної залози. Тобто, можна констатувати неефективність 

загальноприйнятих методів лікування пульпітів і періодонтитів у дітей, 

хворих на ДНЗ, що вимагає детального їх аналізу та подальшої адаптації для 

цього контингенту хворих. 

Виявлені клінічні особливості перебігу пульпітів і періодонтитів у 

дітей, хворих на ДНЗ, вказують на необхідність подальших параклінічних 

досліджень із метою виявлення патогенетичних механізмів формування 

ускладнень карієсу зубів за умов патології щитоподібної залози. Адже 

зрозуміло, що страждають певні ланки запального процесу або механізми 
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його регуляції, що призводить до домінування хронічних продуктивних форм 

запалення. Не останню роль у цьому, на нашу думку, відіграє 

функціональний стан сполучної тканини, з якої побудовані всі структурні 

елементи пульпи та періодонта.  

 Підсумовуючи вищенаведені результати клінічного обстеження 

твердих тканин зубів у дітей за умов ураження ДНЗ, можна зробити 

висновок, що спостерігалася чітка тенденція до зростання частоти та 

інтенсивності каріозного процесу, а також його ускладнень зі збільшенням 

ступеня тяжкості соматичного захворювання та віку дітей. Установлені 

факти ще раз підкреслюють зв’язок між цими патологіями, який, 

найімовірніше, реалізується шляхом впливу порушеної тиреоїдної регуляції 

на процеси первинної і вторинної мінералізації твердих тканин зуба, а також 

на функціонування всіх сполучнотканинних компонентів зуба за умов норми 

та при формуванні стоматологічної патології. 

 

3.5. Поширеність та інтенсивність ураження тканин пародонта в 

дітей при супутньому дифузному нетоксичному зобі 

 

Згідно з рекомендаціями ВООЗ, оцінку стану тканин пародонта в дітей 

слід починати проводити в індексній групі віком 15 років, оскільки до цього 

часу пародонт перебуває в стані фізіологічного напруження, пов’язаного з 

процесами прорізування, резорбції коренів тимчасових та формування 

коренів постійних зубів. Проте, формування патології пародонта починається 

значно раніше: захворювання виникають вже в дітей віком 5 років, досягають 

свого піку в період статевого дозрівання і залишаються на високому рівні 

протягом усього життя [125, 276]. У зв’язку з цим для оцінки стану тканин 

пародонта були задіяні групи дітей віком 12 та 15 років, хворих на різні 

ступені тяжкості ДНЗ (див. табл. 2.3). 

Поширеність захворювань тканин пародонта в соматично здорових 

дітей склала 62,00 % у віці 12 років та 80,00 % у 15-річних (рис. 3.13).  
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Рис. 3.13. Поширеність захворювань тканин пародонта в дітей, хворих 

на різні ступені тяжкості ДНЗ. 

 

Вірогідно вищою поширеність захворювань була за умов ДНЗ. 

Зокрема, у першій віковій групі зростала на 17 % (загалом на тлі 

тиреопатології поширеність склала 78,60 %) та на 14 % – у дітей старшого 

віку (94,00 %). Спостерігалася тенденція до зростання поширеності патології 

пародонта в дітей зі збільшенням ступеня тяжкості ДНЗ. 

У дітей віком 12 років серед захворювань тканин пародонта 

діагностувалися ХКГ та ХГГ (рис. 3.14). У підлітків за умов тиреопатології 

окрім вищевказаних нозологій зустрічався також пародонтит, частота 

виявлення якого була найвищою в обстежених на тлі ДНЗ ІІ ступеня 

тяжкості. 

Загалом у дітей усіх груп спостереження домінував ХКГ. При супутній 

патології щитоподібної залози його відсоток був вищим у групах 12-річних 

дітей та дещо нижчим у віці 15 років, що пов’язано з розвитком більш 

тяжких форм ураження тканин пародонта. 
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Рис. 3.14. Структура захворювань тканин пародонта в дітей, хворих на 

різні ступені тяжкості ДНЗ. 

 

Захворювання мало переважно хронічний перебіг, клінічно 

супроводжувалося застійною гіперемією, набряком та кровоточивістю ясен. 

Загострення процесу відмічалося в 10,51 % обстежених за умов 

тиреопатології та в 6,00 % дітей груп порівняння. Гострий катаральний 

гінгівіт було діагностовано лише у 2 дітей (2,00 %) контрольних груп та у 8 

дітей, хворих на ДНЗ (2,71 %).  

Гіпертрофічний гінгівіт при тиреопатології зустрічався рідше, однак, 

характерним було домінування його фіброзних форм над гранулюючими. З 
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анамнезу вдалося встановити, що обидві форми хронічного гінгівіту 

характеризувалися частими загостреннями (кожні 2-3 місяці). 

Для встановлення ступеня тяжкості запального процесу в яснах 

проведено визначення індексу РМА. Дані щодо його оцінки у 12-річних дітей 

продемонстровані на рисунку 3.15. 

  

 Рис. 3.15. Показники індексу РМА в дітей, хворих на різні ступені 

тяжкості ДНЗ, віком 12 років. 

 

Встановлено, що індекс РМА у групах 12-річних дітей із соматичною 

патологією склав (38,87±3,04) %. Із збільшенням ступеня тяжкості 

тиреопатології цей показник зростав від (35,91±2,45) до (42,56±4,87) %, 

порівняно з даними контролю (22,70±2,21) %.  

У 15-річних дітей індекс РМА був дещо вищим (рис. 3.16). Зберігалася 

тенденція до збільшення значень індексу за умов посилення ураження 

щитоподібної залози: від  (39,64±2,15) % на тлі ДНЗ Іа ступеня до 

(46,33±3,25) % при супутньому ДНЗ ІІ ступеня. 
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 Рис. 3.16. Показники індексу РМА в дітей, хворих на різні ступені 

тяжкості ДНЗ, віком 15 років. 

 

  Що стосується ступеня тяжкості ураження ясен, то в обох групах 

порівняння гінгівіт зустрічався в переважній більшості в легкій формі, на 

частку середнього ступеня тяжкості припадало 16,13-20,00 % випадків (рис. 

3.17).  

На відміну від груп контролю, у соматично хворих дітей основною 

формою ураження тканин пародонта був гінгівіт середнього ступеня 

тяжкості (55,08 % у віці 12 років та 56,62 % – у 15 років). Лише в третини 

обстежених пацієнтів, хворих на ДНЗ, діагностувався легкий ступінь 

гінгівіту, а в 11,02 % випадків молодшої вікової групи та 13,23 % – старшої 

реєструвалися тяжкі форми захворювання.   
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Діти віком 12 років 

 

 

Діти віком 15 років 

 

 

 

 Рис. 3.17. Поділ ХКГ на ступені тяжкості за даними індексу РМА в 

соматично здорових та хворих на ДНЗ дітей віком 12 та 15 років. 

 

Згідно з рекомендаціями ВООЗ, проведено визначення індексу СРІ, на 

основі якого проаналізовано стан тканин пародонта за кількістю уражених 

секстантів.  
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Поширеність патології тканин пародонта на тлі ДНЗ за їх основними 

симптомами ураження в дітей – кровоточивістю та зубним каменем наведена 

в таблиці 3.13.  

Таблиця 3.13 

Показники поширеності кровоточивості та зубного каменю  

в дітей, хворих на різні ступені тяжкості ДНЗ 

Вік дітей Група Кровоточивість, % Зубний камінь, % 

 

1
2
 р

о
к
ів

 

контроль (n=50) 48,00 18,00 

ДНЗ (n=150) 77,33* 37,33* 

ДНЗ Іа (n=50) 72,00* 30,00* 

ДНЗ Іб (n=50) 76,00* 36,00* 

ДНЗ ІІ (n=50) 84,00* 46,00* 

 

1
5
 р

о
к
ів

 

контроль (n=50) 70,00 48,00 

ДНЗ (n=145) 95,86* 72,41* 

ДНЗ Іа (n=50) 90,00* 64,00* 

ДНЗ Іб (n=50) 98,00* 70,00* 

ДНЗ ІІ (n=45) 100,00* 84,44* 

Примітка. * – вірогідна відмінність від показників у дітей груп 

контролю, р<0,05. 

  

За критеріями оцінки стану тканин пародонта для 15-річного віку 

поширеність уражень тканин пародонта на тлі ДНЗ за ознакою 

кровоточивості є високою (95,86 % ) та вірогідно вищою, ніж у соматично 

здорових дітей (70,00 %).  

За частотою виявлення твердих зубних відкладень спостерігається 

низький рівень ураження тканин пародонта в дітей групи контролю (48,00 %) 

та середній – у дітей, хворих на ДНЗ (72,14 %). 
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Інтенсивність ураження тканин пародонта за описаними вище ознаками 

мала такі ж оціночні характеристики, як і поширеність. Для 12-річних дітей 

це відображено на рисунку 3.18. 

 

 Примітка. * – вірогідна відмінність від показників у дітей груп 

контролю, р<0,05. 

 Рис. 3.18. Рівень ураження тканин пародонта в соматично здорових та 

хворих на ДНЗ дітей віком 12 років у секстантах. 

 

 Зокрема, у дітей віком 12 років середня кількість секстантів, які мали 

кровоточивість ясен, склала (2,93±0,15), а в 15-річному віці зросла на 1 

секстант і становила (3,99±0,30), що характеризується як високий рівень 

кровоточивості (рис. 3.19).  

 Щодо рівня виявлення зубного каменю, то при тиреопатології 

спостерігалося стрімке зростання кількості уражених секстантів із віком: з 

(0,08±0,005) у 12 років до (1,14±0,05) у 15 років, що, однак, в обох випадках 

інтерпретується як низький показник. 
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Примітка. * – вірогідна відмінність від показників у дітей груп 

контролю, р<0,05. 

 Рис. 3.19. Рівень ураження тканин пародонта соматично здорових та 

хворих на ДНЗ дітей віком 15 років у секстантах. 

 

 Під час обстеження у 8,09 % підлітків, хворих на ДНЗ, були виявлені 

втрата епітеліального прикріплення та пародонтальні кишені до 3 мм, тобто 

перші ознаки пародонтиту. Інтенсивність цих симптомів склала (0,09±0,003) 

уражених секстантів на одного обстеженого віком 15 років. 

 Цікавим виявився аналіз досліджуваних показників у дітей з 

урахуванням ступеня тяжкості соматичної патології та статі. Встановлено, 

що симптоми ураження тканин пародонта у 12-річних обстежених були 

вищими в осіб жіночої статі, хоча вірогідної різниці між показниками в 

дівчаток та хлопчиків нами не встановлено (табл. 3.14). Такі ж 

закономірності простежуються і у віці 15 років (табл. 3.15). 



Таблиця 3.14 

Ступінь ураження тканин пародонта в дітей,  

хворих на різні ступені тяжкості ДНЗ, віком 12 років у секстантах, M±m  

Групи 

спостереження 

Підгрупи  
за статтю 

 
Здорові ясна 

 
Кровоточивість 

Проба 
Шиллєра-

Пісарєва 

Зубний  
камінь 

контроль 
(n=50) 

разом 3,55±0,17 2,01±0,18 2,45±0,20 0,02±0,001 

хлопчики 3,58±0,11 1,82±0,15 2,42±0,19 0,01±0,002 

дівчатка 3,52±0,23 2,20±0,23 2,48±0,21 0,03±0,001 

ДНЗ Іа  
(n=50) 

разом 3,11±0,10 2,46±0,10 2,89±0,15 0,08±0,004* 

хлопчики 3,37±0,08 2,31±0,09 2,63±0,17 0,07±0,005* 

дівчатка 2,85±0,13 2,62±0,12 3,15±0,12 0,09±0,003* 

ДНЗ Іб  
(n=50) 

разом 2,22±0,18*
,●

 2,76±0,23 3,78±0,20* 0,06±0,002* 

хлопчики 2,56±0,23* 2,58±0,19* 3,44±0,15* 0,06±0,003* 

дівчатка 1,87±0,14*
,●

 2,93±0,28 4,13±0,23* 0,06±0,002* 

ДНЗ ІІ  

(n=50) 

разом 1,71±0,12*
,●

 3,57±0,23*
,●

 4,29±0,21*
,●

 0,11±0,01*
,#

 

хлопчики 2,15±0,17*
,●

 3,46±0,29*
,●

 3,85±0,26*
,●

 0,08±0,01* 

дівчатка 1,27±0,09*
,●

 3,67±0,16*
,●

 4,73±0,17*
,●

 0,12±0,01*
,#

 

Примітки. * – вірогідна відмінність показників у дітей ДНЗ Іа, ДНЗ Іб і ДНЗ ІІ груп від показників у дітей групи 

контролю, р<0,05; 
●
 – вірогідна відмінність показників у дітей ДНЗ Іб і ДНЗ ІІ груп від показників у дітей ДНЗ Іа групи, 

р<0,05; 
#
 – вірогідна відмінність показників у дітей ДНЗ ІІ групи від показників у дітей ДНЗ Іб групи, р<0,05. 

 

 1
1
7
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Таблиця 3.15 

Ступінь ураження тканин пародонта в дітей,  

хворих на різні ступені тяжкості ДНЗ, віком 15 років у секстантах, M±m  

Групи 

спостере-
ження 

Підгрупи  
за статтю 

 
Здорові ясна 

 
Кровоточивість 

Проба 
Шиллєра-

Пісарєва 

Зубний  
камінь 

Пародонтальні 
кишені 

контроль 
(n=50) 

разом 3,25±0,20 2,48±0,17 2,75±0,13 0,30 ±0,02 0 

хлопчики 3,42±0,18 2,34±0,21 2,58±0,08 0,28±0,02 0 

дівчатка 3,09±0,22 2,61±0,15 2,91±0,17 0,32±0,03 0 

ДНЗ Іа  

(n=50) 

разом 2,08±0,19* 3,78±0,24* 3,92±0,26* 0,90±0,06* 0,07±0,003* 

хлопчики 2,22±0,21* 3,61±0,19* 3,78±0,30* 0,94±0,05* 0,06±0,002* 

дівчатка 1,95±0,16* 3,94±0,29* 4,05±0,22* 0,85±0,08* 0,08±0,004* 

ДНЗ Іб  
(n=50) 

разом 1,69±0,15* 3,80±0,24* 4,31±0,08* 1,22±0,12* 0,10±0,03* 

хлопчики 1,77±0,18* 3,83±0,26* 4,23±0,04* 1,38±0,10* 0,09±0,06* 

дівчатка 1,62±0,12* 3,76±0,22* 4,38±0,11* 1,05±0,14* 0,10±0,01* 

ДНЗ ІІ  

(n=45) 

разом 0,46±0,03*
,●,#

 4,40±0,33* 5,54±0,35* 1,31±0,12* 0,10±0,04* 

хлопчики 0,53±0,05*
,●,#

 4,23±0,25* 5,47±0,37*
,●,#

 1,63±0,15*
,●

 0,08±0,05* 

дівчатка 0,39±0,02*
,●,#

 4,56±0,42* 5,61±0,30*
,●,#

 0,98±0,08* 0,12±0,02* 

Примітки. * – вірогідна відмінність показників у дітей ДНЗ Іа, ДНЗ Іб і ДНЗ ІІ груп від показників у дітей групи 

контролю, р<0,05; 
●
 – вірогідна відмінність показників у дітей ДНЗ Іб і ДНЗ ІІ груп від показників у дітей ДНЗ Іа групи, 

р<0,05; 
#
 – вірогідна відмінність показників у дітей ДНЗ ІІ групи від показників у дітей ДНЗ Іб групи, р<0,05.

1
1
8

 
1
1
7
 



 Натомість збільшення гіперплазії щитоподібної залози призводило до 

погіршення всіх пародонтальних ознак. Результати обстеження дітей віком 

12 років показали, що при ДНЗ Іа ступеня спостерігається зростання 

кількості уражених кровоточивістю та зубним каменем секстантів, проте 

вірогідно вищими ці показники були лише при Іб та ІІ ступенях тяжкості 

тиреопатології (р<0,05). 

 У підлітків зміни тканин пародонта при соматичній патології були 

виражені сильніше. Вже за умов ДНЗ Іа ступеня вірогідно змінювалися всі 

досліджувані параметри. Найбільш ілюстративним, на нашу думку, є 

кількість уражених секстантів за пробою Шиллєра-Пісарєва, оскільки 

дозволяє виявити ознаки прихованого запалення, а, отже, повною мірою 

оцінити поширеність патологічного процесу в тканинах пародонта. За 

результатами наших досліджень, цей показник був вищим за показники 

кровоточивості від 0,44 до 1,14 секстанта, що вказує на наявність 

патологічних змін в яснах, які слід враховувати під час діагностики та 

лікувальних маніпуляцій. 

Таким чином, у дітей груп контролю спостерігається вірогідно більша 

кількість здорових секстантів: (3,55±0,17) – у віці 12 років та (3,25±0,20) – у 

віці 15 років, порівняно з обстеженими, які страждають на ДНЗ: відповідно, 

(2,35±0,13) та (1,41±0,12). Із віком на тлі ендокринної патології кількість 

неуражених тканин пародонта стрімко зменшується, чого не спостерігається 

в соматично здорових дітей. Серед ознак ураження тканин пародонта за умов 

тиреопатології на перший план виходить кровоточивість ясен, яка має високі 

показники поширеності та інтенсивності.  
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3.6. Особливості формування зубощелепного апарату дітей, хворих 

на дифузний нетоксичний зоб 

 

Для оцінки ключових етапів формування зубощелепного апарату 

дитини нами було проведено огляд дітей віком 5-7 та 12 років, які є найбільш 

інформативними з точки зору характеристики тимчасового, змінного та 

постійного прикусів. Кількість обстежених дітей та їх розподіл за статтю 

наведено в розділі 2 (див. табл. 2.4). 

Найцікавішою віковою групою для спостереження були діти 5-7 років. 

Адже саме в цей період відбуваються вкрай важливі процеси, що вказують 

про початок перебудови дитячої моделі прикусу на дорослу, а кульмінацією 

цих змін є прорізування та встановлення перших постійних молярів. Під час 

проведення ортодонтичного огляду дітей цієї вікової групи діагностували 

фізіологічні треми та діастеми, ознаки стирання тимчасових зубів, а також 

наявність сагітальної сходинки, тобто симптом Цилінського (табл. 3.16).  

Таблиця 3.16 

Ознаки інволюції тимчасового прикусу  

в соматично здорових та хворих на ДНЗ дітей віком 5-7 років 

 

Ознаки 

Контроль ДНЗ 

хлопчики 

(n=46) 

дівчатка 

(n=44) 

хлопчики 

(n=45) 

дівчатка 

(n=45) 

фізіологічні треми 

та діастеми 

19,57 % 20,46 % 22,22 % 28,89 % 

стирання 

тимчасових зубів 

80,43 % 81,82 % 86,67 % 93,33 %* 

симптом 

Цилінського 

34,78 % 31,82 % 31,11 % 33,33 % 

Примітка. * – вірогідна відмінність від показників у дітей груп 

контролю, р<0,05. 
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Установлено, що у чверті обстежених дітей, хворих на ДНЗ (25,56 %), 

відсутні будь-які треми та діастеми, натомість, у дітей групи контролю цей 

показник був значно меншим і склав відповідно 20,01%. Стирання горбиків 

тимчасових зубів вірогідно частіше спостерігалося за ураження щитоподібної 

залози (90,00 %), порівняно зі здоровими дітьми (81,13 %). Основним 

критерієм правильного фізіологічного стирання зубів є стирання рвучих 

горбиків іклів. За цією ознакою також переважала група дітей при супутній 

тиреопатології (71,43 %), хоча й не було встановлено вірогідної відмінності з 

даними контролю (68,33 %). Симптом Цилінського діагностувався лише в 

третини обстежених дітей обох груп спостереження (у 32,22 % за умов ДНЗ 

та в 33,33 % випадків у дітей груп контролю). 

Загалом частота виявлення всіх досліджуваних нами ознак старіння 

тимчасового прикусу була вищою в дівчаток, ніж у хлопчиків, хоча 

вірогідної різниці між показниками за статтю не встановлено. 

Привертає увагу більша стертість тимчасових зубів у дітей, хворих на 

ДНЗ, порівняно з соматично здоровими дітьми. Як відомо, ця ознака 

характеризує ступінь функціонального навантаження тимчасового прикусу і 

вказує на нормальний ріст та розвиток щелепних кісток у період підготовки 

зубощелепного апарату до зміни зубів. Як наслідок, у дитини формуються 

фізіологічні треми та діастеми. Проте, за умов тиреопатології нами 

спостерігалося зростання стертості тимчасових зубів при зниженні частоти 

виявлення трем та діастем, що наштовхує на думку про наявність інших 

механізмів формування цієї ознаки. Зокрема, стертість зубів тимчасового 

прикусу може бути пов’язана з порушеною структурою твердих тканин зуба. 

 Для оцінки процесу прорізування постійних зубів були досліджені 

групи дітей віком 5-7 та 12 років, які характеризують початок та завершення 

змінного прикусу. Динаміка появи перших постійних молярів у дітей, які 

хворіють на ДНЗ, у віковому аспекті показана на рисунку 3.20. 
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Рис. 3.20. Динаміка прорізування перших постійних молярів у дітей, 

хворих на ДНЗ, віком 5-7 років. 

 

Відповідно до даних, наведених у діаграмах, у 66,67 % дітей віком 5 

років були відсутні ознаки прорізування зубів. При огляді ротової порожнини 

дітей віком 6 років ознаки прорізування зубів виявлено у 80,00 % випадків: 

візуально спостерігалися коронки від одного до чотирьох молярів. Привертає 

увагу той факт, що більшість обстежених цієї групи характеризувалася 

наявністю лише одного постійного моляра, як правило, 46 зуба. Це свідчить 

про початок активного процесу прорізування зубів у дітей цього віку в 

цілому. У віці 7 років майже всі діти мали ознаки прорізування перших 

постійних молярів. У 23,33 % обстежених процес знаходився на 
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завершальних етапах, а в 6,67 % випадків – діагностовано тільки тимчасові 

зуби.  

Показники, які характеризують процес прорізування перших постійних 

молярів: час появи першого великого кутнього зуба в дитини, місце його 

локалізації, тривалість процесу прорізування з моменту появи горбика 

першого зуба до повної візуалізації коронки останнього, наявність горбково -

фісурного контакту на момент повного прорізування наведені в таблиці 3.17.  

Таблиця 3.17 

Характеристика процесу прорізування  

перших постійних молярів у дітей, хворих на ДНЗ 

 

Показник 

Контроль ДНЗ 

хлопчики 

(n=46) 

дівчатка 

(n=44) 

хлопчики 

(n=45) 

дівчатка 

(n=45) 

час появи першого зуба, 

у роках 

6,00±0,21 5,80±0,09 6,10±0,33 6,31±0,05* 

прорізування на нижній 

щелепі, % 

69,57 63,64 55,56* 55,56* 

тривалість процесу 

прорізування, у місяцях 

15,02±1,12 13,68±1,04 17,14±1,15 19,86±0,97* 

наявність горбково-

фісурного контакту, % 

45,65 40,91 35,56* 33,33 

Примітка. * – вірогідна відмінність від показників у дітей груп 

контролю, р<0,05. 

 

Як видно з результатів дослідження, на тлі тиреопатології процес 

прорізування перших постійних молярів подовжується та затримується в 

часі, порівняно з соматично здоровими дітьми в середньому на півроку. 

Більшою мірою ці порушення проявлялися в обстежених дівчаток. 

Нами також було відмічено, що за умов ДНЗ зростала кількість дітей, в 

яких першими з’являлися фронтальні зуби, зокрема, нижні центральні різці, 
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або спостерігалося одночасне прорізування перших постійних молярів і 

центральних різців. 

Ортодонтичний огляд дітей віком 12 років дозволив нам оцінити 

закінчення процесу прорізування зубів. Проаналізовано такі показники: 

кількість обстежених із тимчасовими зубами, тобто наявність змінного 

прикусу, та середня кількість тимчасових зубів на одного обстеженого (табл. 

3.18). 

Таблиця 3.18 

Характеристика процесу прорізування зубів у дітей,  

хворих на ДНЗ, віком 12 років 

 

Показник 

Контроль ДНЗ 

хлопчики 

(n=30) 

дівчатка 

(n=30) 

хлопчики 

(n=34) 

дівчатка 

(n=36) 

змінний прикус, % 36,67 23,33 41,18 41,67* 

кількість тимчасових 

зубів 

0,83±0,06 0,51±0,03 1,6±0,12* 1,4±0,13* 

скупченості зубів у 

фронтальній ділянці, % 

36,67 50,00 61,76* 69,44* 

Примітка. * – вірогідна відмінність від показників у дітей груп 

контролю, р<0,05. 

 

Загалом необхідно зазначити, що процес прорізування всіх постійних 

зубів, а отже і процес формування прикусу за умов ДНЗ пролонгується, що 

безумовно слід враховувати при плануванні стоматологічного лікування в 

цього контингенту дітей.  

Не менш важливим чинником, що впливає на процес становлення 

зубощелепного апарату, є стан тканин пародонта як середовища, в якому 

безпосередньо відбуваються процеси перебудови кісткової тканини. Оцінка 

пародонтального комплексу в дітей на тлі ДНЗ описана в підрозділі 3.5.  
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Виявлені в процесі дослідження відхилення у формуванні 

зубощелепного апарату дитини певною мірою пояснюють більш високу 

поширеність зубощелепних аномалій та деформацій у дітей за ураження 

ДНЗ, що встановлено нами під час клінічного огляду. 

Таким чином, клінічне обстеження дітей, які мають патологію 

щитоподібної залози, засвідчило більшу поширеність усіх стоматологічних 

захворювань. Особливу увагу привертає стан твердих тканин зубів та 

пародонта у випадку ДНЗ, оскільки щороку виявляється велика кількість 

дітей з цією нозологією. 

Встановлено, що поширеність карієсу зубів у дітей, хворих на ДНЗ, є 

високою та має тенденцію до зростання з віком. Слід зауважити, що каріозні 

ураження виявляються вже в дітей у віці 3-4 років, тобто реєструється ранній 

дитячий карієс. Відзначається тенденція до збільшення частоти каріозного 

процесу та його ускладнень відповідно до зростання ступеня тяжкості ДНЗ . 

Поширеність захворювань тканин пародонта на тлі ДНЗ є також 

високою як у дітей віком 12 років, так і у віці 15 років. Серед захворювань 

тканин пародонта домінує ХКГ середньо-тяжкого ступеня тяжкості, а в 15-

річних дітей виявляється пародонтит. Спостерігається тенденція до 

погіршення стану тканин пародонта в дітей зі збільшенням ступеня тяжкості 

ДНЗ та віку обстежених. 

Виявлені нами розбіжності в поширеності та інтенсивності ураження 

тканин зубощелепної системи в дітей при супутній тиреопатології та 

соматично здорових дітей, а також клінічні особливості перебігу основних 

стоматологічних захворювань на тлі ДНЗ в дітей підтверджують наявність 

взаємозв’язку та обтяжливого впливу ендокринопатії, що потребує 

подальшого детального параклінічного дослідження. 
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РОЗДІЛ 4 

ЧИННИКИ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ОСНОВНИХ 

СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ, ЯКІ ХВОРІЮТЬ 

НА ДИФУЗНИЙ НЕТОКСИЧНИЙ ЗОБ 

 

Основні стоматологічні захворювання в дітей – карієс зубів та гінгівіт – 

це мультифакторні хвороби, які виникають внаслідок взаємодії багатьох 

місцевих та загальних чинників, що у своїй сукупності створюють 

передумови для розвитку патології ротової порожнини [75, 95, 137, 175, 256, 

347, 388].   

Із метою встановлення механізмів формування змін у м’яких і твердих 

тканинах зубощелепної системи дитини за умов ДНЗ нами проведено оцінку 

основних етіологічних чинників розвитку каріозного процесу та захворювань 

тканин пародонта для підтвердження чи спростування їх дії. 

Для оцінки карієсогенної ситуації в ротовій порожнині дітей груп 

спостереження було проведено визначення гігієнічних індексів, стану 

місцевого імунітету, рН ротової рідини, швидкості слиновиділення, 

резистентності емалі зубів; проаналізовано особливості харчового раціону, 

соціально-поведінкових факторів. Групами спостереження були діти віком 6-

7 та 12 років. 

Для оцінки пародонтопатогенної ситуації в ротовій порожнині дітей 

також визначались гігієнічні індекси, стан місцевого імунітету, ступінь 

дисбіозу, локальні провокуючі фактори (карієс зубів, зубощелепні аномалії та 

деформації), наявність спадкової схильності до розвитку патології. Групами 

спостереження були діти віком 12 та 15 років. 

Враховуючи специфіку досліджуваної соматичної патології, у групах 

спостереження проведено оцінку тиреоїдного статусу та рівня йодного 

забезпечення організму дітей.  
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4.1. Аналіз чинників ризику виникнення карієсу зубів у дітей на тлі 

дифузного нетоксичного зоба 

 

 Загальновідомо, що карієс виникає при взаємодії трьох ключових 

чинників: карієсогенних мікроорганізмів, надлишку вуглеводів та 

сприйнятливої до демінералізації емалі зуба. Найпростішим методом оцінки 

карієсогенної ситуації, спричиненої мікроорганізмами, є визначення 

гігієнічних індексів. У роботі проведена оцінка стану гігієни ротової 

порожнини з використанням спрощеного індексу гігієни OHI-S та індексу 

Silness-Loe. 

У дітей віком 6-7 років за даними обох індексів констатувалася 

незадовільна гігієна ротової порожнини як у групах дітей, хворих на ДНЗ, 

(1,85±0,16 – OHI-S; 1,42±0,12 – Silness-Loe), так і в соматично здорових 

обстежених: (1,76±0,14 – OHI-S; 1,59±0,11 – Silness-Loe) (табл. 4.1). У 

структурі індексу OHI-S була присутня лише складова м’яких зубних 

відкладень, оскільки зубного каменю в дітей молодшої вікової групи не 

спостерігалося. Не зважаючи на відсутність вірогідної відмінності між 

показниками груп дослідження та порівняння, привертає увагу погіршення 

стану гігієни ротової порожнини при ендокринопатії, яке посилюється зі 

збільшенням ступеня тяжкості соматичного захворювання. Зокрема, значення 

спрощеного індексу гігієни за умов ДНЗ Іа ступеня склало (1,82±0,17) бали, 

ДНЗ Іб – (1,81±0,15) бал та (1,93±0,18) бали на тлі ДНЗ ІІ ступеня. У цій 

віковій групі не встановлено відмінностей чи тенденцій щодо зміни 

гігієнічного стану залежно від статі обстежених дітей.  

Зі збільшенням віку пацієнтів загалом спостерігається поліпшення всіх 

гігієнічних показників. Проте, так само, як і в попередньому віковому 

періоді, не встановлено вірогідних відмінностей між значеннями індексів у 

дітей, хворих на ДНЗ (1,82±0,13 – OHI-S; 1,47±0,13 – Silness-Loe), та дітей 

групи контролю (1,65±0,14 – OHI-S; 1,33±0,09 – Silness-Loe). Зберігається 

тенденція до збільшення показників спрощеного індексу гігієни OHI-S та 
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індексу Silness-Loe при зростанні тяжкості соматичної патології: ДНЗ Іа 

ступеня – (1,76±0,13) та (1,45±0,12) бали; ДНЗ Іб – (1,85±0,15) та (1,48±0,12) 

бали; ДНЗ ІІ – (1,86±0,16) та (1,49±0,13) бали.  

Таблиця 4.1 

Значення індексів гігієни ротової порожнини в дітей груп спостереження 

віком 6-7 років залежно від статі та ступеня тяжкості ДНЗ, M±m 

Групи 
спостере-

ження 

Підгрупи 
за статтю 

 

Індекс OHI-S Індекс Silness-Loe 

значення оцінка гігієни значення оцінка гігієни 

контроль 

(n=50)   

разом 1,76±0,14 незадовільна 1,42±0,12 незадовільна 

хлопчики 1,73±0,12 незадовільна 1,41±0,10 незадовільна 

дівчатка 1,79±0,15 незадовільна 1,43±0,15 незадовільна 

ДНЗ Іа  

(n=40)   

разом 1,82±0,17 незадовільна 1,58±0,13 незадовільна 

хлопчики 1,79±0,16 незадовільна 1,54±0,12 незадовільна 

дівчатка 1,85±0,20 незадовільна 1,62±0,15 незадовільна 

ДНЗ Іб  

(n=35) 

разом 1,81±0,15 незадовільна 1,59±0,11 незадовільна 

хлопчики 1,84±0,11 незадовільна 1,61±0,10 незадовільна 

дівчатка 1,78±0,16 незадовільна 1,57±0,11 незадовільна 

ДНЗ ІІ 

(n=35)   

разом 1,93±0,18 незадовільна 1,61±0,14 незадовільна 

хлопчики 1,87±0,15 незадовільна 1,59±0,15 незадовільна 

дівчатка 1,99±0,20 незадовільна 1,63±0,12 незадовільна 

ДНЗ І-ІІ 

(n=110)   

разом 1,85±0,16 незадовільна 1,59±0,11 незадовільна 

хлопчики 1,83±0,15 незадовільна 1,58±0,08 незадовільна 

дівчатка 1,87±0,17 незадовільна 1,60±0,15 незадовільна 

  

У 12-річному віці встановлено наявність твердих зубних відкладень, 

що є ознакою ураження тканин пародонта (табл. 4.2). На відміну від 

обстежених дітей молодшого віку спостерігаються дещо ліпші показники 

гігієни ротової порожнини в осіб жіночої статі: спрощений індекс гігієни в 
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дівчаток склав (1,79±0,10), порівняно з (1,85±0,16) у хлопців, індекс  Silness-

Loe становив (1,45±0,11), порівняно з (1,50±0,14) в осіб чоловічої статі. 

Таблиця 4.2 

Значення індексів гігієни ротової порожнини у дітей груп спостереження 

віком 12 років залежно від статі та ступеня тяжкості ДНЗ, M±m 

Групи 
спостере-

ження 

Підгрупи 

за статтю 

 

Індекс OHI-S Індекс Silness-Loe 

значення оцінка гігієни значення оцінка гігієни 

контроль 

(n=50)   

разом 1,65±0,14 незадовільна 1,33±0,09 незадовільна 

хлопчики 1,72±0,12 незадовільна 1,36±0,05 незадовільна 

дівчатка 1,58±0,15 задовільна 1,30±0,10 незадовільна 

ДНЗ Іа  

(n=50)   

разом 1,76±0,13 незадовільна 1,45±0,12 незадовільна 

хлопчики 1,83±0,10 незадовільна 1,52±0,15 незадовільна 

дівчатка 1,69±0,17 незадовільна 1,38±0,10 незадовільна 

ДНЗ Іб  

(n=50) 

разом 1,85±0,15 незадовільна 1,48±0,12 незадовільна 

хлопчики 1,83±0,20 незадовільна 1,46±0,10 незадовільна 

дівчатка 1,87±0,10 незадовільна 1,50±0,15 незадовільна 

ДНЗ ІІ 

(n=50)   

разом 1,86±0,16 незадовільна 1,49±0,13 незадовільна 

хлопчики 1,89±0,09 незадовільна 1,51±0,15 незадовільна 

дівчатка 1,83±0,15 незадовільна 1,47±0,09 незадовільна 

ДНЗ І-ІІ 

(n=150)   

разом 1,82±0,13 незадовільна 1,47±0,13 незадовільна 

хлопчики 1,85±0,16 незадовільна 1,50±0,14 незадовільна 

дівчатка 1,79±0,10 незадовільна 1,45±0,11 незадовільна 

 

Таким чином, у всіх групах спостереження гігієна ротової порожнини 

була незадовільною, що підтверджує наявність цього карієсогенного 

чинника, однак, дія його однаково сильна як у дітей за умов ДНЗ, так і в 

соматично здорових дітей. Установлена нами тенденція до погіршення 

гігієнічних індексів у дітей, хворих на ДНЗ, ймовірно, пов’язана з 

погіршенням стану твердих тканин зубів, зокрема, кількістю каріозних 
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порожнин, ступенем їх санації, які можуть бути як причиною, так і наслідком 

надмірних зубних відкладень у дітей на тлі тиреопатології. 

Для локальної характеристики процесів ініціації каріозного процесу у 

твердих тканинах зубів у дітей за умов гіперплазії щитоподібної залози нами 

проаналізовані такі чинники як швидкість слиновиділення та кислотність 

середовища ротової порожнини. 

Швидкість слиновиділення в дітей, хворих на ДНЗ, обох вікових груп 

була приблизно на 30 % меншою, ніж у дітей груп контролю (рис. 4.1). 

Вірогідної відмінності цього показника в дітей груп спостереження з 

урахуванням статі не встановлено. Натомість, відзначалися ознаки 

фізіологічного зниження слиновиділення з віком, що, найімовірніше, 

пов’язано з етапами формування зубощелепного апарату людини, а саме, із 

завершенням процесу прорізування зубів у дітей віком 12 років. 

 

Примітка. * – вірогідна відмінність від показників у дітей груп 

контролю, р<0,05. 

Рис. 4.1. Швидкість слиновиділення в дітей груп спостереження 

залежно від віку та ступеня тяжкості ДНЗ.  
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Виявлена нами гіпосалівація в дітей, хворих на ДНЗ, є чинником 

ризику виникнення карієсу зубів та захворювань тканин пародонта, оскільки 

порушуються процеси природного очищення зуба та буферної ємності слини. 

Найімовірніше вона пов’язана зі змінами механізмів регуляції 

функціональної активності слинних залоз, що має місце при дистиреозах [7, 

279]. 

Визначення кислотності середовища, в якому відбуваються процеси ре- 

та демінералізації твердих тканин зуба, показало зниження рН слини в дітей 

груп дослідження (рис. 4.2). Коливання величини водневого показника в 

обстежених на тлі тиреопатології було досить значним (∆рН – 0,32±0,02 в 

дітей молодшої вікової групи та ∆рН 0,29±0,02 – у старшому віці), порівняно 

з дітьми груп контролю (∆рН – 0,21±0,01 у дітей віком 6-7 років та ∆рН 

0,23±0,02 – у віці 12 років).  

     

Рис. 4.2. Значення рН ротової рідини в дітей груп спостереження 

залежно від віку та ступеня тяжкості ДНЗ.  
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Проте, у більшості випадків вірогідної відмінності між показниками 

соматично здорових та хворих на ДНЗ дітей не встановлено. Спостерігалися 

незначні коливання рівня кислотності залежно від віку, статі та ступеня 

тяжкості фонового захворювання. 

Тенденція до зниження водневого показника ротової рідини дітей може 

бути пов’язана зі змінами метаболічного фону при досліджуваній соматичній 

патології, а також встановленими в процесі дослідження гіпосалівацією та 

дисбіозом ротової порожнини. 

Із метою визначення структурно-функціональної кислотостійкості 

емалі постійних зубів у дітей було проведено тест емалевої резистентності 

(ТЕР-тест). Результати дослідження встановили низьку карієсрезистентність 

емалі на тлі супутньої патології щитоподібної залози (рис. 4.3).  

 

Примітка. * – вірогідна відмінність від показників у дітей груп 

контролю, р<0,05. 

Рис. 4.3. Значення ТЕР-тесту в дітей груп спостереження залежно від 

віку та ступеня тяжкості ДНЗ.  

 

бали 
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Зокрема, у 6-7-річних дітей значення ТЕР-тесту в середньому склало 

(7,46±0,27) бали, що на 27 % вище за показники контролю – (5,83±0,24) бали. 

Зі збільшенням віку обстежених відмічалося зростання різниці показників до  

30 %, що вказує на погіршення карієсогенної ситуації в ротовій порожнині в 

дітей за умов ДНЗ. 

В обох вікових групах відзначається ріст показника зі збільшенням 

ступеня гіперплазії щитоподібної залози. Ці факти свідчать про зв’язок між 

соматичною та стоматологічною патологіями, який, найімовірніше, 

реалізується шляхом порушення живлення твердих тканин зубів, що 

призводить до їх морфологічної та функціональної неповноцінності.  

 Оцінка неспецифічного місцевого захисту ротової порожнини 

проводилася за показником активності лізоциму, одного з найважливіших 

маркерів захисних властивостей ротової рідини. Як гідролітичний фермент, 

він здатний розщеплювати специфічні полісахариди клітинних стінок 

бактерій, а як катіонний білок, який має спорідненість до негативно 

заряджених ділянок клітинних мембран тканин, володіє широким спектром 

фізіологічної дії: бактеріолітичної, бактеріостатичної, імуномодулюючої, 

регуляторної тощо [24, 180]. Відомо, що пригнічення місцевого імунітету має 

важливе значення в розвитку багатьох стоматологічних захворювань, 

зокрема, і карієсу зубів [74, 81, 173]. 

 Результати дослідження показали, що рівень активності лізоциму 

змінювався залежно від віку обстежених та ступеня тяжкості тиреопатології 

(рис. 4.4). У дітей, хворих на ДНЗ, показники функціонування лізоциму були 

значно нижчими за відповідні дані в дітей груп контролю. Зокрема, у віці 6 -7 

років спостерігалася інактивація ферменту з (40,32±3,33) до (33,18±1,24) 

од/л. Діти старших вікових груп показали ще більш виражену динаміку змін: 

(32,67±2,16) од/л у дітей групи контролю та (24,95±1,45) од/л у пацієнтів за 

умов збільшення щитоподібної залози. При цьому була встановлена вірогідна 

відмінність між показниками в дітей груп контролю та значеннями рівня 

активності лізоциму в дітей на тлі ДНЗ ІІ ступеня тяжкості (р<0,05).  
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Примітка. * – вірогідна відмінність від показників у дітей груп 

контролю, р<0,05. 

Рис. 4.4. Рівень активності лізоциму в дітей груп спостереження 

залежно від віку та ступеня тяжкості ДНЗ.  

 

 На нашу думку, зниження одного з провідних компонентів місцевого 

захисту ротової порожнини може бути пов’язане із встановленою нами 

гіпосалівацією, оскільки основним джерелом лізоциму в ротовій рідині є 

продукти секреції малих і великих слинних залоз. Разом із цим не виключено 

взаємозв’язок між досліджуваним показником та структурно-

функціональним станом тканин зубощелепної системи, у тому числі і 

мікробіоцинозом ротової порожнини. 

 Зі збільшенням віку дітей спостерігалася тенденція до зменшення 

активності ферменту, а саме: на 18 % у дітей груп контролю та на 24 % в 

обстежених за ураження ДНЗ. Як відомо, це пов’язано із формуванням 
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місцевого специфічного імунітету та збільшення його ролі в локальних 

механізмах захисту. 

 Порівнюючи значення активності лізоциму в здорових та соматично 

хворих дітей, можна зробити висновок про зниження захисних властивостей 

ротової рідини останніх, що може бути одним із провокуючих чинників 

карієсогенної ситуації за умов ДНЗ. 

 Вплив загальних аліментарних, соціально-поведінкових факторів та 

профілактичних заходів на розвиток каріозного процесу в дітей вивчався на 

основі анкетування. У дослідженні брали участь діти рівномірно розподілені 

за статтю (див. табл. 2.3).  

Поділ дітей за соціальним статусом і матеріальним достатком не 

виявив жодних відмінностей між групами спостереження (табл. 4.3). Діти із 

обтяженим анамнезом життя не брали участь у дослідженні.  У переважній 

більшості обстежені нами діти були мешканцями м. Чернівці.  

Таблиця 4.3 

Характеристика соціально-побутових умов проживання  

дітей груп спостереження  

 

Досліджуваний показник 

6-7 років 12 років 

контроль 

(n=50) 

ДНЗ 

(n=110) 

контроль 

(n=50) 

ДНЗ 

(n=150) 

характеристика соціального 

статусу: 

- благополучність 

- неблагополучність 

 

 

100 % 

- 

 

 

100 % 

- 

 

 

100 % 

- 

 

 

100 % 

- 

характеристика матеріального 

статусу сім’ї: 

- вище середнього 

- середній 

- нижче середнього 

 

 

18,00 % 

60,00 % 

22,00 % 

 

 

18,18 % 

59,09 % 

22,73 % 

 

 

16,00 % 

64,00 % 

20,00 % 

 

 

15,33 % 

63,34 % 

21,33 % 

місце постійного проживання: 

- місто 

- село 

 

100 % 

- 

 

90,01 % 

9,09 % 

 

100 % 

- 

 

93,33 % 

6,67 % 
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Ключовою ознакою, за якою формувалися групи спостереження, був 

стан соматичного здоров’я. У досліджувані групи включалися діти з 

діагнозом ДНЗ І-ІІ ступенів тяжкості, які не мали будь-яких інших 

соматичних хвороб. Тривалість основного захворювання була від 1 до 3 

років. Групи контролю відбиралися з дітей І-ІІ груп здоров’я.  

 Аналіз харчових уподобань дітей показав, що схильність до вживання 

карієсогенних вуглеводів була однаковою в усіх групах спостереження (табл. 

4.4). Ситуація щодо забезпечення організму аліментарним Са була подібною, 

проте спостерігається незначне зменшення вживання молочних продуктів зі 

збільшенням віку дітей. Натомість, кількість рибних страв у раціоні 

харчування зростає. 

Загалом слід відмітити низьке забезпечення організму всіх дітей 

життєво необхідними макро- і мікроелементами, на що вказують такі факти: 

лише третина обстежених споживає рибу і морепродукти, 2/3 полюбляє овочі 

та фрукти. Турбує також те, що лише трохи більше половини дітей регулярно 

одержує молочні продукти, які є основним джерелом Са для дитячого 

організму. При цьому вуглеводи займають чільне місце в раціоні харчування 

дітей. 

Отже, можна зробити висновок, що аліментарні чинники з однаковою 

ймовірністю призводять до розвитку каріозного процесу як у дітей за умов 

тиреопатології, так і в соматично здорових дітей.  

Зі стоматологічної точки зору надзвичайно важливим є аналіз рівня 

фтору у воді, що споживає населення, оскільки від кількості цього 

мікроелемента безпосередньо залежить міцність твердих тканин зубів та їх 

стійкість до виникнення карієсу [190, 200]. Із цією метою нами було 

проведено визначення концентрації фтору в джерелах водопостачання м. 

Чернівці та Чернівецької області. Результати показали, що в більшості 

випадків вміст галогену був недостатнім. 

 



Таблиця 4.4 

Характеристика аліментарних чинників у соматично здорових та хворих на ДНЗ дітей віком 6-7 і 12 років 

 

Досліджуваний показник 

6-7 років 12 років 

контроль 

(n=50) 

ДНЗ 

(n=110) 

контроль 

(n=50) 

ДНЗ 

(n=150) 

харчові уподобання: 

- вживання вуглеводів 

- вживання молочних продуктів 

- вживання овочів і фруктів 

- вживання риби та морепродуктів 

 

78,00 % 

66,00 % 

64,00 % 

26,00 % 

 

82,73 % 

63,64 % 

69,09 % 

28,18 % 

 

74,00 % 

52,00 % 

72,00 % 

34,00 % 

 

75,33 % 

53,33 % 

78,67 % 

34,67 % 

характеристика джерел водопостачання: 

- централізоване водопостачання 

- вода з криниці 

- бутильована вода 

- інші джерела 

 

10,00 % 

34,00 % 

42,00 % 

14,00 % 

 

8,18 % 

32,73 % 

49,09 % 

10,00 % 

 

12,00 % 

28,00 % 

50,00 % 

10,00 % 

 

6,00 %* 

29,34 % 

53,33 % 

11,33 % 

Примітка. * – вірогідна відмінність від показників у дітей груп контролю, р<0,05. 

1
3
9

 



Зокрема, середнє значення рівня фтору в досліджуваних зразках склало 

(0,65±0,02) мг/л. Цей показник хоча й знаходиться на нижній межі 

допустимого (0,7-1,5 мг/л), однак, враховуючи характер кліматичних умов 

проживання, не задовольняє потребу організму в мікроелементі (табл. 4.5).  

Таблиця 4.5 

Вміст фтору в джерелах водопостачання Чернівецької області 

Джерело водопостачання Концентрація фтору у воді, мг/л 

м. Чернівці (n=5) 0,83±0,05 

Сторожинецький район (n=3) 0,69±0,03 

Вижницький район (n=4) 0,65±0,02 

Путильський район (n=2) 0,57±0,01 

Кіцманський район (n=3) 0,60±0,05 

Заставнянський район (n=5) 0,57±0,01 

середній рівень 0,65±0,02 

 

За останніми рекомендаціями ВООЗ, рівень фтору у воді, що 

використовується для харчування, може бути знижений до 0,5 мг/л в умовах 

жаркого клімату та до 1,0 мг/л у помірних широтах при системному 

місцевому застосуванні фторидів у вигляді ополіскувачів, зубних паст тощо 

[141]. Проте, наші дослідження показали відсутність такого підходу в 

організації забезпечення організму достатньою кількістю фтору (табл. 4.6). 

При цьому хочеться звернути увагу на те, що більшість оглянутих нами 

дітей були жителями міста. У такого контингенту населення практично 

неможливо проаналізувати поступлення фтору з водою, оскільки на 

сьогоднішній день різко змінилися підходи щодо використання 

водопровідних ресурсів. Більшість родин використовує бутильовану чи 

привозну воду (див. табл. 4.4). Найліпшим індикатором забезпечення 

організму людини фтором є визначення його екскреції із сечею у кожному 

індивідуальному випадку. Методологія фторурії є досить складною, а тому є 

недоступною для масового застосування в практиці. 

140 



 Таблиця 4.6 

Характеристика профілактичних стоматологічних заходів,  

що здійснюються в соматично здорових та хворих на ДНЗ дітей віком 6-7 і 12 років 

 
Досліджуваний показник 

6-7 років 12 років 

контроль 
(n=50) 

ДНЗ 
(n=110) 

контроль 
(n=50) 

ДНЗ 
(n=150) 

засоби та предмети гігієни, які використовуються 
під час догляду за ротовою порожниною: 

- зубна щітки та паста 

- зубна нитка 

- ополіскувач 

- жувальна гумка 

 
 

90,00 % 
- 

4,00 % 

94,00 % 

 
 

94,33 % 
- 

6,36 % 

97,27 % 

 
 

92,00 % 
10,00 % 
6,00 % 

94,00 % 

 
 

96,67 % 
9,33 % 
4,67 % 

96,67 % 

кратність гігієнічних маніпуляцій (чистки зубів): 
- нерегулярно 

- 1 раз на день 

- 2 рази на день 

- 3 рази на день 

 
14,00 % 

44,00 % 
36,00 % 

6,00 % 

 
10,00 % 

40,00 % 
40,91 % 

9,09 % 

 
8,00 % 

36,00 % 
52,00 % 

4,00 % 

 
5,33 % 

35,33 % 
54,67 % 

4,67 % 

систематичність відвідувань лікаря-стоматолога з 
профілактичною метою: 

- нерегулярно 

- 1 раз на рік 

- 2 рази на рік 

- 3 рази на рік 

 
 

70,00 % 
20,00 % 

10,00 % 
- 

 
 

60,91 %* 
22,73 % 

16,36 % 
- 

 
 

66,00 % 
22,00 % 

12,00 % 
- 

 
 

58,67 % 
23,33 % 

16,67 % 
1,33 % 

Примітка. * – вірогідна відмінність від показників у дітей груп контролю, р<0,05. 

1
4
1

 



Враховуючи результати наших досліджень, а також дані деяких інших 

авторів [29, 39], можна сказати, що забезпечення фтором організму дітей із 

досліджуваного нами регіону характеризується як недостатнє, однак не є 

критично низьким. Безперечно, це є карієсогенним чинником, який буде 

діяти як на соматично здорових, так і на дітей, хворих на ДНЗ.   

Щодо аналізу профілактичних стоматологічних заходів, які мають 

місце в дітей груп спостереження, то вони вірогідно не відрізнялися за своєю 

суттю (див. табл. 4.6).  

Привертає увагу низька культура гігієни ротової порожнини, а також 

відсоток профілактичної складової в стоматологічній допомозі дітям. 

Домінуючим є використання для гігієнічного догляду виключно зубної пасти 

та щітки не більше 1 разу на день, що, безумовно, призводить до погіршення 

стану ротової порожнини, збільшення кількості карієсогенних 

мікроорганізмів, які є пусковим механізмом процесу демінералізації твердих 

тканин зубів. 

Таким чином, проведений нами аналіз карієсогенних чинників показав, 

що в дітей за умов гіперплазії щитоподібної залози, так само як і в соматично 

здорових дітей, наявні основні карієсогенні чинники: мікробний, 

підтвердженням чого є незадовільна гігієна ротової порожнини; вуглеводний, 

оскільки частота вживання вуглеводів знаходиться на високому рівні, та 

структурна неповноцінність твердих тканин зубів, що стають сприятливим 

середовищем для ініціації процесу демінералізації. Однак, слід відмітити, що 

нами встановлені вірогідно гірші показники ТЕР-тесту в дітей, хворих на 

ДНЗ, що вказує на нерезистентну емаль зубів за умов тиреопатології. Дещо 

нижчими за контрольні були показники рН середовища, активність лізоциму 

та швидкість слиновиділення, що можливо вказує на порушення процесів 

регуляції фізіологічного захисту ротової порожнини. Виявлені зміни, на 

нашу думку, є результатом відхилень у метаболізмі твердих і м’яких 

тканинах зубощелепної системи при супутніх дистиреозах.  
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4.2. Аналіз чинників ризику виникнення захворювань тканин 

пародонта в дітей за ураження дифузним нетоксичним зобом 

 

Як відомо, пародонтопатії мають мультифакторну природу з 

переважанням запальних чи дистрофічних процесів. Для встановлення 

етіопатогенетичного механізму виникнення патології тканин пародонта за 

умов ДНЗ нами проаналізовано основні чинники ризику розвитку 

захворювань. 

Пародонтопатогенна ситуація, спричинена патогенними 

мікроорганізмами оцінювалася на основі гігієнічних індексів, ступеня 

дисбіозу та стану місцевого неспецифічного захисту ротової порожнини.  

У дітей віком 12 років стан гігієни був незадовільний як у 

досліджуваних групах, так і в групі порівняння (табл. 4.7). Привертає увагу 

приблизно однаковий показник зубного нальоту в структурі спрощеного 

індексу гігієни OHI-S, у той час як кількість твердих зубних відкладень 

вірогідно зростає в обстежених за умов ДНЗ, що є однією з ознак появи 

захворювань тканин пародонта. 

Зі збільшенням віку дітей спостерігається покращення гігієнічного 

стану ротової порожнини, що пояснюється мотиваційною поведінкою 

підлітків. У групі порівняння за даними індексу OHI-S стан гігієни 

оцінюється як задовільний – (1,40±0,07) бали, в обстежених за ураження ДНЗ 

він залишається незадовільним – (1,77±0,15) бали. Нами встановлено кращий 

гігієнічний догляд за ротовою порожниною особами жіночої статі в усіх 

групах спостереження: у контрольній групі – хлопчики – (1,55±0,06) бали, 

дівчатка – (1,25±0,08) бали; у групі дітей, хворих на ДНЗ І-ІІ ступенів, – 

хлопчики – (1,82±0,17) бали, дівчатка – (1,72±0,10) бали. 
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Таблиця 4.7 

Значення індексів гігієни ротової порожнини в дітей груп спостереження 

віком 12 років залежно від статі та ступеня тяжкості ДНЗ, M±m 

Групи 
спостере-

ження 

Підгрупи 
за статтю 

 
Індекс OHI-S 

Індекс 
Silness-

Loe значення 
оцінка 

гігієни 

зубний 

наліт 

зубний 

камінь 

контроль 

(n=50)   

разом 1,65±0,14 незадовільна 1,62±0,13 0,03±0,002 1,33±0,09 

хлопчики 1,72±0,12 незадовільна 1,68±0,12 0,04±0,001 1,36±0,05 

дівчатка 1,58±0,15 задовільна 1,56±0,13 0,02±0,001 1,30±0,10 

ДНЗ Іа  

(n=50)   

разом 1,76±0,13 незадовільна 1,71±0,10 0,05±0,001 1,45±0,12 

хлопчики 1,83±0,10 незадовільна 1,77±0,05 0,06±0,002 1,52±0,15 

дівчатка 1,69±0,17 незадовільна 1,65±0,11 0,04±0,001 1,38±0,10 

ДНЗ Іб  

(n=50) 

разом 1,85±0,15 незадовільна 1,79±0,13 0,06±0,001* 1,48±0,12 

хлопчики 1,83±0,20 незадовільна 1,77±0,16 0,06±0,001 1,46±0,10 

дівчатка 1,87±0,10 незадовільна 1,81±0,05 0,06±0,001* 1,50±0,15 

ДНЗ ІІ 

(n=50)   

разом 1,86±0,16 незадовільна 1,77±0,15 0,09±0,002* 1,49±0,13 

хлопчики 1,89±0,09 незадовільна 1,79±0,10 0,10±0,002* 1,51±0,15 

дівчатка 1,83±0,15 незадовільна 1,75±0,12 0,08±0,001* 1,47±0,09 

ДНЗ І-ІІ 

(n=150)   

разом 1,82±0,13 незадовільна 1,75±0,15 0,07±0,003* 1,47±0,13 

хлопчики 1,85±0,16 незадовільна 1,77±0,15 0,08±0,003* 1,50±0,14 

дівчатка 1,79±0,10 незадовільна 1,73±0,10 0,06±0,001* 1,45±0,11 

 Примітка. * – вірогідна відмінність від показників у дітей групи 

контролю, р<0,05. 

 

 Погіршення гігієнічного стану ротової порожнини на тлі тиреопатології 

в старшій віковій групі відбувається за рахунок м’яких і твердих зубних 

відкладень (табл. 4.8). Прослідковується тенденція до зростання кількості 

зубного нальоту та зубного каменю при збільшенні ступеня тяжкості 

соматичної патології, хоча вірогідної різниці між показниками ми не 

встановили. 
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Таблиця 4.8 

Значення індексів гігієни ротової порожнини в дітей груп спостереження 

віком 15 років залежно від статі та ступеня тяжкості ДНЗ, M±m 

Групи 
спостере-

ження 

Підгрупи 
за статтю 

 
Індекс OHI-S 

Індекс 
Silness-

Loe значення 
оцінка 

гігієни 

зубний 

наліт 

зубний 

камінь 

контроль 

(n=50)   

разом 1,40±0,07 задовільна 1,32±0,10 0,08±0,001 1,14±0,05 

хлопчики 1,55±0,06 задовільна 1,48±0,12 0,07±0,002 1,19±0,03 

дівчатка 1,25±0,08 задовільна 1,16±0,08 0,09±0,003 1,09±0,06 

ДНЗ Іа  

(n=50)   

разом 1,72±0,10 незадовільна 1,63±0,15 0,09±0,001 1,37±0,10 

хлопчики 1,76±0,15 незадовільна 1,68±0,11 0,08±0,002 1,46±0,11 

дівчатка 1,67±0,06* незадовільна 1,57±0,10 0,10±0,001 1,28±0,07 

ДНЗ Іб  

(n=50) 

разом 1,76±0,09 незадовільна 1,65±0,08 0,11±0,005 1,39±0,12 

хлопчики 1,81±0,12 незадовільна 1,71±0,11 0,10±0,010 1,37±0,10 

дівчатка 1,71±0,07* незадовільна 1,59±0,07 0,12±0,008 1,41±0,09 

ДНЗ ІІ 

(n=45)   

разом 1,84±0,07* незадовільна 1,68±0,08 0,16±0,005 1,42±0,08 

хлопчики 1,88±0,05* незадовільна 1,72±0,10 0,16±0,009 1,45±0,11 

дівчатка 1,80±0,10* незадовільна 1,64±0,05* 0,16±0,010 1,39±0,05 

ДНЗ І-ІІ 

(n=145)   

разом 1,77±0,15 незадовільна 1,65±0,11 0,12±0,003 1,39±0,10 

хлопчики 1,82±0,17 незадовільна 1,71±0,13 0,11±0,005 1,43±0,13 

дівчатка 1,72±0,10 незадовільна 1,59±0,12 0,13±0,010 1,36±0,08 

 Примітка. * – вірогідна відмінність від показників у дітей групи 

контролю, р<0,05. 

 

Загалом гігієна ротової порожнини знаходиться на незадовільному 

рівні в дітей усіх груп спостереження, за винятком соматично здорових 

підлітків, що може стати пусковим механізмом формування дифузного 

запального процесу в яснах. Наявність значної кількості твердих зубних 

відкладень у дітей за умов ДНЗ може бути провокуючим чинником щодо 

розвитку захворювань тканин пародонта. 
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Для оцінки ступеня пародонтопатогенності мікрофлори ротової 

порожнини визначалась активність ферменту уреази в ротовій рідині дітей, 

яка не виробляється соматичними клітинами, проте синтезується певними 

бактеріями, особливо патогенними та умовно патогенними (рис. 4.5). 

 

    

Примітка. * – вірогідна відмінність від показників у дітей груп 

контролю, р<0,05. 

Рис. 4.5. Рівень активності уреази в ротовій рідині дітей груп 

спостереження залежно від віку та ступеня тяжкості ДНЗ. 

 

Результати дослідження засвідчили, що активність уреази ротової 

рідини зростає в дітей, хворих на ДНЗ, що узгоджується з встановленими 

нами клінічними даними: збільшенні розповсюдженості та ступеня тяжкості 

захворювань тканин пародонта, а також погіршення стану гігієни ротової 
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порожнини при тиреопатології. Рівень патогенної мікрофлори вірогідно 

вищий при найтяжчому ступені гіпертрофії щитоподібної залози (р<0,05). 

Рівень активності лізоциму слини продемонстрував посилення 

неспецифічних механізмів захисту ротової порожнини при зростанні 

інтенсивності ураження тканин пародонта в дітей зі збільшенням віку та 

ступеня тяжкості соматичного захворювання (рис. 4.6). 

 

 

Примітка. * – вірогідна відмінність від показників у дітей груп 

контролю, р<0,05. 

Рис. 4.6. Рівень активності лізоциму в ротовій рідині дітей груп 

спостереження залежно від віку та ступеня тяжкості ДНЗ. 

 

Зокрема, у 15-річних обстежених цей показник зростав на 15 % у 

соматично здорових дітей та на 23 % при супутньому ДНЗ. Така активація 

ферменту, найімовірніше, вказує на роботу компенсаторно-адаптаційних 



 148 

механізмів захисту ротової порожнини у підлітків при порушенні локального 

мікробіоцинозу та розвитку запального процесу в яснах. 

Встановлені нами підвищення активності уреази та лізоциму ротової 

рідини в дітей вказують на порушення в системі взаємодії патогенної 

мікрофлори та місцевих захисних механізмів організму, що, з одного боку, 

може бути причиною захворювань тканин пародонта, а з іншого – 

ілюструвати наслідки цієї взаємодії за умов дистиреозу, який створює певні 

умови середовища для існування біотопу. Ми припускаємо наявність саме 

другого варіанту, оскільки дослідження ротової рідини дітей віком 12 років 

таких змін у функціонуванні лізоциму не показало, хоча патологія пародонта 

вже мала місце в цьому віці. 

Місцевими провокуючими чинниками запального процесу в яснах є 

каріозні ураження, зубощелепні аномалії тощо. Як показали проведені нами 

дослідження, зі збільшенням ступеня тяжкості ДНЗ в дітей збільшується 

кількість каріозних, у тому числі нелікованих каріозних порожнин (див. табл. 

3.10, 3.11). Щодо зубощелепних аномалій та деформацій, то їх частота 

виявлення також мала тенденцію до збільшення при тиреопатології, однак не 

була такою стрімкою, як при карієсі (рис. 4.7). 

 

Рис. 4.7. Частота виявлення зубощелепних аномалій і деформацій у 

соматично здорових та хворих на ДНЗ дітей залежно від віку. 
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Серед ортодонтичних проблем найпоширенішими були аномалії 

прорізування зубів, які встановлені у 57,63 % обстежених дітей, хворих на 

ДНЗ. У контрольних групах цей показник становив 37,00 % (р<0,05). 

Виявлена патологія може підтримувати запальні реакції в яснах, оскільки 

характеризується подовженням процесу прорізування та формування 

постійних зубів. 

За результатами анкетування проаналізовано вплив загальних 

аліментарних, соціально-поведінкових факторів та профілактичних заходів 

на розвиток захворювань тканин пародонта в дітей. У дослідженні брали 

участь діти, рівномірно розподілені за статтю (див. табл. 2.3).  

Поділ дітей за соціальним статусом та матеріальним достатком не 

виявив жодних відмінностей між групами спостереження (табл. 4.9). Діти із 

обтяженим анамнезом життя не брали участь у дослідженні.  У переважній 

більшості обстежені нами діти були мешканцями м. Чернівці.  

Таблиця 4.9 

Характеристика соціально-побутових умов проживання  

дітей груп спостереження  

 

Досліджуваний показник 

12 років 15 років 

контроль 

(n=50) 

ДНЗ 

(n=150) 

контроль 

(n=50) 

ДНЗ 

(n=145) 

характеристика соціального 

статусу: 

- благополучність 

- неблагополучність 

 

 

100 % 

- 

 

 

100 % 

- 

 

 

100 % 

- 

 

 

100 % 

- 

характеристика матеріального 

статусу сім’ї: 

- вище середнього 

- середній 

- нижче середнього 

 

 

16,00 % 

64,00 % 

20,00 % 

 

 

15,33 % 

63,34 % 

21,33 % 

 

 

10,00 % 

70,00 % 

20,00 % 

 

 

11,03 % 

71,04 % 

17,93 % 

місце постійного проживання: 

- місто 

- село 

 

100 % 

- 

 

93,33 % 

6,67 % 

 

100 % 

- 

 

89,66 % 

10,34 % 
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Основною ознакою, за якою формувалися групи спостереження, був 

стан соматичного здоров’я. В основні або досліджувані групи включалися 

діти з діагнозом ДНЗ І-ІІ ступенів тяжкості, які не мали будь-яких інших 

соматичних хвороб. Тривалість основного захворювання була від 1 до 3 

років. Групи контролю відбиралися з дітей І-ІІ груп здоров’я.   

Аналіз харчових уподобань дітей показав однотипність негативної дії 

аліментарних факторів у групах спостереження (табл. 4.10). Зокрема, низьке 

споживання продуктів, корисних для здоров’я організму вцілому та тканин 

пародонта зокрема. Особливо турбує те, що з віком спостерігається зниження 

вживання молочних продуктів, що вкрай небезпечно, оскільки в дітей віком 

12-15 років проходять активні процеси формування опорно-рухового 

апарату. За таких умов обов’язковою є дотація макро- і мікроелементів з 

метою відновлення їх балансу в організмі дитини. 

Для усунення можливого обтяжуючого впливу спадкового фактора 

нами проведено опитування щодо наявності захворювань тканин пародонта в 

родичів обстежених нами дітей (рис. 4.8).  

 

Рис. 4.8. Спадкова схильність до розвитку захворювань тканин 

пародонта в соматично здорових та хворих на ДНЗ дітей залежно від віку.  



Таблиця 4.10 

Характеристика аліментарних чинників у соматично здорових та хворих на ДНЗ дітей віком 12 і 15 років 

 

Досліджуваний показник 

12 років 15 років 

контроль 

(n=50) 

ДНЗ 

(n=150) 

контроль 

(n=50) 

ДНЗ 

(n=145) 

харчові уподобання: 

- вживання вуглеводів 

- вживання молочних продуктів 

- вживання овочів і фруктів 

- вживання риби та морепродуктів 

 

74,00 % 

52,00 % 

72,00 % 

34,00 % 

 

75,33 % 

53,33 % 

78,67 % 

34,67 % 

 

68,00 % 

34,00 % 

72,00 % 

40,00 % 

 

65,52 % 

31,03 % 

68,28 % 

24,14 %* 

характеристика джерел водопостачання: 

- централізоване водопостачання 

- вода з криниці 

- бутильована вода 

- інші джерела 

 

12,00 % 

28,00 % 

50,00 % 

10,00 % 

 

6,00 % 

29,34 % 

53,33 % 

11,33 % 

 

10,00 % 

26,00 % 

56,00 % 

8,00 % 

 

8,28 % 

31,03 % 

40,00 % 

20,69 %* 

Примітка. * – вірогідна відмінність від показників у дітей груп контролю, р<0,05. 

1
5
1

 



На жаль, багато респондентів не змогли дати відповідь на це запитання, 

що вказує на низьку проінформованість підлітків стосовно стоматологічних 

захворювань. 

Аналіз профілактичних стоматологічних заходів, які виконуються 

дітьми груп спостереження, засвідчив відсутність вірогідної різниці між 

ними (табл. 4.11). Привертає увагу недостатній рівень гігієнічного догляду за 

ротовою порожниною та відсутність профілактики захворювань тканин 

пародонта серед підлітків.  

Таким чином, в обстежених нами дітей, хворих на ДНЗ, є необхідні 

провокуючі фактори виникнення запального процесу в яснах як локального, 

так і системного характеру, однак, наявність нетипової клінічної картини 

перебігу ХКГ та ХГГ, виражений симптом кровоточивості та часті рецидиви 

захворювань наштовхують на думку, що процес запалення ясен розвивається 

в морфологічно та функціонально змінених тканинах пародонта. Не 

виключаємо можливість порушення місцевих та системних механізмів 

захисту ротової порожнини в дітей за умов тиреопатології. 

 

4.3. Особливості тиреоїдного статусу дітей при супутньому 

дифузному нетоксичному зобі 

 

Із метою аналізу тиреоїдного статусу дітей проводили визначення рівня 

загального (Т4) і вільного тироксину (FT4), загального трийодтироніну (Т3), 

тиреотропного гормону (ТТГ) крові. Для інтегральної оцінки 

функціонального стану гіпофізарно-тиреоїдної системи проводили 

розрахунок тиреоїдних індексів: індексу периферичної інверсії (Т3/Т4), 

інтегрального тиреоїдного індексу (Т3+Т4/ТТГ) та індексів ТТГ/Т3, ТТГ/Т4. 

Вищеперелічені показники досліджувалися в соматично здорових та хворих 

на ДНЗ І-ІІ ступенів дітей віком 12 та 15 років. 
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Таблиця 4.11 

Характеристика профілактичних стоматологічних заходів,  

що здійснюються в соматично здорових та хворих на ДНЗ дітей віком 12 і 15 років 

 
Досліджуваний показник 

12 років 15 років 

контроль 
(n=50) 

ДНЗ 
(n=150) 

контроль 
(n=50) 

ДНЗ 
(n=145) 

засоби та предмети гігієни, які використовуються 
під час догляду за ротовою порожниною: 

- зубна щітки та паста 

- зубна нитка 

- ополіскувач 

- жувальна гумка 

 
 

92,00 % 
10,00 % 
6,00 % 

94,00 % 

 
 

96,67 % 
9,33 % 
4,67 % 

96,67 % 

 
 

96,00 % 
26,00 % 
14,00 % 

92,00 % 

 
 

97,93 % 
18,62 % 
16,55 % 

96,55 % 

кратність гігієнічних маніпуляцій (чистки зубів): 
- нерегулярно 

- 1 раз на день 

- 2 рази на день 

- 3 рази на день 

 
8,00 % 

36,00 % 
52,00 % 

4,00 % 

 
5,33 % 

35,33 % 
54,67 % 

4,67 % 

 
2,00 % 

24,00 % 
66,00 % 

8,00 % 

 
3,45 % 

36,55 % 
53,79 % 

6,21 % 

систематичність відвідувань лікаря-стоматолога з 
профілактичною метою: 

- нерегулярно 

- 1 раз на рік 

- 2 рази на рік 

- 3 рази на рік 

 
 

66,00 % 
22,00 % 

12,00 % 
- 

 
 

58,67 % 
23,33 % 

16,67 % 
1,33 % 

 
 

58,00 % 
32,00 % 

10,00 % 
- 

 
 

46,89 % 
22,76 % 

22,07 % 
8,28 %* 

Примітка. * – вірогідна відмінність від показників у дітей груп контролю, р<0,05. 
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У всіх дітей груп спостереження віком 12 років показники тиреоїдного 

статусу були в межах референтних значень, тобто підтверджувався 

еутиреоїдний стан (табл. 4.12).  

Таблиця 4.12 

Показники тиреоїдного статусу соматично здорових та хворих на ДНЗ 

дітей віком 12 років залежно від статі, M±m 

Рівень 

гормонів 

Хлопці Дівчата 

р1 р2 здорові 

(n=25) 

ДНЗ 

(n=34) 

здорові 

(n=25) 

ДНЗ 

(n=32) 

ТТГ 

(мМО/л) 
1,52±0,07 1,97±0,08* 1,46±0,10 2,21±0,12* >0,05 >0,05 

T4 

(нмоль/л) 
115,87±8,23 111,05±9,46 108,41±10,78 105,64±7,33 >0,05 >0,05 

FT4 

(пмоль/л) 
16,12±1,34 15,89±1,25 14,56±1,45 15,83±1,38 >0,05 >0,05 

T3 

(нмоль/л) 
2,89±0,09 3,54±0,12* 2,56±0,20 2,71±0,14 >0,05 <0,05 

Т3+Т4/ТТГ 76,13±4,29 57,16±2,13* 75,23±4,15 51,03±2,35* >0,05 >0,05 

Т3/Т4 0,024±0,002 0,031±0,002 0,025±0,001 0,026±0,003 >0,05 >0,05 

ТТГ/Т3 0,49±0,05 0,58±0,02 0,55±0,03 0,79±0,05* >0,05 <0,05 

ТТГ/Т4 0,012±0,001 0,018±0,002 0,013±0,001 0,021±0,002 >0,05 >0,05 

Примітки. * – вірогідна відмінність від показників у дітей груп 

контролю, р<0,05; р1 – порівняння показників у здорових хлопчиків і 

дівчаток; р2 – порівняння показників у хлопчиків і дівчаток за умов ДНЗ. 

 

Такі ж результати одержані і в старших вікових групах (табл. 4.13). 

Однак, при порівнянні результатів дослідження за умов ДНЗ із даними 

практично здорових дітей виявлялися коливання рівня гормонів, що свідчить 
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про ризик виникнення порушень діяльності щитоподібної залози в 

майбутньому.  

Таблиця 4.13 

Показники тиреоїдного статусу соматично здорових та хворих на ДНЗ 

дітей віком 15 років залежно від статі, M±m 

Рівень 

гормонів 

Хлопці Дівчата 

р1 р2 здорові 

(n=25) 

ДНЗ 

(n=30) 

здорові 

(n=25) 

ДНЗ 

(n=33) 

ТТГ 

(мМО/л) 
1,41±0,05 1,86±0,10* 1,39±0,09 2,09±0,11* >0,05 >0,05 

T4 

(нмоль/л) 
106,32±9,89 95,37±8,44 125,37±10,08 102,91±8,53 >0,05 >0,05 

FT4 

(пмоль/л) 
15,04±1,47 16,64±1,52 17,25±1,33 18,43±1,54 >0,05 >0,05 

T3 

(нмоль/л) 
3,22±0,14 3,87±0,26 2,43±0,12 3,38±0,17* <0,05 >0,05 

Т3+Т4/ТТГ 81,69±5,12 52,35±3,84* 92,94±6,25 51,85±4,35* >0,05 >0,05 

Т3/Т4 0,034±0,002 0,042±0,003 0,018±0,002 0,035±0,003* <0,05 >0,05 

ТТГ/Т3 0,43±0,04 0,48±0,03 0,57±0,05 0,63±0,05 >0,05 >0,05 

ТТГ/Т4 0,013±0,002 0,019±0,002 0,011±0,001 0,022±0,003 >0,05 >0,05 

Примітки. * – вірогідна відмінність від показників у дітей груп 

контролю, р<0,05; р1 – порівняння показників у здорових хлопчиків і 

дівчаток; р2 – порівняння показників у хлопчиків і дівчаток за умов ДНЗ. 

 

Середні значення рівня тиреоїдних гормонів у крові дітей груп 

спостереження, наведені в таблицях, свідчать, що у всіх обстежених, хворих 

на ДНЗ, спостерігається вірогідне збільшення рівня ТТГ, порівняно з даними 

контролю (рис. 4.9). Найбільше цей показник зростав у дівчаток віком 12 
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років: з (1,46±0,10) мМО/л у групі порівняння до (2,21±0,12) мМО/л у дітей 

на тлі тиреопатології. Можливо це пов’язано з початком гормональної 

перебудови в жіночому організмі.  

             

Примітка. * – вірогідна відмінність від показників у дітей груп 

контролю, р<0,05. 

Рис. 4.9. Динаміка зміни рівня ТТГ у крові соматично здорових та 

хворих на ДНЗ дітей залежно від віку. 

 

У дітей при супутньому ДНЗ також встановлене вірогідне збільшення 

концентрації Т3 в крові дівчаток віком 15 років та 12-річних хлопчиків. 

Натомість, рівень загального та вільного Т4 в дітей груп дослідження та 

контролю віком 12 років був однаковим. У старшій віковій групі Т4 

знижувався як у хлопчиків: (106,32±9,89) нмоль/л – у групі контролю, 

(95,37±8,44) нмоль/л – за умов ДНЗ, так і в дівчаток: (125,37±13,08) нмоль/л – 

у групі контролю, (102,91±10,53) нмоль/л – за умов ДНЗ. Вільна фракція 

гормону залишалася без змін. 

Аналіз значень тиреоїдних індексів показав, що в дівчаток за умов ДНЗ 

реєструються більш виражені зміни функціонального статусу гіпофізарно-

тиреоїдної системи, ніж у хлопчиків. Про це свідчать зниження на 35 % у 12-

річних та на 45 % у 15-річних дівчат інтегрального тиреоїдного індексу на тлі 
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зростання індексу периферичної інверсії майже удвічі в підлітковому віці та 

на 42 % індексу ТТГ/Т3 в молодшій віковій групі щодо групи контролю. 

Гормональний профіль у хлопчиків за умов ДНЗ характеризується 

зниженням інтегрального тиреоїдного індексу на 25 % у віці 12 років та на  

31 % у віці 15 років при збереженні на рівні контролю інших тиреоїдних 

індексів. 

Установлені факти свідчать про розвиток дистиреозу в дітей при 

супутній гіперплазії щитоподібної залози та вказують на необхідність 

саплементації йоду для забезпечення нормального тиреоїдного 

гормоногенезу. 

Необхідно зазначити, що в групах порівняння також спостерігалася 

зміна досліджуваних параметрів як за віковою, так і за статевою ознаками. 

Зокрема, у хлопчиків на початку пубертатного періоду реєструвалися значно 

вищі показники Т4 – (115,87±8,23) нмоль/л, аніж наприкінці статевого 

дозрівання – (106,32±9,89) нмоль/л. Дещо більшими за значеннями були в 

них також рівні ТТГ та FT4, хоча вірогідної різниці між цими показниками ми 

не встановили (р>0,05). 

У дівчаток-підлітків з віком рівень T4 та FT4, навпаки, збільшувався на 

16-18 % (р>0,05). За іншими показниками в осіб жіночої статі відмінностей у 

віковому аспекті не спостерігалося. 

При порівнянні тиреоїдних гормонів у крові хлопчиків та дівчаток у 

межах одних вікових груп встановлено вірогідну відмінність між рівнями Т3 

в обстежених старшого віку (р<0,05). У 12-річних дітей усі досліджувані 

показники не мали особливостей за статтю. 

Таким чином, у здорових дітей протягом пубертатного періоду 

спостерігається тиреоїдний дисгормоногенез з ознаками статевого 

диморфізму. Однак, на відміну від хворих на ДНЗ дітей, зміни 

гормонального статусу в них менш значимі. Можна зробити висновок про те, 

що в дітей за умов еутиреоїдного ДНЗ спостерігаються зміни тиреоїдного 

статусу в межах референтних значень. За напрямком змін більшості 
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показників дистиреоз характеризується зниженням функції щитоподібної 

залози, що може впливати на обмінні процеси в дитячому організмі. 

Встановлений нами статевий диморфізм вказує на необхідність більшої уваги 

до осіб жіночої статі, в яких дисгормоногенез виявляється значно частіше.  

 

4.4. Стан йодного забезпечення організму дітей, хворих на 

дифузний нетоксичний зоб 

 

Як відомо, основною причиною розвитку гіперплазії щитоподібної 

залози в дітей та дорослих є природний дефіцит йоду [130, 268, 420, 465]. 

Враховуючи те, що регіон проживання обстежених нами дітей, за даними 

багатьох досліджень [25, 110, 176, 177, 179], характеризується як 

йододефіцитний, нами проведено визначення йодного забезпечення 

організму як соматично здорових, так і дітей, хворих на ДНЗ. За 

рекомендаціями ВООЗ, оцінку йодного дефіциту здійснювали на основі 

показників концентрації йоду в сечі дітей. 

Медіана йодурії в дітей різних вікових груп, а також розподіл 

обстежених за рівнем йодного забезпечення висвітлені в таблиці 4.14. Наші 

дослідження показали, що значення екскреції йоду з сечею обстежених дітей 

знаходилися в досить широких межах: за умов ДНЗ вони були від 50 до 150 

мкг/л, натомість, у групах контролю спостерігався дещо вужчий коридор 

коливань значень – від 80 до 150 мкг/л. Найвищий показник екскреції йоду із 

сечею фіксували в соматично здорових дітей віком 6-7 років – (92,81±6,62) 

мкг/л. У середньому на 5-7 % нижче забезпечення йодом демонстрували діти 

груп контролю віком 12 та 15 років – (87,56±4,32) та (85,73±2,25) мкг/л 

відповідно. При збільшенні щитоподібної залози в дітей медіана 

концентрації йоду в сечі зменшувалася на 6,01 % у віці 6-7 років, на 4,74 % у 

12-річному віці та на 15,61 % – у підлітковому, порівняно з показниками груп 

порівняння. Найнижчою вона була в обстежених дітей, хворих на ДНЗ, віком 

15 років і склала (72,35±2,14) мкг/л.  



Таблиця 4.14 

Медіана йодурії та частотний розподіл концентрації йоду в сечі  

соматично здорових та хворих на ДНЗ дітей з урахуванням віку 

 

Показники 

6-7 років 12 років 15 років 

контроль 

(n=50) 

ДНЗ 

(n=110) 

контроль 

(n=50) 

ДНЗ 

(n=150) 

контроль 

(n=50) 

ДНЗ 

(n=145) 

медіана концентрації 

йоду в сечі, мкг/л 

 

92,81±6,62 

 

87,23±5,49 

 

87,56±4,32 

 

83,41±7,64 

 

85,73±2,25 

 

72,35±2,14* 

кількість зразків сечі з 

концентрацією йоду: 

≥100 мкг/л 

50-99 мкг/л 

<49 мкг/л 

 

 

48,00 % 

52,00 % 

- 

 

 

9,09 %* 

87,27 %* 

3,64 %* 

 

 

32,00 % 

66,00 % 

2,00 % 

 

 

9,33 %* 

80,00 %* 

10,67 %* 

 

 

42,00 % 

58,00 % 

- 

 

 

7,59 %* 

86,21 %* 

6,21 %* 

Примітка. * – вірогідна відмінність від показників у дітей груп контролю, р<0,05. 
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Аналіз забезпеченості організму дітей йодом засвідчив, що достатній 

рівень споживання йоду зафіксовано в 32,00-48,00 % дітей груп контролю та 

лише в 7,59-9,33 % обстежених за ураження тиреопатологією. У переважної 

більшості дітей рівень йодурії знаходився в межах 50-100 мкг/л, що 

характеризує недостатнє забезпечення організму дитини йодом. Понад 6 % 

дітей, які хворіли на ДНЗ, показали низьку медіану йодурії, що свідчить про 

наявність у них йододефіциту середнього рівня. 

Незважаючи на те, що вірогідної різниці між показниками рівня йоду в 

сечі у хворих на ДНЗ та здорових дітей нами не встановлено, спостерігається 

тенденція до зниження екскреції мікроелемента з сечею на тлі 

тиреопатології. Особливо яскраво це ілюструють значення йодурії в дітей у 

випадку різного ступеня тяжкості ДНЗ (рис. 4.10). 

Слід відмітити, що загалом в усіх групах спостереження медіана 

йодурії була нижче за 100 мкг/л, а в невеликої кількості дітей спостерігалося 

зниження концентрації йоду в сечі до 50 мкг/л. Саме такий розподіл значень 

йодурії притаманний регіонам із легкою йодною ендемією. 

Результати дослідження вказують на наявність аліментарної 

недостатності йоду як у дітей при супутній патології щитоподібної залози, 

так і в умовно здорових, що, безперечно, є обтяжуючим чинником. Проте, 

зниження медіанної концентрації йоду в сечі дітей, хворих на ДНЗ, свідчить 

про вплив йододефіциту на розвиток захворювання. Як відомо, доведено 

наявність зворотнього зв’язку між об’ємом щитоподібної залози в дітей та 

екскрецією йоду. Розвиток зобу спостерігається, коли вміст йоду в сечі 

нижче критичного рівня 100 мкг/л [30, 252, 411]. Можна припустити, що 

виникнення захворювань щитоподібної залози в дітей певною мірою 

залежить від компенсаторно-адаптаційних механізмів організму дитини чи 

впливу інших зобогенних чинників. 
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Діти віком 6-7 років 

      

Діти віком 12 років 

       

Діти віком 15 років 

       

Рис. 4.10. Медіана йодурії в соматично здорових та хворих на ДНЗ 

дітей залежно від віку та ступеня тяжкості патології. 
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За даними літератури, найвиразнішим проявом нестачi йоду є 

поступове дифузне збiльшення щитоподiбної залози. Як правило, залоза 

збiльшується piвномipно, хоча можливi вузловi та дифузновузловi форми 

зоба. За умов легкого та середнього ступенiв йодної недостaтнocтi зростання 

розмiрiв залози вiдбувається поступово впродовж 10-15 pокiв. Клiнiчний стан 

дітей, хворих на ДНЗ, тривалий час є еутиреоїдним з поступовим розвитком 

гiпотиреозу [208, 237, 327, 465]. Подібні клінічні дані одержані і в результаті 

нашого дослідження. 

Отже, наявність у дитини гіперплазії щитоподібної залози та 

субклінічного дистиреозу, причиною яких, у першу чергу, є йододефіцит, 

безперечно буде мати вплив на розвиток та перебіг основних 

стоматологічних захворювань. Рівень стоматологічної захворюваності та 

поширеність ДНЗ в дітей свідчить про можливості виникнення великої 

кількості пацієнтів із поєднанням обох видів патології, які будуть 

потребувати особливої діагностичної та лікувально-профілактичної тактики. 

Таким чином, у дітей на тлі ДНЗ наявні ті ж самі провокуючі чинники 

виникнення карієсу зубів і захворювань тканин пародонта, що й у соматично 

здорових. При цьому відмінними чинниками ризику, що підвищують 

ймовірність розвитку карієсу зубів у дітей за умов ДНЗ, є: морфо-

функціональна неповноцінність твердих тканин зубів і гіпосалівація, а також 

знижений рівень активності лізоциму при зростанні ступеня тяжкості 

тиреопатології. Чинниками ризику, що підвищують ймовірність розвитку 

ХКГ в дітей, хворих на ДНЗ, можна вважати: зниження слиновиділення, 

наявність твердих зубних відкладень, а також, зменшення активності 

лізоциму та зростання дисбіозу ротової порожнини. За ураження ДНЗ у дітей 

відзначається розвиток дистиреозу зі зниженням функції щитоподібної 

залози, що певною мірою пов’язано зі зменшенням надходження йоду до 

організму дитини, і, безперечно, впливає на обмінні процеси в тканинах 

зубощелепної системи дитини. 
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РОЗДІЛ 5 

ОСОБЛИВОСТІ МЕТАБОЛІЗМУ ТВЕРДИХ ТА М’ЯКИХ 

ТКАНИН ЗУБОЩЕЛЕПНОЇ СИСТЕМИ ДІТЕЙ, ЯКІ ХВОРІЮТЬ НА 

ДИФУЗНИЙ НЕТОКСИЧНИЙ ЗОБ 

 

  5.1. Вивчення мінералізуючого потенціалу ротової рідини дітей при 

супутньому дифузному нетоксичному зобі 

 

Основні процеси мінералізації твердих тканин зуба та пародонта 

відбуваються у внутрішньоутробному та ранньому постнатальному періодах. 

Однак, навіть після закінчення формування структур зубощелепної системи 

процеси їх мінералізації та ремоделювання продовжуються протягом усього 

життя з інтенсифікацією в певні вікові періоди [141, 219]. Основним 

джерелом надходження мінеральних компонентів до тканин пародонта, 

цементу і дентину є внутрішнє середовище організму, тому ураження 

вищезазначених структур залежить від кровопостачання і метаболізму на  

системному та локальному рівнях. “Живлення” емалі – це надходження 

мінеральних речовин із ротової рідини шляхом іонообмінних процесів, які 

безпосередньо залежать від концентрації кальцію та фосфору в середовищі, 

що її оточує, та багатьох інших локальних чинників. Підтримання належного 

рівня основних мінералізуючих компонентів ротової рідини здійснюється 

слинними залозами, а також місцевими аліментарними чи профілактичними 

впливами [24, 204, 221].  

У рамках дослідження проведено вивчення електролітного складу 

ротової рідини, зокрема концентрацію іонів Ca та фосфатів, активність 

ключового ферменту мінералізації – ЛФ у соматично здорових дітей та дітей, 

хворих на ДНЗ, за умов наявності та відсутності каріозного процесу. 

Розподіл дітей на групи наведено в розділі 2 (див. табл. 2.5, 2.6).  

Результати визначення вмісту основних мінералізуючих компонентів 

ротової рідини дітей груп спостереження віком 6-7 зазначені в таблиці 5.1.  



Таблиця 5.1 

Вміст мінералізуючих компонентів ротової рідині дітей віком 6-7 років  

залежно від соматичного та стоматологічного стану, М±m 

 
Показники 

Соматично здорові діти Діти, хворі на ДНЗ 

р1 р2 ІА група: 
без карієсу 

(n=30) 

ІБ група: 
з карієсом 

(n=72) 

ІІА група: 
без карієсу 

(n=30) 

ІІБ група: 
з карієсом 

(n=85) 

загальний рівень іонів кальцію 

(ммоль/л): 

- зв’язаний кальцій (ммоль/л) 

- зв’язаний кальцій (%) 

- вільний кальцій (ммоль/л) 

- вільний кальцій (%) 

1,45±0,06 

 

0,56±0,03 

(38,62 %) 

0,89±0,05 

(61,38 %) 

1,13±0,02* 

 

0,49±0,02 

(43,36 %) 

0,64±0,03* 

(56,64 %) 

1,20±0,02 

 

0,61±0,02 

(50,83 %) 

0,59±0,01 

(49,17 %) 

0,96±0,02
●
 

 

0,52±0,03 

(54,17 %) 

0,44±0,02 

(45,83 %) 

<0,05 

 

>0,05 

 

<0,05 

<0,05 

 

>0,05 

 

<0,05 

рівень фосфат-іонів (ммоль/л) 3,72±0,11 3,28±0,09 3,66±0,12 3,54±0,15 >0,05 >0,05 

активність лужної фосфатази 

(нмоль/(с-л)) 

4,75±0,21 4,23±0,18 3,19±0,01 2,68±0,16
●
 <0,05 <0,05 

Примітки. * – вірогідна відмінність показників у дітей ІА  та ІБ груп, р<0,05;  

   ●
 – вірогідна відмінність показників у дітей ІІА та ІІБ груп, р<0,05; 

р1 – порівняння показників у дітей ІА та ІІА груп;  

р2 – порівняння показників у дітей ІБ та ІІБ груп. 

1
6
5

 



Рівень мінералізуючих компонентів ротової рідини дітей старшої 

вікової групи висвітлено в таблиці 5.2. Як видно з наведених даних більш 

варіабельними були показники вмісту Ca, ніж фосфору. При цьому 

змінювалися вони як із віком, так і при зростанні ступеня тяжкості 

соматичної чи стоматологічної патології. Так, у контрольній групі дітей 

віком 6-7 років рівень загального Ca був на 28 % більшим, порівняно з 

показником у обстежених за ураження каріозним процесом та на 51 % при 

поєднанні в дітей карієсу зубів та ДНЗ. Показники в групах ІА та ІІА –

(1,45±0,05) та (1,20±0,02) ммоль/л – також мали вірогідну відмінність між 

собою (р<0,05). 

 Як відомо, більш доступним для процесів ремінералізації є вільний 

іонізований Ca, який здатний вступати в іонообмінні реакції. Натомість, інша 

частина макроелементa зв’язується з органічними та неорганічними 

сполуками, що наявні в ротовій рідині, та створює малоактивний резервний 

пул. Цікавим виявився аналіз різних фракцій Ca ротової рідини в 

абсолютному та відносному аспектах. 

Здебільшого вірогідної різниці між концентрацією зв’язаного Ca в 

дітей різних груп не було, хоча й спостерігалася тенденція до його зниження. 

Вміст вільного Ca характеризувався більш значним зниженням показника: із 

(0,89±0,05) ммоль/л у дітей ІА групи до (0,64±0,03) ммоль/л у дітей ІБ групи 

та з (0,59±0,01) ммоль/л у дітей ІІА групи до (0,44±0,02) ммоль/л у дітей ІІБ 

групи (р<0,05). Проте, співвідношення вільний/зв’язаний Ca у соматично 

здорових дітей залишалося на користь першого. При цьому в дітей на тлі 

тиреопатології як у ІІА, так і в ІІБ групі переважала фракція зв’язаного Ca. 

На відміну від умовно здорових дітей, вміст вільного Ca був достатньо 

низьким в обох групах, що вказує на морфо-функціональну неповноцінність 

емалі, навіть за відсутності клінічних проявів демінералізації емалі.  
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Таблиця 5.2 

Вміст мінералізуючих компонентів ротової рідині дітей віком 12 років  

залежно від соматичного та стоматологічного стану, М±m 

 
Показники 

Соматично здорові діти Діти, хворі на ДНЗ 

р1 р2 ІIIА група: 
без карієсу 

(n=30) 

ІIIБ група: 
з карієсом 

(n=85) 

ІVА група: 
без карієсу 

(n=30) 

ІVБ група: 
з карієсом 

(n=85) 

загальний рівень іонів кальцію 

(ммоль/л): 

- зв’язаний кальцій (ммоль/л) 

- зв’язаний кальцій (%) 

- вільний кальцій (ммоль/л) 

- вільний кальцій (%) 

1,21±0,08 

 

0,54±0,05 

(44,63 %) 

0,67±0,03 

(55,37 %) 

1,05±0,03 

 

0,49±0,03 

(46,67 %) 

0,56±0,04 

(53,33 %) 

1,03±0,05 

 

0,60±0,03 

(58,28 %) 

0,43±0,02 

(41,72 %) 

0,94±0,03 

 

0,58±0,04 

(61,70 %) 

0,36±0,02 

(38,30 %) 

>0,05 

 

>0,05 

 

<0,05 

>0,05 

 

>0,05 

 

<0,05 

рівень фосфат-іонів (ммоль/л) 3,68±0,13 3,25±0,11 3,44±0,08 3,13±0,10 >0,05 >0,05 

активність лужної фосфатази 

(нмоль/(с-л)) 

4,81±0,22 3,64±0,15* 3,23±0,01 2,71±0,16
●
 <0,05 <0,05 

Примітки. * – вірогідна відмінність показників у дітей IIIА та ІIIБ груп, р<0,05;  

   ●
 – вірогідна відмінність показників у дітей ІVА та ІVБ груп, р<0,05; 

р1 – порівняння показників у дітей ІIIА та ІVА груп;  

р2 – порівняння показників у дітей ІIIБ та ІVБ груп. 

1
6
7

 



Одержані значення вказаних вище показників з урахуванням ступеня 

активності каріозного процесу продемонстрували (рис. 5.1), що в ротовій 

рідині соматично здорових дітей усіх груп кількісно та якісно домінував 

біологічно активний вільний Ca, хоча й визначалася тенденція до його 

зниження зі збільшенням ступеня тяжкості стоматологічного захворювання. 

Найбільше відрізнялися показники концентрації загального, вільного та 

зв’язаного Ca при де- і субкомпенсованих формах карієсу, а саме, 

співвідношення фракцій вільний/зв’язаний Ca становило відповідно 54,28 % 

до 45,72 % при частковій компенсації патологічного процесу та 50,91 % до 

49,09 % при переході в некомпенсовану фазу захворювання.  

   

 

Примітка. * – вірогідна відмінність від показників у дітей без карієсу, 

р<0,05. 

Рис. 5.1. Рівень іонів кальцію в ротовій рідині дітей віком 6-7 років з 

урахуванням ступеня компенсації каріозного процесу.  
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У дітей, хворих на ДНЗ, лише при компенсованому карієсі відзначалося 

незначне переважання вільної частини мікроелемента, яке склало (0,56±0,05) 

ммоль/л над його зв’язаною формою – (0,55±0,03) ммоль/л. В усіх інших 

випадках домінувала фракція зв’язаного елемента: при субкомпенсованій 

формі – (0,51±0,03) ммоль/л (55,43 %), порівняно з (0,41±0,02) ммоль/л   

(44,57 %); при декомпенсованій формі – відповідно (0,48±0,01) ммоль/л 

(56,47 %) щодо (0,37±0,02) ммоль/л (43,53 %) (р<0,05).  

Ці факти свідчать про порушення в місцевій системі кальцієвого 

гомеостазу, що, безумовно, знайде своє відображення в процесах 

мінералізації емалі зубів.  

Подібна динаміка змін показників спостерігалася і в дітей старших 

вікових груп (рис. 5.2). Зокрема, загальна концентрація Са в ротовій рідині 

дітей знижувалася на 13 % у ІІІБ групі та на 9 % – у IVБ групі, порівняно з 

групами контролю. Проте, вірогідної різниці між показниками не виявлено. 

Відносно сталою в кількісній характеристиці залишалася фракція 

зв’язаного Ca. На відміну від цього, показники вільного Ca знижувалися як у 

групах соматично здорових дітей при збільшенні ступеня тяжкості 

каріозного процесу, так і у хворих на ДНЗ при аналогічній клінічній ситуації.  

При цьому співвідношення фракцій Ca в дітей ІІІА і ІІІБ груп та їх 

підгрупах було на користь його біологічно активного компоненту: 

(0,67±0,03) ммоль/л (55,37 %) вільного та (0,54±0,05) ммоль/л (44,63 %) 

зв’язаного Ca в дітей без карієсу; (0,56±0,04) ммоль/л (53,33 %) вільного та 

(0,49±0,03) ммоль/л (46,67 %) зв’язаного Ca за наявності карієсу зубів. У 

ротовій рідині дітей із супутньою тиреопатологією, навпаки, переважали 

неактивні зв’язані форми Ca навіть за відсутності клінічних проявів 

каріозного процесу: (0,60±0,03) ммоль/л (58,28 %), порівняно з (0,43±0,02) 

ммоль/л (41,72 %) у дітей IVA групи та (0,58±0,04) ммоль/л (61,70 %) щодо 

(0,36±0,02) ммоль/л (38,30 %) у дітей IVБ групи. 
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Примітка. * – вірогідна відмінність від показників у дітей без карієсу, 

р<0,05. 

Рис. 5.2. Рівень іонів кальцію в ротовій рідині дітей віком 12 років з 

урахуванням ступеня компенсації каріозного процесу.  

 

Загалом у дітей віком 12 років збільшення ступеня інтенсивності 

стоматологічного захворювання супроводжувалося зниженням абсолютних 

показників загального, вільного та зв’язаного Ca, що особливо виразно 

проявлялося у хворих із декомпенсованим процесом. Найнижчі показники 

зареєстровані при поєднанні соматичного та стоматологічного захворювань: 

(0,83±0,03) ммоль/л загального Ca, (0,31±0,01) ммоль/л вільного Ca та 

(0,52±0,02) ммоль/л зв’язаного елемента.  

Встановлена вірогідна відмінність між рівнями біологічно активного 

Са в дітей, вільних від карієсу, але з  різним соматичним станом ще раз 
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підкреслює морфо-функціональну неповноцінність твердих тканин зубів за 

умов ДНЗ. На нашу думку, порушення рівноваги в структурі різних форм Са 

може бути пов’язане із встановленими нами змінами глікопротеїнів у ротовій 

рідині дітей при гіперплазії щитоподібної залози. 

У віковому аспекті спостерігалося зниження рівня Са приблизно на    

16 % у соматично та стоматологічно здорових дітей, на 7 % – у соматично 

здорових, але стоматологічно хворих дітей, на 14 % – у стоматологічно 

здорових дітей, хворих на ДНЗ, та на 2 % – у стоматологічно хворих дітей на 

тлі ДНЗ. Зниження загальної концентрації макроелемента в усіх групах 

спостереження було пов’язане з його вільною фракцією.  

Погіршення показників зі збільшенням віку обстежених до певної міри 

можна пояснити початком пубертатного періоду, під час якого відбувається 

активне формування опорно-рухового апарату, що вимагає від організму 

підлітка підвищених кальцієвих ресурсів. На жаль, результати анкетування 

показали, що в старшому віці діти рідше споживають молочні продукти, а, 

отже, має місце аліментарний дефіцит мікроелемента. Підтвердженням цього 

можуть бути і результати клінічного обстеження, згідно з яким саме на 

період статевого дозрівання  припадає активізація каріозного процесу, на що 

вказують збільшення поширеності та інтенсивності уражень твердих тканин 

зубів. У зв’язку з цим обґрунтованою є дотація Са, особливо при супутній 

тиреопатології, коли всі досліджувані показники є вірогідно нижчими. 

Привертають увагу і практично однакові значення показників Са в дітей ІІБ 

та IVБ груп, що вказує на напруженість місцевого кальцієвого гомеостазу за 

умов гіперплазії щитоподібної залози вже в досить ранньому віці.   

Рівень фосфат-іонів у ротовій рідині дітей груп спостереження 

коливався відносно показників контролю, однак, вірогідної відмінності між 

значеннями не виявлено (див. табл. 5.1, 5.2). При оцінці цього показника 

залежно від ступеня компенсації каріозного процесу встановлено тенденцію 

до зниження концентрації метаболіту при збільшенні тяжкості 

стоматологічного захворювання (рис. 5.3). 
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. Діти віком 6-7 років 

 

 

Діти віком 12 років 

 

Примітка. * – вірогідна відмінність від показників у дітей без карієсу, 

р<0,05. 

Рис. 5.3. Рівень фосфат-іонів у ротовій рідині соматично здорових та 

хворих на ДНЗ дітей з урахуванням ступеня компенсації каріозного процесу.  

ммоль/л 

ммоль/л 
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Зокрема, найнижчий рівень фосфат-іонів реєструвався при 

декомпенсованій формі карієсу в обстежених ІБ групи – (2,89±0,11) ммоль/л 

та ІІІБ групи – (2,88±0,11) ммоль/л. Дещо ліпшим він був за цих умов у дітей 

при супутній тиреопатології: (3,23±0,10) та (3,03±0,16) ммоль/л відповідно. 

Одержані кількісні показники основних структурних компонентів 

гідроксиапатиту дають нам підстави стверджувати про зниження 

мінералізуючої функції ротової рідини дітей за умов ДНЗ. Для більш 

детального вивчення цього питання нами проведено визначення активності 

ЛФ – ключового ферменту мінералізації твердих тканин зубощелепної 

системи (рис. 5.4). 

 

Примітка. * – вірогідна відмінність від показників у дітей без карієсу, 

р<0,05. 

Рис. 5.4. Активність лужної фосфатази в ротовій рідині соматично 

здорових та хворих на ДНЗ дітей віком 6-7 років з урахуванням ступеня 

компенсації каріозного процесу.  
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Результати дослідження показали, що особливо яскраво фермент 

змінює свою діяльність за умов тиреопатології. Так, у молодшій віковій групі 

спостерігається інактивація ЛФ на 32 % за відсутності каріозного процесу та 

на 36 % – за наявній стоматологічній патології. Вірогідна відмінність була 

також встановлена між показниками в дітей ІІА та ІІБ груп, а саме, в 

обстежених із де- і субкомпенсованими формами карієсу (р<0,05). 

У дітей віком 12 років встановлені аналогічні зміни активності 

ферменту (рис. 5.5). Зокрема, зниження показника на 32 % у дітей IVA групи 

та на 25 % в обстежених IVБ групи, порівняно з даними ІІІА та ІІІБ груп. 

Різко інактивувалася ЛФ при декомпенсованих каріозних процесах у дітей із 

супутньою патологією щитоподібної залози. 

 

Примітка. * – вірогідна відмінність від показників у дітей без карієсу, 

р<0,05. 

Рис. 5.5. Активність лужної фосфатази в ротовій рідині соматично 

здорових та хворих на ДНЗ дітей віком 12 років з урахуванням ступеня 

компенсації каріозного процесу.  
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Кореляційним аналізом між показниками рівня Ca, фосфору та 

активності ЛФ встановлено певні взаємозв’язки. Найсильніші обернено 

пропорційні залежності спостерігалися між рівнями вільного та зв’язаного Ca 

в ротовій рідині дітей: r=-0,74, р<0,05 (ІА група); r=-0,56, р<0,05 (ІБ група); 

r=-0,61, р<0,05 (ІІА група); r=-0,45, р<0,05 (ІІБ група); r=-0,83, р<0,05 (ІІІА 

група); r=-0,57, р<0,05 (ІІІБ група); r=-0,53, р<0,05 (ІVА група); r=-0,48, 

р<0,05 (ІVБ група). Пряма залежність була виявлена між рівнями загального 

Ca та його зв’язаної фракції, що особливо чітко проявлялося в групах дітей, 

хворих на ДНЗ: r=0,32, р<0,05 (ІА група); r=0,54, р<0,05 (ІІА група); r=0,62, 

р<0,05 (ІІБ група); r=0,52, р<0,05 (ІІІА група); r=0,34, р<0,05 (ІІІБ група); 

r=0,53, р<0,05 (ІVА група); r=0,65, р<0,05 (ІVБ група).  

Взаємозв’язок між рівнями Ca та фосфору спостерігався в дітей кожної 

групи по різному, проте здебільшого корелювали між собою концентрація 

вільного Cа та рівень фосфат-іонів: r=0,42, р<0,05 (ІА група); r=0,51, р<0,05 

(ІІА група); r=0,47, р<0,05 (ІІБ група); r=0,53, р<0,05 (ІІІА група); r=0,56, 

р<0,05 (ІVБ група). В обстежених за умов ДНЗ спостерігалися прямі середні 

кореляційні залежності між рівнями загального Ca та фосфат-іонів у 

підлітковому віці: r=0,58, р<0,05 (ІVА група); r=0,52, р<0,05 (ІVБ група) та 

зворотні середні кореляційні зв’язки між рівнями зв’язаного Ca та фосфат-

іонів у дітей молодшого віку: r=-0,57, р<0,05 (ІІА група); r=-0,64, р<0,05 (ІІБ 

група). 

Залежність активності ЛФ від концентрацій Ca чи фосфору була 

характерна лише для соматично хворих дітей. Зокрема, встановлено 

від’ємний кореляційний зв’язок між рівнем зв’язаного Ca та активністю ЛФ: 

r=-0,45, р<0,05 (ІІА група); r=-0,32, р<0,05 (ІІБ група); r=-0,51, р<0,05 (ІVА 

група); r=-0,48, р<0,05 (ІVБ група), а також середню позитивну залежність 

між рівнем фосфат-іонів та активністю ЛФ: r=0,53, р<0,05 (ІІА група); r=0,61, 

р<0,05 (ІІБ група); r=0,58, р<0,05 (ІVА група); r=0,65, р<0,05 (ІVБ група).  

Цікавими виявилися результати кореляційного аналізу місцевих 

мінералізуючих компонентів із показниками тиреоїдного статусу дітей віком 
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12 років. Встановлено зворотні взаємозв’язки середньої сили між показником 

рН ротової рідини та рівнем ТТГ (ІІІ група: r=-0,54, р<0,05; ІV група: r=-0,63, 

р<0,05), показником рН ротової рідини та значенням індексу ТТГ/Т3 (ІІІ 

група: r=-0,52, р<0,05; ІV група: r=-0,58, р<0,05), показником рН ротової 

рідини та значенням індексу ТТГ/Т4 (ІІІ група: r=-0,61, р<0,05; ІV група: r=-

0,58, р<0,05), активністю ЛФ ротової рідини та рівнем ТТГ (ІІІ група: r=-0,52, 

р<0,05; ІV група: r=-0,72, р<0,05), активністю ЛФ ротової рідини та 

значенням індексу ТТГ/Т4 (ІІІ група: r=-0,55, р<0,05). Позитивні помірні та 

середні кореляції виявлені між активністю ЛФ ротової рідини та рівнем Т4 

(ІV група: r=0,52, р<0,05), між активністю ЛФ ротової рідини та рівнем FТ4 

(ІV група: r=0,42, р<0,05), показником рН ротової рідини та значенням 

індексу Т3+Т4/ТТГ (ІІІ група: r=0,42, р<0,05; ІV група: r=0,67, р<0,05). 

Вочевидь, при ДНЗ реалізація патологічних ефектів на тканини ротової 

порожнини відбувається через порушення кислотно-лужного гомеостазу та 

вплив на активність ферменту ЛФ. 

 Дослідження рівня Са та фосфору, активності ЛФ, кислотності ротової 

рідини дітей, у першу чергу, дає нам можливість оцінити процеси 

мінералізації емалі зубів. Однак, не слід повністю нівелювати 

інформативність цих показників щодо процесів мінералізації інших твердих 

тканин зуба та пародонта, адже, незважаючи на принципово різні джерела 

надходження мінеральних компонентів, процеси утворення гідроксиапатитів 

практично ідентичні. Тому вивчені нами біохімічні показники певною мірою 

можуть вказувати і на стан кісткової тканини зубощелепного сегмента.  

Таким чином, проаналізувавши результати біохімічних досліджень, 

можна зробити висновок про те, що за умов ДНЗ в дітей рівень основних 

мінеральних компонентів, необхідних для формування гідроксиапатитів, є 

недостатнім, а активность ЛФ – знижена. 

 Одним із можливих механізмів інактивації ензиму може бути 

підкислення середовища, як наслідок метаболічних змін в організмі дитини 

при дистиреозі. Однак, не виключаємо можливість впливу на фермент 
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дефіциту Zn, що супроводжує природний йододефіцит. Незалежно від 

причин інактивації ЛФ, констатуємо неповноцінність процесу мінералізації 

твердих тканин зубів і пародонта в дітей, хворих на ДНЗ. 

 

  5.2. Дослідження кальцій-фосфорного обміну в організмі дитини на 

тлі дифузного нетоксичного зоба 

 

Структурно-функціональний стан кісткової тканини, у тому числі і 

твердих тканин зубів, інтенсивність обмінних процесів, що в них 

перебігають, у першу чергу, залежить від кальцієвого гомеостазу. Добре 

відомо про гормональну регуляцію кальцій-фосфорного обміну за участю 

ПГ, КТ та кальцитріолу [63, 77, 92, 249]. При цьому важливу роль у 

нормальному рості, розвитку та життєдіяльності кісткової системи в дітей 

відіграють тиреоїдині гормони [10, 17, 443, 448, 459]. У зв’язку з цим цікавим 

є дослідження стану метаболізму кісткової тканини в дітей на тлі ДНЗ на 

основі вивчення тиреоїдного профілю та біохімічних маркерів кісткового 

ремоделювання. Для цього було проведено визначення рівня загального та 

іонізованого Ca, неорганічного фосфору, активності ЛФ в сироватці крові 

дітей віком 6-7 та 12 років. У старшій віковій групі проаналізовано стан 

гормональної регуляції кальцієвого обміну та вміст ОК. Здійснено 

кореляційний аналіз вищевказаних показників із вмістом тиреоїдних 

гормонів, а також із показниками місцевого кальцієвого гомеостазу ротової 

порожнини. 

Рівень основних мінералізуючих компонентів сироватки крові – Ca та 

фосфору в дітей молодших вікових груп знаходився в межах референтних 

значень (табл. 5.3).  

 

 



Таблиця 5.3 

Вміст мінералізуючих компонентів сироватки крові дітей віком 6-7 років  

залежно від соматичного та стоматологічного стану, М±m 

 

Показники 

Соматично здорові діти Діти, хворі на ДНЗ 

р1 р2 ІА група: 
без карієсу 

(n=30) 

ІБ група: 
з карієсом 

(n=72) 

ІІА група: 
без карієсу 

(n=30) 

ІІБ група: 
з карієсом 

(n=85) 

рівень кальцію: 

- загального (ммоль/л) 

- іонізованого (ммоль/л) 

 

2,48±0,21 

1,11±0,08 

 

2,41±0,17 

1,14±0,12 

 

2,23±0,15 

1,08±0,04 

 

2,26±0,09 

1,12±0,07 

 

>0,05 

>0,05 

 

>0,05 

>0,05 

 

рівень фосфат-іонів (ммоль/л) 1,36±0,10 1,41±0,08 1,32±0,05 1,25±0,10 >0,05 >0,05 

активність лужної фосфатази 

(ммоль/(г-л)) 

2,56±0,13 2,49±0,10 2,27±0,03 1,94±0,07
●
 >0,05 <0,05 

Примітки.
 ●

 – вірогідна відмінність показників у дітей ІІА та ІІБ груп, р<0,05; 

р1 – порівняння показників у дітей ІА та ІІА груп;  

р2 – порівняння показників у дітей ІБ та ІІБ груп. 

1
7
8

 



Такі ж результати фіксувалися і в дітей віком 12 років (табл. 5.4). 

Вірогідних відмінностей між показниками основних i контрольних груп не 

встановлено, проте, виявлені певні напрямки зміни метаболітів залежно від 

віку та наявної патології. Зокрема, загальний рівень сироваткового Ca 

коливався в межах (2,23±0,15)-(2,48±0,21) ммоль/л та характеризувався 

незначним зниженням показника в обстежених за умов тиреопатології: у ІІА 

групі – (2,23±0,15) ммоль/л, у ІІБ групі – (2,26±0,09) ммоль/л, порівняно з 

(2,48±0,21) ммоль/лу дітей ІА групи та (2,41±0,17) ммоль/л – ІБ групи; у 

дітей ІVА групи – (2,28±0,09) ммоль/л, ІVБ групи – (2,31±0,12) ммоль/л, 

порівняно з (2,43±0,15) ммоль/л у дітей ІІІА групи та (2,35±0,11) ммоль/л – 

ІІІБ групи. 

Більш значними були коливання рівня іонізованого Ca сироватки крові 

дітей старшої вікової групи. Так, концентрація іонів Ca за умов ДНЗ була на 

8 % більшою в дітей ІVА групи та на 7 % – у дітей ІVБ групи, порівняно з 

соматично здоровими дітьми. Виявлені нами коливання рівня Ca хоча й не 

були значними, проте свідчать про наявність певних зрушень у метаболізмі 

цього елемента, особливо в дітей пубертатного віку. 

Щодо концентрації фосфат-іонів у сироватці крові, то відмічалося 

зниження їх вмісту в 6-7-річних дітей із карієсом зубів на тлі супутньої 

патології щитоподібної залози, а саме: значення показника склало (1,25±0,10) 

ммоль/л у дітей ІІБ групи, порівняно з (1,41±0,08) ммоль/л у дітей групи 

контролю. Ще виразніше змінювався рівень фосфатів у крові підлітків: за 

ураження ДНЗ та інтактних зубах визначалося (1,29±0,09) ммоль/л фосфат-

іонів, що на 12 % менше, ніж у дітей відповідної групи порівняння. 

Приєднання стоматологічної патології призвело до зниження концентрації 

фосфатів до рівня (1,18±0,05) ммоль/л. Як і у випадку з Ca, коливання вмісту 

фосфатів більш суттєві в дітей старшої вікової групи. 
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Таблиця 5.4 

Вміст мінералізуючих компонентів сироватки крові дітей віком 12 років  

залежно від соматичного та стоматологічного стану, М±m 

 

Показники 

Соматично здорові діти Діти, хворі на ДНЗ 

р1 р2 ІIIА група: 
без карієсу 

(n=30) 

ІIIБ група: 
з карієсом 

(n=85) 

ІVА група: 
без карієсу 

(n=30) 

ІVБ група: 
з карієсом 

(n=85) 

рівень кальцію: 

- загального (ммоль/л) 

- іонізованого (ммоль/л) 

 

2,43±0,15 

1,06±0,05 

 

2,35±0,11 

1,09±0,11 

 

2,28±0,09 

1,15±0,08 

 

2,31±0,12 

1,17±0,05 

 

>0,05 

>0,05 

 

>0,05 

>0,05 

 

рівень фосфат-іонів (ммоль/л) 1,46±0,06 1,32±0,10 1,29±0,09 1,18±0,12 >0,05 >0,05 

активність лужної фосфатази 

(ммоль/(г-л)) 

2,35±0,15 2,47±0,11 2,19±0,02 1,76±0,12
●
 >0,05 <0,05 

Примітки.
 ●

 – вірогідна відмінність показників у дітей ІVА та ІVБ груп, р<0,05; 

р1 – порівняння показників у дітей ІIIА та ІVА груп;  

р2 – порівняння показників у дітей ІIIБ та ІVБ груп. 

1
8
0

 



Важливим маркером обміну кісткової тканини, що найширше 

використовується в клінічній практиці, є фермент ЛФ.  Вона є абсолютно 

необхідною складовою процесу мінералізації, оскільки забезпечує утворення 

доступного фосфат-іону. Ензим є металопротеїдом, кофактором якого 

виступають іони Zn. У сироватці крові дітей ЛФ, як правило, представлена її 

кістковою фракцією, а тому є інформативним показником метаболізму 

твердих тканин організму, що формується [92]. 

Результати дослідження активності ЛФ в сироватці крові дітей 

показали, що за умов гіперплазії щитоподібної залози спостерігається 

інактивація ферменту, що посилюється за наявності каріозного ураження 

зубів. Зокрема, у соматично здорових дітей молодшого віку різниці між 

показниками активності ферменту при здорових та ушкоджених карієсом 

зубів не було. Натомість, в обстежених ІІБ групи активність ЛФ сироватки 

крові знижувалася на 5 %, порівняно з показниками дітей ІІА групи та на      

11 %, порівняно з показниками в дітей ІБ групи. У підлітків активність ЛФ 

також вірогідно знижувалася: у дітей ІVА групи – до (2,19±0,02) ммоль/(г-л), 

у дітей ІVБ групи – до (1,76±0,12) ммоль/(г-л) щодо (2,35±0,15) та (2,47±0,11) 

ммоль/(г-л) у дітей груп порівняння (р<0,05). 

Регулювання процесів ремоделювання кісткової тканини є складним та 

багаторівневим механізмом. Фактори, що ініціюють та контролюють 

кісткову перебудову, умовно можна поділити на системні та локальні. 

Найвищим рівнем є гормональна регуляція із залученням як спеціальних, так 

і системних гормонів. Місцевий вплив мають деякі біологічно активні 

речовини, такі як простагландини, цитокіни, фактори росту тощо [63, 77, 92, 

249]. Порушення процесів ремоделювання твердих тканин організму може 

бути пов’язане не лише з дефіцитом основних структурних компонентів, але 

й спричинене регуляторними зрушеннями. 

Аналітична оцінка рівня кальцій-регулюючих гормонів показала, що в 

дітей, хворих на ДНЗ, показник ПГ вірогідно не відрізнявся від даних груп 

порівняння (рис. 5.6).  
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Рис. 5.6. Рівень паратгормону в сироватці крові соматично здорових та 

хворих на ДНЗ дітей віком 12 років.  

 

Концентрація КТ, гормону, що первинно пригнічує остеокластичну 

активність і є антагоністом ПГ, також знаходилася в межах референтних 

значень, проте, відмічена тенденція до зниження активності гормону в дітей 

за умов супутньої тиреопатології (рис. 5.7). 

 

Рис. 5.7. Рівень кальцитоніну в сироватці крові соматично здорових та 

хворих на ДНЗ дітей віком 12 років.  
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 Найінформативнішим виявився аналіз рівня ОК – маркера утворення 

кісткової тканини. Цей неколагеновий білок відображає активність 

остеобластів та формує позаклітинний матрикс кістки. У дітей, хворих на 

ДНЗ, спостерігалося значне зниження ОК, вміст якого був на 25 % меншим у 

дітей ІVА групи та на 21 % – у дітей ІVБ групи (рис. 5.8). 

 

Примітка. * – вірогідна відмінність від показників у соматично 

здорових дітей, р<0,05. 

Рис. 5.8. Рівень остеокальцину в сироватці крові соматично здорових та 

хворих на ДНЗ дітей віком 12 років.  

 

Таким чином, можна зробити висновок, що гормональна регуляція 

кальцій-фосфорного обміну за ураження ДНЗ не зазнає істотних змін і не 

може бути причиною виникнення встановлених нами локальних змін 

концентрацій Ca та порушень у процесах мінералізації емалі. Водночас вміст 

ОК та активність ЛФ чітко вказує на зниження остеобластичної активності в 

дітей за умов гіперплазії щитоподібної залози. Із літературних даних відомо, 

що головними клітинами-мішенями тиреотропних гормонів є остеобласти. 

Саме через них відбувається вплив як на утворення, так і на резорбцію 

кісткової тканини [234, 441]. Можливо тому на тлі ДНЗ першими зазнають 
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змін саме  остеобластичні процеси. Ще одним поясненням встановлених змін 

може бути вік пацієнтів, який характеризується значним переважанням 

анаболічних реакцій над катаболічними, а, відповідно, і їх більшою  

вразливістю до дії патологічних чинників. 

Кореляційним аналізом досліджуваних показників встановлено 

прямопропорційну залежність між рівнем КТ та вмістом Ca в сироватці крові 

(ІІІА група: r=0,61, р<0,05; ІІІБ група: r=0,45, р<0,05; ІVА група: r=0,73, 

р<0,05; ІVБ група: r=0,51, р<0,05); помірну зворотну залежність між рівнями 

КТ та ПГ (ІІІА група: r=-0,45, р<0,05; ІІІБ група: r=-0,54, р<0,05; ІVА група: 

r=-0,35, р<0,05; ІVБ група: r=-0,44, р<0,05). Спостерігався прямий помірний 

зв’язок між рівнями ОК та КТ (ІІІА група: r=0,38, р<0,05; ІІІБ група: r=0,30, 

р<0,05; ІVА група: r=0,45, р<0,05; ІVБ група: r=0,39, р<0,05), а також зв’язок 

середньої сили між рівнями ОК і ЛФ (ІІІА група: r=0,57, р<0,05; ІІІБ група: 

r=0,68, р<0,05; ІVА група: r=0,63, р<0,05; ІVБ група: r=0,52, р<0,05). 

Результати взаємозв’язків між показниками кальцій-фосфорного 

обміну на місцевому та системному рівні в дітей віком 6-7 і 12 років свідчать 

про наявність кореляцій різної сили та напрямку між мінералізуючими 

компонентами ротової рідини та маркерами ремоделювання кісткової 

тканини. Зокрема, прямопропорційну залежність середньої сили виявлено в 

дітей віком 6-7 років між рівнями іонізованого Ca сироватки крові та 

загального Ca ротової рідини (І група: r=0,59, р<0,05; ІІ група: r=0,66, 

р<0,05), рівнями іонізованого Ca сироватки крові та вільного Ca ротової 

рідини (І група: r=0,53, р<0,05; ІІ група: r=0,78, р<0,05), активністю ЛФ 

сироватки крові та рівнем загального Ca ротової рідини (І група: r=0,55, 

р<0,05; ІІ група: r=0,60, р<0,05), активністю ЛФ сироватки крові та рівнем 

фосфат-іонів ротової рідини (І група: r=0,56, р<0,05; ІІ група: r=0,65, р<0,05), 

рівнем фосфат-іонів сироватки крові та ротової рідини (І група: r=0,54, 

р<0,05; ІІ група: r=0,63, р<0,05), активністю ЛФ сироватки крові та ротової 

рідини (ІІ група: r=0,62, р<0,05). 
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  Обернено пропорційна залежність спостерігалася між рівнем фосфат-

іонів сироватки крові та активністю ЛФ ротової рідини (ІІ група: r=-0,52, 

р<0,05). 

У дітей віком 12 років встановлено прямий помірний та середній 

зв’язок між рівнями загального Ca сироватки крові та ротової рідини (ІІІ 

група: r=0,35, р<0,05; ІV група: r=0,48, р<0,05), рівнями іонізованого Ca 

сироватки крові та загального Ca ротової рідини (ІІІ група: r=0,47, р<0,05; ІV 

група: r=0,41, р<0,05), рівнями іонізованого Ca сироватки крові та вільного 

Ca ротової рідини (ІІІ група: r=0,51, р<0,05; ІV група: r=0,57, р<0,05), 

активністю ЛФ сироватки крові та рівнем загального Ca ротової рідини (ІІІ 

група: r=0,61, р<0,05; ІV група: r=0,47, р<0,05), рівнем КТ та вмістом 

загального Ca ротової рідини (ІІІ група: r=0,58, р<0,05; ІV група: r=0,45, 

р<0,05), рівнем КТ та вмістом фосфат-іонів ротової рідини (ІІІ група: r=0,63, 

р<0,05; ІV група: r=0,58, р<0,05), активністю ЛФ сироватки крові та рівнем 

фосфат-іонів ротової рідини (ІІІ група: r=0,55, р<0,05; ІV група: r=0,64, 

р<0,05), рівнем фосфат-іонів сироватки крові та ротової рідини (ІІІ група: 

r=0,48, р<0,05; ІV група: r=0,53, р<0,05), рівнем ОК та активністю ЛФ ротової 

рідини (ІІІ група: r=0,63, р<0,05; ІV група: r=0,58, р<0,05). 

Помірну зворотну залежність виявлено між рівнем фосфат-іонів 

сироватки крові та активністю ЛФ ротової рідини (ІІІ група: r=-0,49, р<0,05; 

ІV група: r=-0,41, р<0,05), між рівнем ПГ та активністю ЛФ ротової рідини 

(ІІІ група: r=-0,45, р<0,05; ІV група: r=-0,52, р<0,05). 

Були встановлені кореляційні зв’язки між показниками кальцій-

фосфорного обміну та тиреоїдним статусом організму дітей віком 12 років. 

Зокрема, помірний зворотній зв’язок між активністю ЛФ сироватки крові та 

рівнем ТТГ (ІІІ група: r=-0,43, р<0,05; ІV група: r=-0,48, р<0,05), рівнями ОК 

та ТТГ (ІІІ група: r=-0,49, р<0,05; ІV група: r=-0,57, р<0,05). Пряма помірна 

залежність спостерігалася між рівнями ОК та FT4 (ІІІ група: r=0,42, р<0,05; 

ІV група: r=0,49, р<0,05), рівнями ОК та T3 (ІІІ група: r=0,48, р<0,05; ІV 

група: r=0,51, р<0,05). 
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Отже, виявлена нами ціла низка кореляційних залежностей підкреслює 

зв’язок місцевих метаболічних процесів у ротовій порожнині дітей із 

системними процесами обміну та його регуляції. У більшості випадків 

відзначається посилення взаємного впливу чинників за умов супутньої 

патології щитоподібної залози. 

 

5.3. Мікроелементне забезпечення організму дитини за ураження 

дифузним нетоксичним зобом 

 

Аналіз літературних даних показав, що розвиток зобної ендемії  часто 

пов’язаний не лише з дефіцитом йоду, але й може бути зумовлений 

дисбалансом інших мікроелементів. У регуляції гормональної функції 

щитоподібної залози певна роль належить Zn, Cu, мангану, селену, кобальту 

тощо, які зумовлюють особливості йодного обміну за різних геохімічних 

умов [4, 64, 90, 134, 340]. 

Поширеність ендемічного зобу в населення зазвичай позитивно 

корелює із поширеністю та інтенсивністю ураження твердих тканин зубів 

каріозним процесом, що пояснюється природним екологічно зумовленим 

фтор-йодним дефіцитом [39]. Проте, не слід забувати про інші ессенціальні 

нутрієнти, які здатні компенсувати чи, навпаки, потенціювати патологічні 

процеси, пов’язані із галогенами. Як правило, біогеохімічні провінції 

характеризуються нестачею чи надлишком достатньо широкого спектру 

мікроелементів [109, 148, 161, 235, 317]. 

Із метою оцінки мікроелементного забезпечення організму дітей, які 

хворіють на ДНЗ, нами було визначено вміст Fe, Cu, Zn та Cd у видалених 

під час фізіологічної зміни зубах. Добре відомо, що такі біосубстрати як зуби 

і волосся є індикаторами довготривалого мікроелементного статусу 

організму, а тому достатньо інформативні для вивчення впливу цих 

елементів на розвиток різних захворювань [303, 319]. 
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У дослідженні були задіяні діти віком 12 років, розподіл яких на групи 

спостереження наведено в розділі 2 (див. табл. 2.7). Слід зауважити, що 

аналіз вмісту мікроелементів у твердих тканинах зубів проводився з 

урахуванням наявності чи відсутності каріозних уражень у них, а також 

ступеня тяжкості соматичного захворювання. 

Загалом елементний склад зубів у дітей, хворих на ДНЗ, значно 

відрізнявся від аналогічних показників у соматично здорових дітей (табл. 

5.5).  

Найбільші кількісні зміни спостерігалися в концентрації Fe і 

характеризувалися зниженням вмісту останнього в каріозно змінених зубах, а 

також за умов тиреопатології. Зокрема, у дітей ІІІБ групи констатувалося на 

29 % менше елемента, порівняно з групою контролю. Приєднання патології 

щитоподібної залози призводило до подальшого зниження вмісту Fe: у дітей 

ІVА групи на 37 %, ІVБ групи – на 58 %, порівняно з дітьми ІІІА групи. 

Цікавим виявився аналіз рівня Fe в зубах дітей із різним ступенем 

тяжкості ДНЗ, що продемонстровано на рисунку 5.9.  

 

Примітка. * – вірогідна відмінність від показників у дітей групи 

контролю, р<0,05. 

Рис. 5.9. Вміст феруму у твердих тканинах зубів дітей з урахуванням 

ступеня тяжкості ДНЗ. 



Таблиця 5.5 

Рівень мікроелементів у твердих тканинах зубів соматично здорових і хворих на ДНЗ дітей  

з урахуванням наявності каріозного процесу, М±m 

 

Показники 

Соматично здорові діти Діти, хворі на ДНЗ 

р1 р2 
ІIIА група: 

без карієсу 

(n=15) 

ІIIБ група: 

з карієсом 

(n=15) 

ІVА група: 

без карієсу 

(n=15) 

ІVБ група: 

з карієсом 

(n=15) 

Fe (мкг/г сухої речовини) 59,81±3,15 42,53±2,17* 37,54±2,85 25,34±1,18
●
 <0,01 <0,01 

Zn (мкг/г сухої речовини) 9,73±0,19 11,07±0,25* 8,62±0,21 8,96±0,31 >0,05 <0,05 

Cu (мкг/г сухої речовини) 0,44±0,03 0,49±0,04 0,28±0,01 0,34±0,01
●
 <0,05 <0,05 

Cd (мкг/г сухої речовини) 0,32±0,02 0,35±0,06 0,47±0,03 0,44±0,10 <0,05 >0,05 

Примітки. * – вірогідна відмінність між показниками в дітей ІІІА та ІІІБ груп, р<0,05;  

   ●
 – вірогідна відмінність між показниками в дітей ІVА та ІVБ груп, р<0,05; 

р1 – порівняння між показниками в дітей IIІА та ІVА груп;  

р2 – порівняння між показниками в дітей IIІБ та ІVБ  груп. 

1
8
8

 



На початкових етапах захворювання щитоподібної залози вірогідної 

відмінності між вмістом Fe у твердих тканинах зубів контрольної групи та 

групи дітей, хворих на ДНЗ ІА ступеня, не встановлено. При прогресуванні 

соматичної патології відзначалося зниження Fe у 2 і більше рази. 

Кількісний вміст Zn в досліджуваних екземплярах показав 

різноспрямовану динаміку змін. За умов розвитку карієсу збільшувалося 

накопичення мікроелемента в твердих тканинах зубів. Зокрема, у соматично 

здорових дітей концентрація Zn зростала на 14 %, а у обстежених, хворих на 

ДНЗ, значно менше – на 4 %. Порівняння показників у дітей цих груп з 

урахуванням соматичної патології показало наявність вірогідної відмінності 

між значеннями лише в стоматологічно хворих дітей (р<0,05). Проте, 

спостерігалися значні коливання вмісту елемента залежно від ступеня 

гіперплазії щитоподібної залози (рис. 5.10). 

 

 

Примітка. * – вірогідна відмінність від показників у дітей групи 

контролю, р<0,05. 

Рис. 5.10. Вміст цинку у твердих тканинах зубів дітей з урахуванням 

ступеня тяжкості ДНЗ.  
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Встановлено суттєве збільшення кількості Zn у твердих тканинах зубів 

дітей, які мали Іа ступінь ДНЗ, (14,89±0,98) мкг/г, зниження показника до 

(5,19±0,24) мкг/г при ДНЗ Іб ступеня та до (6,31±0,35) мг/г у разі ДНЗ ІІ 

ступеня тяжкості щодо даних контролю – (10,4±1,13) мкг/г. 

Подібна концентраційність у твердих тканинах зуба при каріозному 

процесі була притаманна і Cu (див. табл. 5.10). Так, у дітей ІІІБ групи вміст 

Cu зростав на 11 %, а ІVБ групи – на 21 % відносно груп порівняння. При 

цьому наявність патології щитоподібної залози в дітей зумовлювала 

зниження рівня мікроелемента як у здорових, так і в уражених карієсом зубах 

приблизно в 1,5 рази (рис. 5.11). 

 

 

Примітка. * – вірогідна відмінність від показників у дітей групи 

контролю, р<0,05. 

Рис. 5.11. Вміст купруму у твердих тканинах зубів дітей з урахуванням 

ступеня тяжкості ДНЗ.  

 

Зміни концентрації Cu при різних ступенях тяжкості соматичної 

патології, на відміну від Zn, були плавними та характеризувалися 

поступовим зниженням умісту мікроелемента зі зростанням тяжкості 
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тиреопатології. Вірогідна відмінність із показниками контролю встановлена в 

обстежених, хворих на ДНЗ Іб та ІІ ступенів тяжкості (р<0,05). 

Як відомо, Fе, Zn, Cu належать до незамінних нутрієнтів, без яких 

неможливий нормальний ріст та розвиток організму. Окрім добре відомих 

функцій Fe в обміні дихальних пігментів, він є складовою частиною 

ферменту тиреопероксидази. Низький рівень елемента призводить до 

зниження активності цього ферменту та зменшення концентрації тиреоїдних 

гормонів у крові [287]. Встановлено зв’язок між забезпеченістю Fе та 

поширеністю ДНЗ [435]. 

Основним механізмом дії зниженого вмісту Cu може бути гальмування 

окиснювального дезамінування залишків лізину та оксилізину, що 

призводить до порушення процесів формування колагенових волокон [337]. 

За деякими повідомленнями, дефіцит Cu, зокрема, у поєднанні з дефіцитом 

йоду, може призводити до розвитку дифузного зобу [50, 161]. 

Вагому роль у функціонуванні щитоподібної залози відіграє Zn, що  

входить до складу ядерного рецептора Т3, який шляхом зв’язування з ДНК 

регулює експресію генів і синтез специфічних білків у клітині, проявляючи, 

таким чином, фізіологічні ефекти тиреоїдних гормонів [369, 422]. 

Оцінюючи нагромадження в організмі людини мікроелементів, 

потрібно враховувати не стільки середні значення концентрацій, скільки 

співвідношення між ними, оскільки більшість із них володіє синергічними чи 

антагоністичними взаємозв’язками. Зокрема, надлишок Cu в організмі 

людини призводить до дефіциту Zn [16]. Деякі вчені повідомляють про 

індукцію Zn дефіциту Cu [384]. У фізіологічних концентраціях Fe сприяє 

засвоєнню Cu [161].  

З огляду на це, нами проведено аналіз вмісту Zn відносно Cu та Fe в 

досліджуваних нами біоматеріалах. Результати співвідношень Zn/Fe 

висвітлені на рисунку 5.12. 
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Рис. 5.12. Динаміка змін співвідношення Zn/Fe у соматично здорових 

та хворих на ДНЗ дітей з урахуванням наявності каріозного процесу.  

 

Привертає увагу більш стрімка зміна співвідношення Zn/Fe в 

обстежених нами дітей, що найяскравіше проявлялася в ІVБ групі: 

коефіцієнт був у 2,2 рази більшим за значення обстежених ІІІА групи.  

Динаміка співвідношення Zn/Cu не була такою стрімкою як у попередньому 

випадку і показала максимальне зростання коефіцієнту на 39 % у дітей ІVА 

групи (рис. 5.13). 

 

Рис. 5.13. Динаміка змін співвідношення Zn/Cu у соматично здорових 

та хворих на ДНЗ дітей з урахуванням наявності каріозного процесу.  
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Зниження рівня та дисбаланс основних есенціальних мікроелементів 

суттєво збільшує ризик отруєння організму людини важкими металами. У 

дітей в умовах дефіциту есенціальних елементів спостерігається накопичення 

токсичних елементів [85, 102, 161]. 

Наші дослідження засвідчили, що вміст Cd у твердих тканинах зубів 

дітей усіх груп спостереження був достатньо високим. Прослідковувалася 

тенденція до зростання вмісту ксенобіотика зі збільшення ступеня тяжкості 

тиреопатології (рис. 5.14).  

 

Примітка. * – вірогідна відмінність від показників у дітей групи 

контролю, р<0,05. 

Рис. 5.14. Вміст кадмію у твердих тканинах зубів дітей з урахуванням 

ступеня тяжкості ДНЗ.  

 

Найвищий показник – (0,56±0,04) мкг/г – реєструвався в дітей, хворих 

на ДНЗ ІІ ступеня, він був на 65 % більшим, ніж у дітей групи контролю. На 

нашу думку, це пов’язано з надмірним надходженням важкого металу до 

організму дітей та зменшенням основних життєво необхідних 

мікроелементів. При цьому більш сприятливі умови для кумуляції 

токсиканту складаються за умов патології щитоподібної залози, що, певною 
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мірою, пояснюється змінами в компенсаторно-адаптаційних процесах за 

умов ДНЗ в дітей та підлітків.  

Як відомо, сполуки Cd впливають на метаболічні процеси в кістковій 

тканині [337, 425], можуть у значній мірі змінювати метаболізм і функції 

таких есенціальних елементів як Zn, Cu, Fe, манган, калій, селен [102], а тому 

є важливим індикатором стану мікроелентного статусу організму дитини. 

Отже, спостерігається чітка тенденція до зниження концентрації 

основних есенціальних мікроелементів у твердих тканинах зубів дітей, які 

хворіють на ДНЗ, та при каріозному ураженні, що вказує на 

дисмікроелементоз. Слід зазначити, що рівень мікроелементів у біологічних 

субстратах не завжди відображає потребу організму в них. Загальноприйнято 

вважати, що зниження концентрації елементу є ознакою його дефіциту. Саме 

це ми і спостерігаємо в більшості груп спостереження. Проте, нерідко при 

недостатності мікронутрієнта спостерігається підвищення його рівня в таких 

біологічних субстратах як волосся, нігті тощо. Механізм такої кумуляції 

полягає в утворенні комплексів мікроелементу з білками – металопротеїдами 

та їх накопиченні в тканинах із низьким рівнем метаболізму. Дані комплекси 

не впливають на тканини, однак, значно знижують швидкість обміну 

мікроелементу та роблять його малодоступним для швидкого включення в 

мікроелементзалежні функції організму. Клінічно в таких випадках може 

спостерігатися мікроелементоз [121]. Можливо, саме такий механізм 

спрацював щодо кумуляції Zn у твердих тканинах зубів на початкових 

стадіях ДНЗ в дітей.  

Для пояснення факту системного зниження есеціальних мікроелементів 

в організмі дітей нами проведено визначення рівня даних компонентів у 

джерелах водопостачання регіону проживання дітей груп спостереження 

(табл. 5.6). Результати дослідження вказують на зниження вмісту 

есенціальних елементів та підвищення кількості важких металів у більшості 

обстежених об’єктів, що, безумовно, знаходить своє відображення в 

мікроелементному статусі дітей. 



Таблиця 5.6 

Вміст мікроелементів у джерелах водопостачання Чернівецької області 

Джерело 

водопостачання 

Fe  

(мг/л) 

Cu 

(мг/л) 

Zn 

(мг/л) 

Cd 

(мг/л) 

м. Чернівці  0,021±0,005 0,0014±0,0001 0,012±0,001 0,014±0,0011 

Сторожинецький район  0,025±0,002 0,0020±0,0002 0,003±0,002 0,012±0,0023 

Вижницький район  0,036±0,003 0,0012±0,0002 0,015±0,011 0,007±0,0003 

Путильський район  0,047±0,001 0,0014±0,0001 0,016±0,002 0,004±0,0002 

Кіцманський район  0,036±0,002 0,0017±0,0002 0,005±0,001 0,007±0,0003 

Заставнянський район 0,026±0,001 0,0011±0,0001 0,006±0,002 0,007±0,0001 

середній рівень 0,032±0,002 0,0015±0,0002 0,009±0,002 0,008±0,0004 

гранично допустима 
концентрація 

0,3 1,0 5,0 0,001 
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Кореляційним аналізом досліджуваних показників встановлено 

обернено пропорційну залежність між вмістом есенціальних елементів та Cd 

у твердих тканинах зубів у більшості досліджуваних груп. Зокрема, між Fe та 

Cd (ІІІА група: r=-0,41, р<0,05; ІVА група: r=-0,43, р<0,05; ІVБ група: r=-0,51, 

р<0,05); Zn та Cd (ІІІБ група: r=-0,45, р<0,05; ІVБ група: r=-0,51, р<0,05); Cu 

та Cd (ІІІА група: r=-0,42, р<0,05; ІVБ група: r=-0,56, р<0,05).  

Помірну та середню зворотну залежність виявлено між рівнями Zn та 

Cu (ІІІА група: r=-0,45, р<0,05; ІІІБ група: r=-0,64, р<0,05; ІVА група: r=-0,55, 

р<0,05; ІVБ група: r=-0,41, р<0,05), що підтверджує наявність конкурентних 

відносин між цими мікроелементами. 

Привертає увагу наявність кореляцій різної сили та напрямку між 

мінералізуючими компонентами та мікроелементним статусом організму 

дітей. Зокрема, прямопропорційну залежність середньої сили виявлено між 

вмістом Cu у твердих тканинах зубів та рівнем вільного Ca ротової рідини 

(ІІІ група: r=0,54, р<0,05; ІV група: r=0,56, р<0,05), рівнем іонізованого Ca 

сироватки крові (ІІІ група: r=0,53, р<0,05; ІV група: r=0,48, р<0,05), рівнем 

ОК (ІІІ група: r=0,51, р<0,05; ІV група: r=0,66, р<0,05). Сильний позитивний 

зв’язок встановлено між вмістом Zn у твердих тканинах зубів та рівнем 

фосфат-іонів ротової рідини (ІІІ група: r=0,72, р<0,05; ІV група: r=0,85, 

р<0,05); зв’язок помірного і середнього характеру реєструвався між вмістом 

Zn у твердих тканинах зубів та активністю ЛФ ротової рідини (ІІІ група: 

r=0,68, р<0,05; ІV група: r=0,57, р<0,05), активністю ЛФ сироватки крові (ІІІ 

група: r=0,43, р<0,05; ІV група: r=0,58, р<0,05), рівнем ОК (ІІІ група: r=0,51, 

р<0,05; ІV група: r=0,45, р<0,05), рівнем фосфат-іонів сироватки крові (ІІІ 

група: r=0,41, р<0,05; ІV група: r=0,67, р<0,05). 

Від’ємні кореляційні зв’язки характеризували взаємозалежність між 

вмістом Cd у твердих тканинах зубів та рівнем загального Ca ротової рідини 

(ІІІ група: r=-0,63, р<0,05; ІV група: r=-0,45, р<0,05), рівнем зв’язаного Ca 

ротової рідини (ІV група: r=-0,48, р<0,05), активністю ЛФ сироватки крові 

(ІІІ група: r=-0,44, р<0,05; ІV група: r=-0,37, р<0,05), рівнем ОК (ІІІ група: r=-
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0,42, р<0,05; ІV група: r=-0,89, р<0,05), а також між рН ротової рідини та  

вмістом Fe у твердих тканинах зубів (ІІІ група: r=-0,57, р<0,05; ІV група: r=-

0,44, р<0,05). 

Кореляційним аналізом встановлено зв’язки між показниками 

тиреоїдного статусу та мікроелементного забезпечення організму дітей груп 

спостереження. Виявлено присутність таких взаємозв’язків: рівень ТТГ 

корелював із вмістом Fe (ІІІ група: r=-0,35, р<0,05; ІV група: r=-0,42, р<0,05) 

та Cd (ІV група: r=0,44, р<0,05) у твердих тканинах зубів; рівень FT4 мав 

залежність від вмісту Fe (ІІІ група: r=0,42, р<0,05; ІV група: r=0,58, р<0,05) та 

Cd (ІІІ група: r=-0,48, р<0,05; ІV група: r=-0,35, р<0,05) у твердих тканинах 

зубів; рівень T3 характеризувався від’ємними кореляціями з вмістом Cu (ІІІ 

група: r=-0,54, р<0,05; ІV група: r=-0,67, р<0,05) та Cd (ІІІ група: r=-0,45, 

р<0,05; ІV група: r=-0,61, р<0,05) у твердих тканинах зубів. 

Отже, результати дослідження показали, що в організмі дітей, хворих 

на ДНЗ, окрім недостатності надходження йоду, наявний дефіцит таких 

есенціальних мікроелементів як Zn, Cu, Fe на тлі зростання вмісту 

ксенобіотиків, підтвердженням чого є високі рівні Cd у твердих тканинах 

зубів. Виявлений мікроелементоз характеризується залежністю від ступеня 

тяжкості тиреоїдної патології та стоматологічного статусу дітей. 

Встановлені кореляційні залежності підкреслюють взаємозв’язок між 

макро- і мікроелементним обміном в організмі дитини, що своєю чергою 

тісно пов’язаний зі станом тиреоїдної регуляції метаболічних процесів.  
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5.4. Стан обміну сполучнотканинних компонентів зубощелепної 

системи дитини при супутньому дифузному нетоксичному зобі 

  

 Морфо-функціональні порушення сполучної тканини є 

конституціональною основою для патології багатьох органів та систем: 

серцево-судинної, опорно-рухової, травної, сечовидільної тощо [5, 107, 306].  

Як відомо, зубощелепна система людини складається з твердих та 

м’яких тканин, більшість з яких є сполучнотканинними різновидами. 

Незважаючи на їх структурну та фізіологічну відмінність, усі вони мають 

мезенхімальне походження, а, отже, подібну морфо-функціональну 

організацію та механізми регуляції. Кісткова тканина, періодонт, ясна, 

пульпа і дентин зуба – в усіх них основними структуроутворюючими 

елементами є волокна та екстрацелюлярний матрикс. Останній 

представлений протеогліканами, гетерогенними білками, ковалентно 

зв’язаними з ГАГ, які відіграють ключову роль у біохімії сполучної тканини 

[24, 92, 116, 122].  

В ендокринології описані зміни сполучної тканини при виражених 

функціональних розладах щитоподібної залози. Зокрема, при гіпотиреозі 

спостерігається нагромадження гідрофільних ГАГ та продуктів їх розпаду, 

що спричиняє слизистий набряк інтерстиціальної тканини. Клінічно це 

проявляється пастозністю підшкірної клітковини, муцинозним набряком 

слизових оболонок, змінами м’язової та нервової систем та називається 

мікседемою [130].  

Проте, у літературі практично відсутні дані про порушення в системі 

ГАГ на доклінічних етапах захворювання. У зв’язку з цим, нами проведено 

дослідження біохімічних маркерів обміну сполучнотканинного 

міжклітинного матриксу в ротовій рідині дітей при найпоширенішій 

тиреопатології – ДНЗ. Із цією метою були сформовані групи спостереження, 

розподіл яких наведено в розділі 2 (див. табл. 2.8). 
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Зміни обміну протеогліканів знаходять своє відображення в зміні 

кількісного та якісного складу ГАГ у біологічних рідинах організму людини. 

Через це цікавими, на нашу думку, є результати визначення загального та 

фракційного складу ГАГ ротової рідини в дітей груп спостереження (табл. 

5.7). 

Результати дослідження показали, що при тиреопатології загальний 

рівень ГАГ у ротовій рідині вірогідно вищий, ніж у соматично здорових 

дітей. Зокрема, при клінічно інтактному пародонті різниця між показниками, 

які склали (0,16±0,01) г/л у дітей VА групи та (0,31±0,03) г/л – VІА групи, 

була майже у два рази (р<0,05). У дітей, хворих на ХКГ, спостерігалася дещо 

менша динаміка змін: (0,22±0,02) г/л у соматично здорових та (0,38±0,01) г/л 

за умов тиреопатології (р<0,05).  

Привертає увагу те, що вміст ГАГ у ротовій рідині дітей на тлі ДНЗ без 

патології тканин пародонта склав (0,31±0,03) г/л, що на 42 % більше, ніж у 

соматично здорових обстежених з ХКГ – (0,22±0,02) г/л (р<0,05). Як відомо, 

зростання кількості вільних ГАГ знаходиться в прямій залежності від  

процесів деградації основної речовини. Враховуючи таку природу 

походження мукополіцукридів, можна припустити, що навіть при відсутності 

клінічних ознак запального процесу в яснах у дітей за умов ДНЗ є деякі 

метаболічні зрушення, які здебільшого сприяють розвитку патології тканин 

пародонта. Доказом цього є результати клінічних досліджень, в яких 

встановлено вірогідно більшу поширеність та інтенсивність ураження тканин 

пародонта в дітей при досліджуваній тиреопатології. 

У структурі ГАГ у дітей усіх груп спостереження переважала фракція 

СГАГ, різновидами якої є такі сполуки як хондроїтин-4-сульфат, хондроїтин-

6-сульфат, дерматин-сульфат, гепарин-сульфат. Завдяки високому 

від’ємному заряду вони добре зв’язують воду і таким чином регулюють 

водно-сольовий обмін у тканинах. Збільшення кількості СГАГ є характерною 

ознакою такого типового патологічного процесу як запалення, оскільки вони 

беруть участь у формуванні набряку тканин. 



Таблиця 5.7 

Кількісний на якісний вміст ГАГ у ротовій рідині дітей віком 12 років  

залежно від соматичного та стоматологічного стану, М±m 

 

Показники 

Соматично здорові діти Діти, хворі на ДНЗ 

р1 р2 VА група:  
без ХКГ 
(n=30) 

VБ група:  
з ХКГ 
(n=50) 

VІА група: 
без ХКГ 
(n=30) 

VІБ група: 
з ХКГ 
(n=60) 

загальна кількість ГАГ  

(г уронової кислоти на 1 л) 

0,16±0,01 0,22±0,02* 0,31±0,03 0,38±0,01 <0,05 <0,05 

СГАГ 

(г уронової кислоти на 1 л) 

0,11±0,01 0,16±0,01 0,25±0,02 0,33±0,01
●
 <0,05 <0,01 

НСГАГ 

(г уронової кислоти на 1 л) 

0,05±0,003 0,06±0,004 0,06±0,003 0,05±0,005 >0,05 <0,05 

Примітки. * – вірогідна відмінність показників у дітей VА  та VБ груп, р<0,05;  

   ●
 – вірогідна відмінність показників у дітей VІА та VІБ груп, р<0,05; 

р1 – порівняння показників у дітей VА та VІА груп;  

р2 – порівняння показників у дітей VБ та VІБ груп. 

2
0
0

 



Через це цілком очевидним є зростання цих метаболітів у дітей, хворих 

на ХКГ: у групі VБ – до (0,16±0,01) г/л та в VІБ групі – до (0,33±0,01) г/л. 

Проте, в обстежених за ураження ДНЗ відзначається вдвічі більша кількість 

СГАГ як при клінічно здоровому пародонті, так і при гінгівіті, що вказує на 

деполімеризаційні процеси в тканинах пародонта за умов гіперплазії 

щитоподібної залози. 

Уміст НСГАГ, основним представником яких є гіалуронова кислота, у 

дітей груп дослідження та контролю суттєво не змінювався. Тільки в дітей 

VІБ групи реєструвалося вірогідне зниження концентрації НСГАГ, порівняно 

з обстеженими VБ групи з (0,05±0,005) до (0,06±0,004) г/л (р<0,05). Це може 

бути додатковим негативним чинником у розвитку патології пародонта, 

оскільки зі зменшенням вмісту гіалуронової кислоти спостерігається 

порушення бар’єрних функцій слизової оболонки та шкірних покривів. 

Вірогідної відмінності між досліджуваними показниками в групах 

спостереження зі збільшенням ступеня тяжкості ХКГ не встановлено, хоча 

відзначалась тенденція до поступового зростання загальної кількості ГАГ та 

їх сульфатованої фракції (рис. 5.15). 

Кореляційним аналізом показано наявність середньої позитивної 

залежності між загальним рівнем ГАГ та СГАГ у ротовій рідині дітей VА 

групи (r=0,59, р<0,05), VБ групи (r=0,68, р<0,05) та VІА групи (r=0,54, 

р<0,05). Взаємозв’яку між зміною кількості СГАГ та НСГАГ у ротовій рідині 

дітей з урахуванням соматичної чи стоматологічної патології нами не 

встановлено. 
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Примітка. * – вірогідна відмінність від показників у дітей без ХКГ, 

р<0,05. 

Рис. 5.15. Вміст глікозаміногліканів та їх фракцій у ротовій рідині 

соматично здорових та хворих на ДНЗ дітей з урахуванням ступеня тяжкості 

ХКГ.  

 

Інтенсивність процесів обміну колагену оцінювали за вмістом вільного 

і зв’язаного оксипроліну в ротовій рідині дітей груп спостереження. 

Результати дослідження наведені в таблиці 5.8.  
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Таблиця 5.8 

Вміст вільного та зв’язаного оксипроліну в ротовій рідині 

соматично здорових та хворих на ДНЗ дітей з урахуванням  

стану тканин пародонта, М±m 

 

Розподіл на групи 

Вільний  

оксипролін, 
(мкг/мл) 

Зв’язаний 

оксипролін,  
(мкг/мл) 

 

соматично 

здорові діти 

VА група: без ХКГ 

(n=30) 

0,21±0,01 0,64±0,01 

VБ група: з ХКГ 

(n=50) 

0,18±0,02 0,71±0,01 

 

діти, хворі  

на ДНЗ 

VІА група: без ХКГ 

(n=30) 

0,26±0,01 0,53±0,02 

VІБ група: з ХКГ 

(n=60) 

0,32±0,01 0,40±0,01 

РVА-VБ >0,05 <0,05 

РVІА-VІБ <0,05 <0,05 

РVА-VІА >0,05 <0,05 

РVБ-VІБ <0,05 <0,05 

 

У соматично та стоматологічно здорових дітей співвідношення 

кількості вільного і зв’язаного колагену було приблизно 1:3, що вказує на 

перевагу колагеноутворення над деградацією волокон та є характерним для 

віку обстежених. При розвитку ХКГ в умовно здорових дітей відбувається 

зниження кількості вільного оксипроліну та зростання концентрації зв’язаної 

з білком фракції, що свідчить про домінування анаболічних реакцій 

колагенообміну над катаболічними. Це можна розцінювати як захисну 

реакцію організму на процес запалення в яснах. Особливо чітко така картина 

проявлялася при легкому ступені тяжкості ХКГ, тобто на етапах компенсації 

захворювання (рис. 5.16). 
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Вільний оксипролін 

 

 

Зв’язаний оксипролін 

 

 

Рис. 5.16. Вміст вільного і зв’язаного оксипроліну в ротовій рідині 

соматично здорових та хворих на ДНЗ дітей з урахуванням ступеня тяжкості 

ХКГ. 
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У дітей, хворих на ДНЗ, навіть за умов відсутності клінічних проявів 

патології тканин пародонта кількість досліджуваних метаболітів була 

змінена. Зокрема, концентрація вільного оксипроліну зростала до (0,26±0,01) 

мкг/мл, а зв’язаного знижувалася до (0,53±0,02) мкг/мл. Таким чином, 

співвідношення показників вільний/зв’язаний оксипролін наближалося до 1:2 

і вказувало на сповільнення процесів формування колагенових волокон 

сполучної тканини зубощелепної системи дитини. У разі розвитку за таких 

умов запального процесу в яснах у дітей відбувалося подальше погіршення 

метаболічних зрушень у тому ж напрямку. Була відмічена тенденція до 

посилення змін показників зі збільшенням ступеня тяжкості ХКГ при 

тиреопатології. 

Нами встановлено сильні кореляційні зв’язки між обома метаболітами 

в дітей всіх груп спостереження: VА група (r=-0,78, р<0,05), VБ група (r=-

0,83, р<0,05), VІА група (r=-0,71, р<0,05), VІБ група (r=-0,85, р<0,05). 

Відмічено також взаємозв’язки між рівнем ГАГ та вільним оксипроліном: VА 

група (r=0,48, р<0,05), VБ група (r=0,63, р<0,05), VІА група (r=0,71, р<0,05), 

VІБ група (r=0,68, р<0,05); ГАГ та зв’язаним оксипроліном: VА група (r=-

0,32, р<0,05), VБ група (r=-0,45, р<0,05), VІА група (r=-0,61, р<0,05), VІБ 

група (r=-0,58, р<0,05); СГАГ та вільним осипроліном: VА група (r=0,67, 

р<0,05), VБ група (r=0,51, р<0,05), VІА група (r=0,33, р<0,05); СГАГ та 

зв’язаним оксипроліном: VА група (r=-0,39, р<0,05), VБ група (r=-0,43, 

р<0,05), VІА група (r=-0,51, р<0,05), VІБ група (r=-0,42, р<0,05). Ці факти 

підтверджують роль ГАГ у побудові колагенової основи тканин пародонта. 

Загалом слід відмітити наявність порушень у метаболізмі колагенових 

структур за умов гіперплазії щитоподібної залози, що певною мірою може 

бути пов’язано зі змінами в структурі ГАГ, які забезпечують формування 

волокон, та дефіцитом Cu як кофактора ключового ферменту 

посттрансляційної модифікації колагенового білка. Усе це стає 

морфологічною основою для запально-дистрофічних процесів у м’яких і 

твердих тканинах зубощелепної системи дитини. 
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Провівши аналіз складових міжклітинної основної  речовини сполучної 

тканини, ми не могли залишити поза увагою білково-вуглеводні комплекси 

власне ротової рідини, які відіграють важливу роль у біологічних процесах, 

що відбуваються в ротовій порожнині. Для характеристики стану 

глікопротеїнів ротової рідини визначалися такі саліварні показники: рівень 

загального білка, концентрації глікопротеїнів, гексозамінів, сіалових кислот 

та фукози. 

Середній рівень білка в ротовій рідині здорових дітей склав (2,13±0,17) 

г/л. При розвитку запального процесу в яснах цей показник збільшувався на 

60 % і становив (3,45±0,25) г/л (рис. 5.17). 

 

Примітка. * – вірогідна відмінність від показників у соматично 

здорових дітей, р<0,05. 

Рис. 5.17. Рівень загального білка в ротовій рідині соматично здорових 

та хворих на ДНЗ дітей з урахуванням стану тканин пародонта. 

 

Значно більше зростав рівень білка за умов приєднання соматичної 

патології. Зокрема, у дітей VІА групи вдвічі – (4,01±0,23) г/л, а ІІБ групи 

утричі –  (6,85±0,45) г/л. Очевидно підвищення рівня білка в ротовій рідині є 
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компенсаторним явищем і свідчить про напругу функціонування слинних 

залоз, а також підвищену трансудацію протеїнів при запальному процесі в 

яснах. 

 У той же час вміст білково-вуглеводних комплексів слини знижувався 

майже у 2 рази в дітей VБ групи – (0,08±0,004) мг/мл і VІА групи – 

(0,07±0,002) мг/мл та в 5 разів в обстежених VІБ групи – (0,03±0,001) мг/мл, 

порівняно з групою контролю (0,15±0,005) мг/мл (рис. 5.18). Зменшення 

рівня глікопротеїнів на тлі збільшення вмісту білка може свідчити про 

частковий розпад амінополіцукридів, що, безумовно, призведе до зміни 

деяких важливих функцій ротової рідини, у тому числі захисних. 

 

Примітка. * – вірогідна відмінність від показників у соматично 

здорових дітей, р<0,05. 

Рис. 5.18. Рівень глікопротеїнів у ротовій рідині соматично здорових та 

хворих на ДНЗ дітей з урахуванням стану тканин пародонта. 

 

Глікопротеїни – складні білки, вуглеводна частина яких може 

складатися з глюкозаміну, галактозаміну, галактози, фукози тощо. Найбільш 

важливими серед них є глюкозамін та галактозамін, які є амінопохідними 

гексоз та об’єднуються в групу гексозамінів. Останні входять до складу не 
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лише глікопротеїнів, але й є компонентами ГАГ чи інших біологічно 

активних полімерів. За даними Романенко Е.Г., кількість гексозамінів у слині 

визначає ступінь її “зрілості”, адже вони забезпечують приєднання 

олігоцукридного ланцюжка до поліпептидного корпусу [150]. 

У результаті проведених нами досліджень встановлено вірогідне 

зниження вмісту гексозамінів у ротовій рідині дітей як при ХКГ, так і при 

тиреопатології. Зокрема, у дітей на тлі гіперплазії щитоподібної залози 

спостерігається вдвічі менше цієї сполуки при інтактному пародонті та 

майже втричі – за умов приєднання стоматологічної патології (рис. 5.19).  

 

Примітка. * – вірогідна відмінність від показників у соматично 

здорових дітей, р<0,05. 

Рис. 5.19. Рівень гексозамінів у ротовій рідині соматично здорових та 

хворих на ДНЗ дітей з урахуванням стану тканин пародонта. 

 

Зменшення кількості гексозамінів може вказувати на порушення 

синтезу глікопротеїнів у залозистих структурах, наслідком чого є зниження 

рівня останніх.  

 На противагу змінам концентрації аміноцукрів у ротовій рідині дітей 

груп дослідження спостерігалося зростання рівня термінальних вуглеводних 
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залишків глікопротеїнів – сіалових кислот і фукози. Як відомо, сіалові 

кислоти є маркером запального процесу в тканинах із білково-вуглеводними 

компонентами [152], тому встановлена нами тенденція до збільшення 

кількості цього метаболіту в ротовій рідині дітей підтверджує наявність в 

яснах реакцій запального характеру (рис. 5.20). При цьому найбільший рівень 

сіалових кислот зафіксовано в дітей VІБ групи – (0,27±0,01) ммоль/л, він 

вірогідно відрізнявся від показників у дітей групи контролю (р<0,05).   

 

Примітка. * – вірогідна відмінність від показників у соматично 

здорових дітей, р<0,05. 

Рис. 5.20. Рівень сіалових кислот у ротовій рідині соматично здорових 

та хворих на ДНЗ дітей з урахуванням стану тканин пародонта. 

 

 Уміст фукози також зростав у дітей VБ групи – до (0,63±0,03) ммоль/л, 

ІVА групи – до (0,67±0,03) ммоль/л та особливо в обстежених VІБ групи – до 

(0,89±0,05) ммоль/л, порівняно з контрольними даними – (0,45±0,02) 

ммоль/л. Це вказує на збільшення кількості муцинозного компоненту слини, 

оскільки фукоза володіє вираженими гідрофільними властивостями (рис. 

5.21). 
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Примітка. * – вірогідна відмінність від показників у соматично 

здорових дітей, р<0,05. 

Рис. 5.21. Рівень фукози в ротовій рідині соматично здорових та хворих 

на ДНЗ дітей з урахуванням стану тканин пародонта. 

 

Кореляційним аналізом між дослідженими показниками обміну 

глікопротеїнів ротової рідини виявлено низку залежностей. Зокрема, 

визначалася обернено-пропорційна залежність різної сили між рівнями 

загального білка та глікопротеїнів: VА група (r=-0,48, р<0,05), VБ група        

(r=-0,58, р<0,05), VІА група (r=-0,61, р<0,05), VІБ група (r=-0,65, р<0,05). 

Такий же напрямок змін був характерний і між рівнями загального білка та 

гексозамінами: VА група (r=-0,38, р<0,05), VБ група (r=-0,39, р<0,05), VІА 

група (r=-0,52, р<0,05), VІБ група (r=-0,64, р<0,05).   

Встановлено прямий кореляційний зв’язок між показниками вмісту 

глікопротеїнів та гексозамінів у ротовій рідині дітей всіх груп 

спостереження: VА група (r=0,48, р<0,05), VБ група (r=0,57, р<0,05), VІА 

група (r=0,41, р<0,05), VІБ група (r=0,67, р<0,05). Натомість, залежність цих 

метаболітів і концентрації кінцевих вуглеводневих залишків була оберненою 

та здебільшого слабкою. Це такі кореляції: між рівнями глікопротеїнів та 
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сіалових кислот – VА група (r=-0,22, р<0,05), VБ група (r=-0,25, р<0,05), VІА 

група (r=-0,29, р<0,05), VІБ група (r=-0,32, р<0,05); між рівнями гексозамінів 

та сіалових кислот – VА група (r=-0,19, р<0,05), VБ група (r=-0,28, р<0,05), 

VІА група (r=-0,23, р<0,05), VІБ група (r=-0,29, р<0,05); між рівнями 

глікопротеїнів та фукози – VА група (r=-0,15, р<0,05), VБ група (r=-0,22, 

р<0,05), VІА група (r=-0,28, р<0,05), VІБ група (r=-0,27, р<0,05); між рівнями 

гексозамінів та фукози – VА група (r=-0,24, р<0,05), VБ група (r=-0,23, 

р<0,05), ІVА група (r=-0,41, р<0,05), ІVБ група (r=-0,46, р<0,05). 

Привертає увагу факт, що сила кореляційних залежностей у дітей, 

хворих на ДНЗ, значно більша, ніж у соматично здорових, що може свідчити 

про зв’язок між досліджуваними метаболітами та їх змінами за умов 

тиреопатології. 

Досить велика кількість взаємозалежностей встановлена між 

досліджуваними показниками та рівнем тиреоїдних гормонів. Зокрема, рівень 

ТТГ позитивно корелював із загальним рівнем ГАГ у ротовій рідині (V група: 

r=0,43, р<0,05; VI група: r=0,72, р<0,05), їх сульфатованою фракцією (V 

група: r=0,48, р<0,05; VI група: r=0,65, р<0,05), рівнем загального білка (V 

група: r=0,51, р<0,05; VI група: r=0,48, р<0,05) та концентрацією вільного 

оксипроліну (V група: r=0,42, р<0,05; VI група: r=0,55, р<0,05). Негативний 

взаємозв’язок встановлено в дітей, хворих на ДНЗ, між рівнем ТТГ та 

вмістом у ротовій рідині зв’язаного оксипроліну (VI група: r=-0,57, р<0,05), 

глікопротеїнів (VI група: r=-0,65, р<0,05) та гексазамінів (VI група: r=-0,54, 

р<0,05). Спостерігалася сильна обернена залежність між рівнем Т4 та вмістом 

НСГАГ (V група: r=-0,77, р<0,05; VI група: r=-0,75, р<0,05), а також СГАГ 

(VI група: r=-0,84, р<0,05) у ротовій рідині дітей за умов тиреопатології. FT4 

сироватки крові характеризувався від’ємними кореляціями із рівнем ГАГ (V 

група: r=-0,53, р<0,05; VI група: r=-0,41, р<0,05), НСГАГ (V група: r=-0,53, 

р<0,05; VI група: r=-0,66, р<0,05) та позитивним зв’язком із рівнем зв’язаного 

оксипроліну ротової рідини (ІІІ група: r=0,73, р<0,05; ІV група: r=0,48, 

р<0,05). 



 212 

Встановлено також залежність із деякими тиреоїдними індексами. 

Зокрема, корелювали між собою рівень глікопротеїнів та  індекс Т3+Т4/ТТГ 

(V група: r=-0,33, р<0,05; VI група: r=-0,46, р<0,05); рівень гексозамінів та 

індекс ТТГ/Т3 (V група: r=-0,44, р<0,05; VI група: r=-0,55, р<0,05). У дітей за 

умов гіперплазії щитоподібної залози з’являлися кореляційні зв’язки між 

рівнем ГАГ та індексом ТТГ/Т3 (VI група: r=0,45, р<0,05), рівнем вільного 

оксипроліну та індексом ТТГ/Т3 (VI група: r=0,57, р<0,05), рівнем НСГАГ та 

індексом Т3/Т4 (VI група: r=-0,47, р<0,05). 

Дослідження співвідношення показників обміну сполучнотканинних 

компонентів з маркерами кісткового ремоделювання засвідчили чимало 

взаємозалежностей. Вміст ГАГ у ротовій рідині дітей груп спостереження 

позитивно корелював із загальним рівнем Ca ротової рідини (V група: r=0,41, 

р<0,05; VI група: r=0,59, р<0,05) та негативно – з вільним Ca ротової рідини 

(V група: r=-0,51, р<0,05; VI група: r=-0,47, р<0,05), активністю ЛФ ротової 

рідини (V група: r=-0,53, р<0,05; VI група: r=-0,72, р<0,05) і сироватки крові 

(V група: r=-0,43, р<0,05; VI група: r=-0,51, р<0,05), а також рівнем ОК (V 

група: r=-0,50, р<0,05; VI група: r=-0,48, р<0,05). Концентрація СГАГ у 

ротовій рідині дітей характеризувалася сильними та середніми залежностями 

з рівнем Ca в ротовій рідині (V група: r=0,63, р<0,05; VI група: r=0,54, 

р<0,05) та сироватці крові (V група: r=0,68, р<0,05; VI група: r=0,71, р<0,05), 

рівнем ОК (V група: r=-0,62, р<0,05; VI група: r=-0,75, р<0,05), рН ротової 

рідини (V група: r=0,81, р<0,05; VI група: r=0,72, р<0,05). 

Вміст вільного оксипроліну залежав від рівня Ca сироватки крові (V 

група: r=0,51, р<0,05; VI група: r=0,54, р<0,05), активності ЛФ сироватки 

крові (V група: r=-0,45, р<0,05; VI група: r=-0,66, р<0,05) та рівня ОК (V 

група: r=-0,50, р<0,05; VI група: r=-0,47, р<0,05). Зв’язаний оксипролін 

показав позитивну залежність від активності ЛФ сироватки крові (V група: 

r=0,37, р<0,05; VI група: r=0,58, р<0,05) та ротової рідини (V група: r=0,63, 

р<0,05; VI група: r=0,45, р<0,05), а також рН ротової рідини (V група: r=0,37, 

р<0,05; VI група: r=0,55, р<0,05). 
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Кількість глікопротеїнів ротової рідини дітей корелювала з рівнем 

вільного (V група: r=-0,62, р<0,05; VI група: r=-0,57, р<0,05) та зв’язаного Ca 

(V група: r=0,44, р<0,05; VI група: r=0,78, р<0,05). Концентрація гексозамінів 

оберненопропорційно залежала від рівня вільного Ca в ротовій рідині дітей 

(V група: r=-0,43, р<0,05; VI група: r=-0,56, р<0,05). Рівень сіалових кислот 

характеризувався слабкою прямою залежністю від вмісту загального (V 

група: r=0,31, р<0,05; VI група: r=0,27, р<0,05) та зв’язаного (V група: r=0,25, 

р<0,05; VI група: r=0,46, р<0,05) Ca ротової рідини дітей.  

Мікроелементний склад твердих тканин зубів також мав чимало 

залежностей із досліджуваними показниками. Зокрема, встановлені 

взаємозв’язки різного напрямку між вмістом Cu та рівнем ГАГ (V група: 

r=0,38, р<0,05; VI група: r=0,56, р<0,05), рівнем вільного (V група: r=-0,45, 

р<0,05; VI група: r=-0,73, р<0,05) та зв’язаного оксипроліну (V група: r=0,53, 

р<0,05; VI група: r=0,38, р<0,05). Концентрація Zn позитивно корелювала з 

рівнем зв’язаного оксипроліну (VI група: r=0,57, р<0,05) та негативно – з 

рівнем фукози (V група: r=-0,45, р<0,05; VI група: r=-0,66, р<0,05). 

Встановлено прямий позитивний зв’язок між вмістом Fe та рівнем сіалових 

кислот (V група: r=0,51, р<0,05; VI група: r=0,49, р<0,05). Вміст Cd прямо 

залежав від рівнів НСГАГ (V група: r=0,75, р<0,05; VI група: r=0,52, р<0,05), 

сіалових кислот (V група: r=0,55, р<0,05; VI група: r=0,49, р<0,05) та 

загального білка ротової рідини дітей (V група: r=0,51, р<0,05; VI група: 

r=0,73, р<0,05). 

Ціла низка кореляційних залежностей свідчить про тісні зв’язки між 

досліджуваними показниками, що впливають на процеси метаболізму у 

твердих і м’яких тканинах ротової порожнини. 
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5.5. Роль метаболічних порушень у розвитку каріозного процесу в 

дітей, хворих на дифузний нетоксичний зоб 

 

Висока поширеність та інтенсивність карієсу зубів у дітей, а також 

багатогранність клінічних проявів захворювання зумовлює необхідність 

вивчення механізмів формування цієї патології за різних умов, враховуючи 

дію місцевих та загальних чинників, що дозволить диференційовано 

підходити до розробки діагностичних та лікувально-профілактичних програм 

[12, 126, 157, 241, 251, 372, 428, 433]. 

Для встановлення механізмів ураження твердих тканин зубів у дітей, 

які хворіють на ДНЗ, проведено багатофакторний кореляційний аналіз 

ступеня інтенсивності карієсу, чинників ризику розвитку захворювання та 

досліджуваних параклінічних параметрів, зокрема, показників тиреоїдного 

статусу, макро- і мікроелементного забезпечення організму дитини та 

маркерів обміну сполучнотканинних компонентів зубощелепної системи. У 

дослідженні брала участь група дітей віком 12 років із встановленим 

діагнозом – карієс зубів. Із них 10 дітей мали компенсовану форму 

захворювання, 10 дітей – суб- і декомпенсовану форми та 10 належали до 

групи здорових дітей.  

У результаті проведеного багатофакторного кореляційного аналізу 

було виділено 3 основні фактори, які дозволили встановити вплив кожного з 

показників на розвиток патології. Математична модель, яка характеризує 

формування патологічних змін у твердих тканинах зубів при гіперплазії 

щитоподібної залози, має такий вигляд (загальний вклад головних компонент 

у пояснення дисперсії всіх ознак склав 85,50 %): 

Yst = 0,73
.
f1 + 0,62

.
f2 + 0,21

.
f3  

При цьому І фактор (r=0,73) описує характер метаболічних змін, які 

відбуваються в тканинах зубощелепної системи, на що вказують високого 

рівня кореляційні залежності з більшістю параклінічними показниками. 

Зокрема, він включає зниження вмісту загального (r=0,83) та вільного 
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(r=0,83) Ca ротової рідини, а також мікроелементів Zn (r=-0,89) та Cu (r=-

0,78), що супроводжується зменшенням структурно-функціональної 

резистентності емалі (r=0,83) на тлі порушення тиреоїдного статусу: ТТГ 

(r=0,93), FT4 (r=-0,71). До складу цього фактора увійшов ступінь 

інтенсивності карієсу зубів, що підтверджує значну роль перелічених вище 

показників у процесах демінералізації емалі зубів. 

ІІ фактор (r=0,62) характеризує вплив загальноприйнятих чинників 

ризику розвитку карієсу – стану гігієни ротової порожнини (r=0,72), місцевих 

механізмів захисту: рівень лізоциму (r=0,72), глікопротеїнів (r=0,72), 

результатом дії яких є демінералізація твердих тканин зубів при зміні фізико-

хімічних властивостей ротової рідини: швидкості слиновиділення (r=0,83), 

рН середовища (r=0,51) та рівня фукози (r=0,83) і сіалових кислот (r=0,83). 

До складу ІІІ фактора (r=0,21) увійшли концентрація Cd (r=0,83) та Fe 

(r=0,83) у твердих тканинах зубів і рівень загального білка (r=0,23). Низький 

рівень фактора щодо загального вкладу в механізми розвитку карієсу зубів, 

мабуть, можна пояснити певною мірою неспецифічністю вказаних чинників, 

які чинять загальнопатологічний вплив.  

Таким чином, абсолютні величини коефіцієнтів факторів математичної 

моделі свідчать, що найбільше значення при формуванні карієсу зубів у дітей 

за умов ДНЗ має І фактор, тобто, системні диcметаболічні зміни, у першу 

чергу, у твердих тканинах зубів. Доказом цього є високий коефіцієнт 

кореляції даного фактора з величиною “Yst”. ІІ фактор характеризується 

коефіцієнтом кореляції середньої сили, що вказує на неспецифічність 

клініко-параклінічних ознак, які входять до його складу, та їх другорядну 

роль у розвитку патології. Фактор ІІІ має слабкий коефіцієнт кореляції, а, 

отже, і менший вплив та помірну діагностичну цінність показників, що до 

нього входять, проте, враховуючи роль важких металів у механізмах 

іонообмінних процесів в емалі зубів, він, безумовно, також має значення у 

формуванні патології, але розглядається як неспецифічна реакція організму. 
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Результати проведеного нами клініко-лабораторного обстеження дітей 

та дані багатофакторного кореляційного аналізу вказують на значну роль 

метаболічних порушень у твердих тканинах зубів, що призводять до морфо-

функціональної неповноцінності останніх та сприяють розвитку каріозного 

процесу в дітей за умов ДНЗ. 

 На сьогоднішній день добре відомо, що пусковим чинником розвитку 

карієсу зубів є надмірне вживання вуглеводів та наявність у зубному нальоті 

кислотоутворюючих мікроорганізмів для перетворення цукрів у карієсогенні 

кислоти [95, 408]. Однак, навіть наявність вищевказаних чинників не означає 

обов’язковий розвиток карієсу зубів. Процеси демінералізація емалі, як 

пусковий механізм захворювання, залежать не тільки від місцевих факторів, 

але й тісно взаємопов’язані із загальним станом організму (вік, умови 

проживання, хвороби тощо). Системні чинники впливають на розвиток 

карієсу зубів опосередковано через ротову рідину за рахунок зміни її 

секреції, кількості, буферних і захисних властивостей та стану мінералізації 

твердих тканин зубів  [27, 71, 95]. Здійснені нами дослідження, а також 

багатофакторний кореляційний аналіз вказують на те, що саме загальні 

чинники є ключовими у формуванні каріозного процесу в дітей у випадку 

гіперплазії щитоподібної залози. 

 Стійкість емалі до виникнення патологічного процесу в ній, у першу 

чергу, залежить від повноцінності її будови. Формування твердих тканин 

щелепно-лицевої ділянки вцілому та зубощелепного апарату зокрема 

розпочинається у внутрішньоутробному періоді, триває увесь період 

дитинства і продовжується, хоча значно меншою мірою, протягом усього 

життя людини. В основі встановлення емалі та інших твердих тканин зубів 

лежить процес мінералізації, який включає формування органічної основи із 

наступним утворення мікроструктурних одиниць – гідроксиапатитів [141, 

219].  

 На початкових етапах розвитку процес відбувається виключно під 

контролем внутрішнього середовища організму дитини, а, отже, визначальне 



 217 

значення відіграє стан системного кальцієвого гомеостазу. Вторинна 

мінералізація емалі зубів відбувається в принципово нових умовах – 

безпосереднього контакту як із мінералізуючими, так із агресивними 

карієсогенними чинниками, і триває перманентно з інтенсифікацією в певні 

вікові періоди [141, 219]. Незважаючи на те, що дозрівання емалі зубів 

відбувається в умовах безклітинного середовища, роль біологічних чинників 

є подекуди визначальною. Реалізуються вони, як правило , через фізико-

хімічні та біологічні властивості ротової рідини – середовища, яке постійно 

оточує тверді покривні тканини зуба [24].  

 Доказом впливу ротової рідини на процеси карієсоутворення за умов 

тиреопатології є встановлені нами зміни: зниження слиновиділення, рН 

середовища та кількості глікопротеїнів. Зниження рівня глікопротеїнів, 

гексозамінів призводить до порушення зволоження та покриття слизової 

оболонки слизом, змін неспецифічного і специфічного імунного захисту. 

Відомо, що секреторний імуноглобулін А реалізує свої захисні властивості 

виключно за наявності глікопротеїнів [150]. Таким чином, дефіцит цих 

сполук призводить до адгезії та колонізації мікробних клітин, розвитку 

дисбіозу ротової порожнини, що й було нами доведено при виконанні 

дослідження. 

Властивості глікопротеїнів значною мірою залежать від їх хімічного 

складу, зокрема, від кінцевих компонентів. Займаючи в молекулах 

термінальне положення, вони впливають на фізико-хімічні характеристики та 

біологічну активність. Сіалові кислоти збільшують період існування білка, 

надають молекулам негативного заряду, завдяки чому вони набувають 

витягнутої форми, що забезпечує в’язкість середовища [152]. Залишки 

фукози створюють гідрофобні ділянки в молекулах глікопротеїнів, які 

забезпечують прилипання останніх до епітеліоцитів і виконання ними певних 

захисних функцій [151]. Збільшення кількості фукози в ротовій рідині дітей, 

одержане нами, вказує на відщеплення її від глікопротеїнів та втрату ними 
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своїх захисних властивостей. Крім того, білково-вуглеводні комплекси 

виконують роль транспортних молекул для вітамінів, ліпідів, мікроелементів.  

 Як наслідок змін саліваторних глікопротеїнів виникають порушення в 

системі місцевого захисту, підтвердженням чого є зниження рівня лізоциму в 

ротовій рідині дітей, хворих на ДНЗ, та розвиток дисбіозу – ключових 

локальних чинників ризику розвитку карієсу зубів. 

 Проте, основним етіопатогенетичним механізмом формування 

каріозного процесу за умов тиреомегалії, як показав кореляційних аналіз, є 

змінена морфо-функціонально резистентність емалі зубів, причинами якої 

можуть бути порушення тиреоїдної регуляції на тлі макро- і 

мікроелементного дисбалансу. Незважаючи на те, що в дітей, хворих на ДНЗ, 

реєструються референтні значення всіх тиреоїдних гормонів, можна 

констатувати розвиток дистиреозу з ознаками формування гіпофункції 

щитоподібної залози, що посилюється в підлітковому віці.  

 За даними літератури, тиреогормони беруть участь у мінералізації 

кісткової тканини, однак, на процеси вторинної мінералізації вони, 

найімовірніше, мають опосередкований вплив через зміни у функціонуванні 

слинних залоз [7, 17, 279, 459].  

 При еутиреозі нами не встановлено зв’язку між гормональною 

регуляцією обміну Ca та рівнем тиреоїдних гормонів. Проте, визначення 

кількості загального і місцевого Ca показали зрушення в системі кальцієвого 

гомеостазу, що були більш суттєвими на локальному рівні.  

 Зниження рівня вільного Ca ротової рідини, а також закислення 

середовища є сприятливими умовами для переважання процесів 

демінералізації емалі зубів. Відомо, що основні фізіологічні процеси в емалі 

зубів – ре- та демінералізація відбуваються постійно, з переважанням у 

певному напрямку залежно від умов середовища [141]. Окрім Ca та фосфору, 

як основних структурних компонентів гідроксиапатитів, на процеси 

мінералоутворення впливають й інші сполуки, зокрема частина 

мікроелементів. Шляхом гетероіонного обміну вони входять у структуру 



 219 

апатитів і, таким чином, посилюють чи, навпаки, послаблюють їх. 

Найсприятливішим є утворення фторапатитів, що, як доведено, є 

найстійкішими до дії карієсогенних кислот [184, 400]. На жаль, у дітей, які 

хворіють на ДНЗ, зазвичай має місце поєднаний дефіцит галогенів, фтору і 

йоду, а тому сподіватися на формування в них карієсрезистентної емалі за 

рахунок фторапатитів не варто [39]. Інші есенціальні мікроелементи, за 

даними літератури, належать до карієспротекторних, однак, локальний 

механізм їх дії чітко не встановлено [184, 400]. Натомість, значення цих 

металів у функціонуванні деяких ферментних систем, безперечно, впливає на 

процеси мінералізації. Виявлені нами понижені рівні Zn та Cu корелювали зі 

ступенем морфо-функціональної стійкості емалі зубів, що свідчить про їх 

важливу роль у формуванні карієсрезистентності твердих тканин зубів у 

дітей за умов гіперплазії щитоподібної залози.  

 Підвищення вмісту важких металів також мало значення у виникненні 

каріозного процесу, що підтверджується наявністю Cd та Fe в третьому 

факторі математичної моделі. Реалізація їх дії зводиться до заміни іонів Ca в 

структурі гідроксиапатиту, що значно ослаблює структурну міцність емалі. 

Крім того, ксенобіотики, зокрема, Cd вступають в антагоністичні відносини з 

деякими життєво необхідними мікроелементами, порушуючи таким чином 

метаболічні процеси та знижуючи захисні властивості організму. 

Результати власних досліджень, а також дані літератури надали змогу 

розробити алгоритм можливих механізмів ураження твердих тканин зубів за 

умов ДНЗ в дітей (рис. 5.22). 



              

 

Рис. 5.22. Деякі ланки патогенетичних механізмів розвитку карієсу зубів у дітей на тлі ДНЗ. 
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5.6. Роль метаболічних порушень у формуванні хронічного 

катарального гінгівіту в дітей на тлі дифузного нетоксичного зоба 

 

Мультифакторність захворювань тканин пародонта спонукає до 

вивчення механізмів формування цієї патології за різних умов, враховуючи 

дію місцевих та загальних чинників, що дозволить диференційовано 

підходити до розробки діагностичних та лікувально-профілактичних 

програм. 

Для встановлення механізмів ураження тканин пародонта в дітей, які 

розвиваються на тлі ДНЗ, проведено багатофакторний кореляційний аналіз 

ступеня прояву основних клінічних ознак гінгівіту – запалення та 

кровоточивості, чинників ризику розвитку захворювання та досліджуваних 

параклінічних параметрів, зокрема, маркерів обміну сполучнотканинних 

компонентів зубощелепної системи, показників тиреоїдного статусу, макро- і 

мікроелементного забезпечення організму дитини. У дослідженні брала 

участь група дітей віком 12 років із встановленим діагнозом ХКГ. Із  них 10 

дітей мали легкий ступінь тяжкості захворювання, 10 дітей – середньо-

тяжкий та 10 належали до групи здорових дітей. 

У результаті проведеного багатофакторного кореляційного аналізу 

було виділено 3 основні фактори, які дозволили встановити вплив кожного з 

показників на розвиток патології. Математична модель, яка характеризує 

формування патологічних змін у тканинах пародонта за умов гіперплазії 

щитоподібної залози, має такий вигляд (загальний вклад головних компонент 

у пояснення дисперсії всіх ознак склав 85,50 %): 

Yst = 0,81
.
f1 + 0,53

.
f2 + 0,13

.
f3  

При цьому І фактор (r=0,81) відображає характер метаболічних змін, 

які відбуваються в тканинах пародонта, на що вказують високого рівня 

кореляційні залежності з більшістю параклінічними показниками. У першу 

чергу, він включає підвищення рівня продуктів катаболізму 

сполучнотканинного матриксу зубощелепної системи: вільного оксипроліну 
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(r=0,83), загального білка (r=0,79), ГАГ загалом (r=0,87) та їх сульфатованої 

фракції (r=0,85) при зниженні мікроелементного забезпечення, зокрема, 

вмісту у твердих тканинах зубів таких есенціальних нутрієнтів як Zn (r=-

0,89), Cu (r=-0,78), а також зменшенні вмісту структурних компонентів 

протеогліканів – гексозамінів (r=-0,77). Другим вагомим компонентом 

фактора є дистиреоз, який проявлявся коливаннями рівня тиреоїдних 

гормонів: ТТГ (r=0,93), FT4 (r=-0,71). До цього фактора увійшли ступені 

вираженості таких симптомів ХКГ як запалення (r=0,73) і кровоточивість 

(r=0,72), що підтверджує значну роль зазначених біохімічних показників у 

формуванні клінічних ознак гінгівіту.  

ІІ фактор (r=0,53) характеризує вплив загальноприйнятих чинників 

ризику розвитку гінгівіту – стану гігієни ротової порожнини (r=0,72), 

місцевих механізмів захисту: рівень лізоциму (r=0,72), глікопротеїнів 

(r=0,72), результатом дії яких є запалення (r=0,55) та кровоточивість ясен 

(r=0,51) при зниженні мінералізуючого потенціалу слини, про що свідчать 

наявні в складі фактора такі показники, як рівень вільного Ca (r=0,51), 

активність ЛФ (r=0,51) та рН середовища (r=0,51). 

До складу ІІІ фактора (r=0,13) увійшли показники концентрації Cd у 

твердих тканинах зубів (r=0,64) і рівень загального (r=0,23) та іонізованого 

(r=0,37) Ca на тлі зниження рівня ОК (r=-0,45) як маркера кісткоутворення. 

Низький рівень фактора щодо загального вкладу в механізми розвитку 

гінгівіту, мабуть, можна пояснити певною неспецифічністю вказаних 

патологічних чинників.  

Таким чином, абсолютні величини коефіцієнтів факторів математичної 

моделі свідчать, що найбільше значення при формуванні ХКГ в дітей за умов 

ДНЗ має І фактор, тобто, системні диcметаболічні зміни, що сприяють 

розвитку запалення і кровоточивості ясен. Доказом цього є високий 

коефіцієнт кореляції цього фактора з величиною “Yst”. ІІ фактор 

характеризується коефіцієнтом кореляції середньої сили, що вказує на 

неспецифічність клініко-параклінічних ознак, які входять до його складу, та 
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їх другорядну роль у розвитку патології. Фактор ІІІ має слабкий коефіцієнт 

кореляції, а, отже, і менший вплив та помірну діагностичну цінність 

відповідних показників, проте, враховуючи роль кальцієвого гомеостазу в 

механізмах розвитку захворювань тканин пародонта, він, безумовно, також 

має значення у формуванні патології, але розглядається як  неспецифічна 

реакція організму. 

Результати проведеного нами клініко-параклінічного обстеження дітей  

та дані багатофакторного кореляційного аналізу вказують на значну роль 

метаболічних порушень, що складають основу та передують формуванню 

патології пародонта в дітей, які хворіють на ДНЗ. 

Як відомо, тиреоїдні гормони регулюють майже всі види обміну в 

організмі, зокрема, і метаболізм кісткової тканини [130]. Вплив тиреоїдних 

гормонів на кісткову тканину має пряму та опосередковану дію. Прямий 

вплив реалізується шляхом гормон-рецепторної взаємодії і призводить до 

зміни метаболізму клітин із наступним кісткоутворенням, резорбцією та 

ремоделюванням. Опосередкована дія тиреоїдних гормонів реалізується 

шляхом регуляції ними інших гормонів та гормоноподібних речовин, які 

мають відношення до метаболізму кістки. Дистиреоз порушує гормональний 

баланс організму, що негативно впливає на якість кісткової тканини [234, 

440]. 

Нами не встановлено взаємозв’язків між вмістом тиреоїдних гормонів 

та процесами кісткового ремоделювання на рівні гормональної регуляції. 

Можливо, ця взаємодія реалізується через більш тонкі біохімічні системи, 

зокрема, опосередковано через стан сполучнотканинного матриксу кісткової 

тканини. 

Основними клітинами-мішенями в кістковій тканині для тиреоїдних 

гормонів є остеобласти. Встановлено, що у фізіологічних концентраціях T3 і 

T4 стимулюють остеобластичну активність, а саме, – біосинтез макромолекул 

матриксу, кісткового ізоферменту ЛФ та проліферацію остеобластів. Ефект 

тиреоїдних гормонів на кісткову резорбцію, за даними більшості авторів, 
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здійснюється через паракринні фактори, зокрема, цитокіни, що декретуються 

остеобластами [10, 17, 206, 459]. 

Нами встановлено низку ознак порушення остеобластичних процесів за 

умов патології щитоподібної залози: зниження рівня ОК – біохімічного 

маркера функції остеобластів, зниження активності ключового ферменту 

мінералізації ЛФ, а також її кофактора – іонів Zn як на місцевому, так і на 

системному рівнях. Несприятливим є зниження кислотності середовища, в  

якому проходять процеси апатитоутворення. 

Здійснені нами дослідження вказують на те, що за умов ДНЗ в дітей, у 

першу чергу, порушуються процеси синтезу органічного матриксу кістки і, 

можливо, як наслідок, процеси її мінералізації. 

Таким чином, дія тиреоїдних гормонів певною мірою реалізується 

через вплив на сполучнотканинну основу тканин пародонта. При цьому 

ключову роль в організмі, що розвивається, мають саме протеоглікани, які 

відіграють важливе значення в контролі росту та диференціювання клітинних 

і волокнистих структур. Виявлені нами порушення в кількісному та якісному 

складі ГАГ у дітей при тиреопатології наводять на думку, що за таких умов 

будуть порушуватися не лише процеси метаболізму, але й процеси росту та 

розвитку тканин щелепно-лицевої ділянки. Підтвердженням цього можуть 

бути встановлені нами клінічні дані щодо затримки та подовження процесу 

прорізування зубів. 

Сполучна тканина пародонта здебільшого складається з С ГАГ. В яснах 

вони розташовуються в ділянці сосочків, базальної мембрани, у періодонті – 

у стінках судин та повздовж всіх періодонтальних волокон, особливо в 

ділянці циркулярної зв’язки. Особливо багато їх біля незрілих колагенових 

волокон, що є типовим для дитячого віку [214, 232], тому встановлені нами 

зміни концентрації цієї фракції ГАГ є чутливим критерієм морфо-

функціональних порушень у тканинах пародонта при досліджуваній 

соматичній патології. 
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Маючи поліаніонну властивість, СГАГ регулюють водно-сольовий 

обмін, а, отже, відіграють важливу роль у розвитку набряку при запальному 

процесі [245]. Вказаний факт пояснює виникнення застійного набряку при 

гіпотиреозі та може бути причиною виявлених нами клінічних особливостей 

ХКГ за умов ДНЗ – посиленої кровоточивості та запального компоненту. Ще 

одним можливим механізмом дії є зв’язування СГАГ рецепторів клітин 

запального ряду і зниження, таким чином, реакцій альтерації. Встановлено, 

що ці сполуки здатні специфічно зв’язувати бактеріальну гіалуронідазу 

шляхом ферментно-субстратної взаємодії, і завдяки цьому значно зменшують 

дію продуктів життєдіяльності бактеріальної мікрофлори [34]. У зв’язку з 

цим збільшення кількості СГАГ при досліджуваній нами тиреопаталогії в 

дітей, що є ознакою деполімеризації протеогліканів міжцелюлярного 

матриксу, є негативним явищем, яке буде знаходити своє відображення в 

процесах розвитку та прогресування патологічних процесів різної локалізації, 

у тому числі і зубощелепної системи. 

Як відомо, механізм запалення включає набряк тканин, екстравазацію 

клітин крові із наступною ініціацією низки механізмів пошкодження. У цей 

момент первинного пошкодження тканини в екстрацелюлярному матриксі у 

вільному вигляді починають утворюватися СГАГ та медіатори запалення. У 

поєднанні з набряком тканин ці чинники сприяють локалізації запалення, 

попереджають поширення процесу на оточуючі тканини, формуючи 

своєрідний бар’єр на шляху поширення інфекційного процесу. Вільні СГАГ 

зв’язуються з рецепторами тромбоцитів. Разом із цитокінами на тлі високої 

активності протеолітичних ферментів вони сприяють активації факторів 

росту, таких як: фактор росту фібробластів, фактор росту ендотелію, 

епідермальний фактор росту тощо [322, 381, 434]. Однак, всі ці механізми 

діють за умов гострого запального процесу, а при хронізації явища 

приєднуються проліферативні реакції, які також великою мірою залежать від 

протеогліканів [416]. 



 226 

Результати наших власних досліджень показали, що одне з провідних 

місць у патогенезі дисметаболічних змін при гіпертрофії щитоподібної 

залози займають порушення мікроелементного балансу. Дефіцит 

есенціальних мікроелементів Fe, Zn, Cu призводить до порушення діяльності 

низки ферментних систем організму. Зокрема, Zn, який входить до складу 

більше 20 металоферментів, у тому числі ДНК- та РНК-полімерази, 

фосфатази, карбоангідрази, відіграє важливу роль у процесах регенерації 

шкіри, росту волосся та нігтів, секреції сальних залоз, процесах мінералізації 

[161]. 

Найбільш чутливим метаболічним процесом щодо дефіциту Cu є 

активність ферменту лізилоксидази, яка бере участь в утворенні поперечних 

містків колагену та еластину. Як наслідок, сприяє патологічним процесам у 

різних видах сполучної тканини [16, 121]. 

Результати власних досліджень, а також дані літератури надали змогу 

розробити алгоритм можливих механізмів ураження тканин пародонта за 

умов ДНЗ в дітей (рис. 5.23). 

Вищеописані метаболічні зміни стають підґрунтям для дії місцевих 

чинників гінгівіту, що реалізується у вигляді первинної та вторинної 

альтерації м’яких тканин пародонта. Це призводить до розвитку запального 

процесу: місцевих розладів кровообігу, ексудації, змін реологічних 

властивостей крові та метаболізму у вогнищі ураження, еміграції та 

кооперації різних імунокомпетентних клітин.  

На сьогоднішній день при вивченні патології тканин пародонта велике 

значення надають захисним чинникам ротової порожнини, серед яких 

особливе значення має зміна якісного та кількісного складу муцинів 

(глікопротеїнів) слини. Запальні процеси в яснах можуть бути пов’язані зі 

зміною структури та складу глікопротеїнів, які визначають основні фізико-

хімічні властивості слини, приймаючи також участь у формуванні захисного 

бар’єру слизових оболонок. 



 

 

Рис. 5.23. Деякі ланки патогенетичних механізмів ураження тканин пародонта в дітей на тлі ДНЗ. 
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Важливим джерелом слизових речовин у ротовій порожнині є секрет 

піднижньощелепних і під’язикових залоз, що містить основну масу 

глікопротеїнів [150]. 

Одним із вагомих місцевих чинників є середовище, в якому 

відбувається розвиток патологічного процесу. Ротова рідина, що оточує 

тверді та м’які тканини ротової порожнини, має безпосереднє значення в 

процесах ініціації та перебігу основних стоматологічних захворювань. Нами 

встановлено зміни швидкості слиновиділення, а також деякі метаболічні 

зрушення в її глікопротеїнному складі. Виявлені нами зниження рівнів 

глікопротеїнів і гексозамінів призводять до порушення зволоження та 

покриття слизової оболонки слизом, зміни неспецифічного та специфічного 

імунного захисту [150]. Таким чином, дефіцит цих сполук призводить до 

адгезії та колонізації мікробних клітин, розвитку дисбіозу ротової 

порожнини, що й було нами доведено в процесі дослідження. 

Властивості глікопротеїнів великою мірою залежать від їх хімічного 

складу, зокрема, від кінцевих компонентів. Займаючи в молекулах 

термінальне положення, вони впливають на фізико-хімічні характеристики та 

біологічну активність.  

Застосовані нами біохімічні методи дослідження дозволяють оцінити 

стан сполучнотканинних компонентів зубощелепної системи за умов ДНЗ та 

визначити групу ризику дітей, які не мають клінічних змін у тканинах 

пародонта, проте з великою ймовірністю будуть мати їх у майбутньому. 
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РОЗДІЛ 6 

УДОСКОНАЛЕННЯ НАДАННЯ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ 

ДІТЯМ, ХВОРИМ НА ДИФУЗНИЙ НЕТОКСИЧНИЙ ЗОБ. 

КАТАМНЕСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ В ДИНАМІЦІ ЛІКУВАННЯ 

 

Дослідження ротової рідини, сироватка крові та твердих тканин зубів у  

дітей, хворих на ДНЗ, виявили наявність в організмі дітей чимало 

метаболічних порушень, які впливають на перебіг основних стоматологічних 

захворювань. У першу чергу це порушення процесів мінералізації, 

підтвердженням чого є встановлені нами зниження рівнів вільних іонів Ca, 

фосфат-іонів, активності ферменту ЛФ, а також зміни в мікроелементному 

складі твердих тканин зубів.  

Не менш важливим шляхом реалізації патологічної дії досліджуваної 

нами тиреопатології на стоматологічне здоров’я дітей є морфо-функціональні 

порушення в сполучнотканинних компонентах зубощелепної системи. 

Доказом цього є зміни деяких метаболітів міжклітинного матриксу та 

волокнистих структур. Першопричиною всіх вищевказаних зрушень, на нашу 

думку, є дистиреоз, який виникає при гіпертрофії щитоподібної залози на тлі 

природно зумовленого дефіциту низки есенціальних мікронутрієнтів, а саме 

йоду, Zn та Cu. Останні можуть посилювати йододефіцит чи бути 

самостійними чинниками у виникненні певних метаболічних змін. Для 

обстежених нами дітей характерною також є аліментарна недостатність 

фтору, що, як відомо, має велике значення в розвитку каріозного процесу. 

Результати клінко-лабораторних та статистичних досліджень вказують 

на необхідність удосконалення системи надання стоматологічної допомоги 

дітям із супутніми захворюваннями щитоподібної залози, зокрема, адаптації 

діагностичних та лікувально-профілактичних заходів до особливостей 

функціонування дитячого організму (рис. 6.1).  



            

Рис. 6.1. Концепція діагностики, лікування і профілактики основних стоматологічних захворювань у дітей із 

супутньою патологією щитоподібної залози. 2
3
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Принципово важливим є, окрім загальноприйнятих діагностичних 

маніпуляцій, проводити виявлення порушень структурно-функціонального 

стану м’яких і твердих тканин зубощелепної систем за запропонованими 

нами показниками. Патогенетично обґрунтованим є проведення корекції 

виявлених порушень на місцевому та системному рівнях.  

Із цією метою доцільним є застосування препаратів, що усувають 

дефіцит та нормалізують баланс між макро- і мікроелементами в організмі 

дитини. Обов’язковою умовою також є усунення йододефіциту для 

нормалізації функціонування щитоподібної залози [268, 302, 344, 373]. Багато 

досліджень показують, що для цього недостатньо аліментарної корекції, у 

тому числі використання йодованої солі, навіть у регіонах із легким 

дефіцитом йоду [143, 216, 220, 321, 330, 351, 405]. Через це йодотерапія має 

бути невід’ємною складовою в лікуванні стоматологічних захворювань у 

дітей, хворих на ДНЗ [53, 349, 385]. 

Щодо компенсації дефіциту фтору, то вона має проводитися виключно 

на місцевому рівні, що пов’язано із особливістю фізіологічної дії галогенів. 

Фтор, як більш активний елемент, надходячи в тканину щитоподібної залози, 

блокує тиреоїдну пероксидазу й органіфікацію йодидів у ній, що призводить 

до зниження синтезу тиреоїдних гормонів. Крім того, фтор є могутнім 

індуктором вільнорадикального перекисного окиснення ліпідів, що вцілому 

знижує обсяг функціонування активних клітин щитоподібної залози. Відомо, 

що надлишок фтору при дефіциті йоду в довкіллі призводить до збільшення 

кількості тиреоїдної патології, особливо її аутоімунних форм [21, 68, 375, 

376]. У зв’язку з цим ще раз підкреслюємо неприпустимість системного 

застосування фторидів у дітей за умов патології щитоподібної залози, 

незважаючи на високу ефективність загальної фторпрофілактики [236, 352]. 

При захворюваннях тканин пародонта доцільною також є дотація 

глюкозаміну та хондроїтин-сульфату – структурних компонентів ГАГ, які 

зазнають суттєвих змін при дистиреозі. Як відомо, глюкозамін, що 

утворюється в організмі у вигляді глюкозаміну-6-фосфату, є 
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фундаментальним будівельним блоком, необхідним для біосинтезу таких 

сполук як гліколіпіди, глікопротеїни, ГАГ, гіалуронат та протеоглікани. 

Протеоглікани створюють каркас для колагеноутворення, є ініціаторами 

мінералізації кісткової тканини, стимулюють регенеративні процеси [120, 

124, 135]. 

На місцевому рівні слід застосовувати методи, що, у першу чергу, 

спрямовані на мінералізацію твердих тканин, а також впливають на 

загальновизнані карієсогенні та пародонтопатогенні чинники. Із цією метою 

при каріозному процесі в дітей нами використані такі гігієнічні засоби: зубна 

паста з амінофторидами [56, 159, 163], які є найбільш доступною формою 

фтору для місцевого застосування, та ополіскувач, до складу якого входить 

екстракт ламінарії з цілим арсеналом есенціальних мікроелементів, у тому 

числі йодом, Zn і Cu, а також сполуки Ca, фосфору та магнію, що є 

основними структурними компонентами твердих тканин зубів. 

У випадку ХКГ у дітей доречним є той самий ополіскувач, оскільки він 

має комплексний вплив на органи ротової порожнини, що досягається 

завдяки поєднанню екстракту ламінарії, ксиліту, Ca гліцерофосфату і магнію 

хлориду. Його протизапальна дія грунтується на властивості природних 

компонентів, наявних у харчовому раціоні людини, і реалізується переважно 

за рахунок регуляторних впливів на процеси, що перебігають у м’яких 

тканинах ротової порожнини. Як відомо, комплекс біологічно активних 

речовин бурих водоростей допомагає усунути кровоточивість ясен, 

прискорює процеси репарації, активно зв’язує токсини та іони важких 

металів, позитивно впливає на фактори місцевого імунітету, активно 

зволожує слизову ротової порожнини [87]. 

У дітей, хворих на ХКГ, була застосована зубна паста, яка практично 

повністю складається з природних компонентів: екстракту кореня солодки, 

ефірної олії чабрецю, карвакролу. Вона не містить абіотичних антисептиків, 

парабенів, штучних барвників та натрію лаурилсульфату, що зменшує її 

подразнювальні властивості і сприяє ефективній профілактиці рецидивів 



 234 

запальних процесів у тканинах пародонта. Паста має виражену 

протизапальну дію, зменшує кровоточивість ясен, стимулює обмінні процеси 

в тканинах пародонта. Ca гліцерофосфат у поєднанні з морськими 

мінералами, які є в її складі, сприяють активній ремінералізації емалі. 

Очищення поверхні зубів відбувається завдяки наявному в пасті 

протеолітичному ферменту бромелаїну, що нормалізає мінеральний обмін 

між ротовою рідиною та емаллю зуба [52, 93, 165]. 

 

6.1. Комплекс лікувально-профілактичних заходів щодо карієсу 

зубів у дітей, хворих на дифузний нетоксичний зоб 

 

Із метою оцінки ефективності нового способу лікування і профілактики 

карієсу зубів у дітей за умов еутиреоїдного збільшення щитоподібної залози 

під нашим наглядом знаходилося чотири групи пацієнтів віком 6-7 та 12 

років: дві основні групи та дві групи порівняння. Поділ дітей на групи з 

урахуванням віку, статі та ступеня тяжкості стоматологічного захворювання 

наведено в розділі 2 (див. табл. 2.17). 

Дітям груп порівняння проводили загальноприйняті лікувально-

профілактичні заходи щодо карієсу зубів, в основних групах застосовували 

удосконалений комплекс заходів. Детально лікувально-профілактичні схеми 

подані в підрозділі 2.4.  

За загальносоматичним станом діти груп спостереження були 

співставними. Зокрема, ступінь тяжкості ДНЗ у дітей молодшої вікової групи 

порівняння був розподілений таким чином: 46,56 % (14 осіб) мали 

захворювання Іа ступеня, 33,33 % (10 осіб) – Іб ступеня та 20,00 % (6 осіб) – 

ІІ ступеня тяжкості. Основна група дітей віком 6-7 років була представлена в 

46,67 % (14 осіб) випадків ДНЗ Іа ступеня, у 36,67 % (11 осіб) – ДНЗ Іб 

ступеня та в 16,67 % (5 осіб) – ДНЗ ІІ ступеня. У дітей старшої вікової групи 

структура тиреопатології була такою: ДНЗ Іа ступеня в 50,00 % (15 осіб) 

дітей основної групи та групи порівняння, ДНЗ Іб ступеня у 23,33 % (7 осіб) 
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основної групи та 26,67 % (8 осіб) групи порівняння, ДНЗ ІІ ступеня у     

26,67 % (8 осіб) основної групи та 23,33 % (7 осіб) групи порівняння. Іншої 

соматичної патології в дітей не спостерігалося. 

Стан стоматологічного здоров’я дітей усіх груп на момент початку 

спостереження (табл. 6.1) свідчив про високу інтенсивність каріозного 

процесу, що проявлялася однаковою мірою в основних групах та групах 

порівняння. Значною також була кількість ускладнень карієсу та частка 

нелікованих зубів.  

Аналіз основних карієсогенних чинників у групах спостереження 

показав, що всі діти зазнавали впливу однакових патологічних чинників (див. 

підрозділ 4.1). Загалом можна сказати, що в дітей, які брали участь у 

дослідженні, механізми формування каріозного процесу були типовими і 

зумовлені незадовільною гігієною ротової порожнини та надмірним 

вживанням вуглеводів. Проте, діяли вони за умов сформованої патології 

щитоподібної залози, а саме, ДНЗ, а також аліментарного дефіциту  основних 

есенціальних мікронутрієнтів, зокрема, йоду, фтору, Zn, Cu, Fe, що 

призводило до змін у стані структурних елементів зубощелепної системи 

дітей. 

На момент початку лікувально-профілактичних заходів всі пацієнти 

висували скарги на больові відчуття різного характеру та ступеня 

інтенсивності, а також наявність неестетичних дефектів, які подекуди 

погіршували функціонування зубощелепного апарату у зв’язку із 

утрудненням пережовування їжі, очищення міжзубних проміжків тощо. 

Структура скарг дітей у групах спостереження наведена в таблиці 6.2.  

Привертає увагу велика кількість суб’єктивних больових відчуттів, що 

вказує на гострий перебіг патологічних процесів у твердих тканинах зубів 

дітей, хворих на ДНЗ, а також значний відсоток скарг, що характеризують 

ускладнення каріозного процесу. 



Таблиця 6.1 

Стоматологічний статус дітей груп спостереження до та після лікувально-профілактичних заходів, М±m 

 

Показники 

 

Термін 
обстеження 

 

Діти віком 6-7 років  

р1 

Діти віком 12 років 

р2 
основна 
(n=30) 

порівняння 
(n=30) 

основна 
(n=30) 

порівняння 
(n=30) 

інтенсивність 
карієсу 

(КПВп) 

до лікування 1,52±0,10 1,63±0,05 >0,05 5,67±0,25 5,41±0,50 >0,05 

після лікування  1,50±0,09 1,63±0,05 >0,05 5,23±0,28 5,41±0,50 >0,05 

інтенсивність 
карієсу 

(кпп) 

до лікування 5,87±0,31 5,53±0,27 >0,05 - - - 

після лікування  5,87±0,31 5,53±0,27 >0,05 - - - 

ускладнення 

карієсу 

до лікування 1,27±0,09 1,31±0,11 >0,05 0,74±0,05 0,69±0,05 >0,05 

після лікування  1,27±0,09 1,35±0,11 >0,05 0,74±0,05 0,71±0,05 >0,05 

індекс 

OHI-S 

до лікування 1,85±0,20 1,78±0,15 >0,05 1,83±0,18 1,81±0,15 >0,05 

після лікування  0,93±0,04* 0,98±0,04* >0,05 0,64±0,02* 0,82±0,03* <0,05 

Примітки. * – вірогідна відмінність між показниками в дітей груп спостереження до та після лікування, р<0,05; 

   
р1 – порівняння показників у дітей основної групи та групи порівняння віком 6-7 років;  

р2 – порівняння показників у дітей основної групи та групи порівняння віком 12 років. 

2
3
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Таблиця 6.2 

Структура скарг дітей до початку спостереження 

 
Вік 

 
Групи 

Больові відчуття  
Наявність 

дефектів 
від 

подразників 
під час 

накушування 
 

постійні 

 

діти віком 
6-7 років 

основна 

(n=30) 

63,33 % 26,67 % 33,33 % 43,33 % 

порівняння 
(n=30) 

56,67 % 33,33 % 26,67 % 40,00 % 

 
діти віком 

12 років 

основна 
(n=30) 

66,67 % 10,00 % 16,67 % 36,67 % 

порівняння 

(n=30) 

60,00 % 10,00 % 20,00 % 33,33 % 

 

Стан мінералізуючого потенціалу організму дітей на місцевому та 

системному рівнях за показниками загального та іонізованого Ca, фосфат-

іонів, активності ЛФ сироватки крові дітей, а також рівня загального, 

вільного та зв’язаного Ca, фосфат-іонів, активності ЛФ, рН ротової рідини, 

швидкості салівації дає можливість зробити висновок про однотипність змін 

кальцієвого гомеостазу в дітей основних груп та груп порівняння до 

проведення лікувально-профілактичних маніпуляцій. 

Після проведення стоматологічної санації та першого курсу 

лікувально-профілактичних заходів у дітей, хворих на ДНЗ, значних змін у 

показниках стану твердих тканин зубів, закономірно, ще не відбулося. Проте, 

нами були помічені певні тенденції. За цей короткий період часу 

спостерігалося незначне зниження інтенсивності карієсу постійних зубів у 

дітей із (1,52±0,10) до (1,50±0,09) у віці 6-7 років та з (5,67±0,25) до 

(5,23±0,28) – у 12 років, що відбувалося за рахунок ліквідації поодиноких 

гострих початкових форм захворювання. Це є позитивний сигнал впливу 

запропонованого нами способу на процеси мінералізації в найчутливіший 

період – дозрівання емалі.  

У 4 дітей віком 6-7 років (13,33 %) та у 2 дітей 12-річного віку (6,67 %), 

які належали до груп порівняння, було зафіксовано ускладнення карієсу, що 
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свідчить про неефективність заганоприйнятих методів лікування як у 

тимчасовому, так і в постійному прикусах. 

Щодо стану гігієни ротової порожнини, то в дітей всіх груп 

спостереження відмічалося суттєве поліпшення: значення гігієнічного 

індексу змінювалося з високого до середнього, що вказувало вже на 

задовільний рівень гігієни. А в дітей 12-річного віку основної групи індекс 

OHI-S навіть досягав низького рівня, що є показником хорошої гігієни 

ротової порожнини (див. табл. 6.1).  

Встановлена вірогідна відмінність між значеннями гігієнічних індексів 

в основній групі та групі порівняння дітей старшої вікової групи свідчить про 

більшу ефективність запропонованих нами засобів догляду за ротовою 

порожниною за умов ДНЗ, порівняно з засобами, які зазвичай 

використовуються з гігієнічною метою. 

На відміну від інертних змін індексів карієсу, на момент закінчення 

першого курсу лікувально-профілактичних заходів спостерігалися достатньо 

динамічні зміни мінералізуючого потенціалу ротової рідини як у дітей віком 

6-7 років (табл. 6.3), так і у віці 12 років (табл. 6.4). Зокрема, найсуттєвіше 

змінювалася активність ферменту ЛФ, яка різко зростала в дітей основних 

груп: на 35,26 % у молодшому віці та на 55,40 % в обстежених старшого віку. 

Вірогідно не змінювався цей показник у групах порівняння, що свідчить про 

відсутність впливу на цю патогенетичну ланку в процесі демінералізації 

емалі, а також про те, що, найімовірніше, нормалізація активності ферменту 

пов’язана з відновленням достатнього рівня кофакторів ЛФ – Zn та магнію, 

що має місце в пацієнтів основної групи. Сприяє активності ензиму і зміна 

кислотності середовища в лужному напрямку. 

Результатом відновлення активності ЛФ було значне зростання рівня 

фосфат-іонів. Зокрема, у дітей основної групи віком 6-7 років концентрація 

метаболіту зростала з (3,55±0,09) до (4,23±0,11) ммоль/л (р<0,05), у 

відповідній групі старшого віку – із (3,15±0,12) до (4,17±0,11) ммоль/л 

(р<0,05). У групах порівняння подібних змін не встановлено. 



Таблиця 6.3 

Мінералізуючий потенціал ротової рідині  

дітей віком 6-7 років до та після лікувально-профілактичних заходів, М±m 

 
Показники 

Група порівняння 
(n=30) 

Група основна 
(n=30) 

р1 р2 до  

лікування 

після 

лікування 

до  

лікування 

після 

лікування 

загальний рівень іонів кальцію 
(ммоль/л): 

- зв’язаний кальцій (ммоль/л) 

- зв’язаний кальцій (%) 

- вільний кальцій (ммоль/л) 

- вільний кальцій (%) 

0,98±0,05 
 

0,54±0,02 
(55,10%) 

0,44±0,03 
(44,90%) 

1,05±0,07 
 

0,69±0,03 
(65,71%) 

0,34±0,08 
(34,29%) 

0,93±0,05 
 

0,51±0,03 
(54,84%) 

0,42±0,02 
(45,16%) 

1,45±0,06* 
 

0,59±0,03 
(40,69%) 

0,86±0,08* 
(59,31%) 

>0,05 
 

>0,05 
 

>0,05 

<0,05 
 

>0,05 
 

<0,05 

рівень фосфат-іонів (ммоль/л) 3,42±0,15 3,67±0,07 3,55±0,09 4,23±0,11* >0,05 <0,05 

активність ЛФ (нмоль/(с-л)) 2,98±0,15 3,07±0,11 3,12±0,20 4,22±0,15* >0,05 <0,05 

рН 6,64±0,32 6,68±0,24 6,67±0,19 7,05±0,50 >0,05 >0,05 

швидкість слиновиділення (мл/хв) 0,36±0,04 0,41±0,08 0,34±0,01 0,51±0,04* >0,05 >0,05 

ТЕР-тест 7,64±0,32 6,83±0,35 7,52±0,45 5,02±0,22* >0,05 <0,05 

Примітки. * – вірогідна відмінність між показниками в дітей груп спостереження до та після лікування, р<0,05;  

р1 – порівняння показників у дітей основної групи та групи порівняння до лікування;  

р2 – порівняння показників у дітей основної групи та групи порівняння після лікування. 
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Таблиця 6.4 

Мінералізуючий потенціал ротової рідині  

дітей віком 12 років до та після лікувально-профілактичних заходів, М±m 

 
Показники 

Група порівняння 
(n=30) 

Група основна 
(n=30) 

р1 р2 до  

лікування 

після 

лікування 

до  

лікування 

після 

лікування 

загальний рівень іонів кальцію 
(ммоль/л): 

- зв’язаний кальцій (ммоль/л) 

- зв’язаний кальцій (%) 

- вільний кальцій (ммоль/л) 

- вільний кальцій (%) 

0,97±0,04 
 

0,57±0,02 
(58,76%) 

0,40±0,03 
(41,24%) 

1,09±0,06 
 

0,58±0,03 
(53,21%) 

0,51±0,04 
(46,79%) 

0,94±0,05 
 

0,53±0,03 
(56,38%) 

0,41±0,02 
(43,62%) 

1,62±0,07* 
 

0,71±0,03 
(43,83%) 

0,91±0,07* 
(56,17%) 

>0,05 
 

>0,05 
 

>0,05 

<0,05 
 

>0,05 
 

<0,05 

рівень фосфат-іонів (ммоль/л) 3,25±0,16 3,67±0,03 3,15±0,12 4,17±0,11* >0,05 <0,05 

активність ЛФ (нмоль/(с-л)) 2,98±0,14 3,11±0,12 2,87±0,19 4,46±0,13* >0,05 <0,05 

рН 6,59±0,30 6,71±0,23 6,63±0,17 7,01±0,48 >0,05 >0,05 

швидкість слиновиділення (мл/хв) 0,30±0,04 0,42±0,08 0,29±0,02 0,49±0,04* >0,05 >0,05 

ТЕР-тест 6,72±0,32 6,43±0,34 6,69±0,35 4,52±0,22* >0,05 <0,05 

Примітки. * – вірогідна відмінність між показниками в дітей груп спостереження до та після лікування, р<0,05;  

р1 – порівняння показників у дітей основної групи та групи порівняння до лікування;  

р2 – порівняння показників у дітей основної групи та групи порівняння після лікування. 
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Позитивні процеси спостерігалися і в показниках рівня Ca та його 

фракцій у ротовій рідині дітей. Вірогідне зростання загальної концентрації 

Ca в дітей основних груп відбувалося, як правило, за рахунок його доступної 

вільної складової. Як наслідок цього змінювалося співвідношення 

зв’язаний/вільний Ca на користь останнього. Так, у пацієнтів віком 6-7 років 

до лікування співвідношення становило 54,84 %/45,16 %, а після проведених 

маніпуляцій – 40,69 %/59,31 %; у старшій віковій групі, відповідно,           

56,38 %/43,62 % та 43,83 %/56,17 %. Ці зміни, безумовно, мали сприятливий 

вплив на перебіг місцевих процесів ремінералізації. 

Результатом підвищення вмісту мінеральних компонентів ротової 

рідини дітей, хворих на ДНЗ, які одержували розроблений нами лікувально-

профілактичний комплекс, було зниження значення ТЕР-тесту. У дітей 

молодшого віку тест емалевої резистентності мав таку динаміку змін: в 

основній групі – із (7,52±0,45) балів до лікування до (5,02±0,22) балів після 

одноразово проведених маніпуляцій (р<0,05), у групі порівняння, відповідно, 

– із (7,64±0,32) до (6,83±0,35) балів (р>0,05). У дітей віком 12 років цей 

показник змінювався так: в основній групі – із (6,69±0,35) балів до лікування 

до (4,52±0,22) балів після проведених маніпуляцій (р<0,05), у групі 

порівняння, відповідно, – із (6,72±0,32) до (6,43±0,34) балів (р>0,05). Цей 

факт є підтвердженням відновлення нормального рівня процесів 

ремінералізації та збільшення карієсрезистентності емалі зубів у дітей за 

умов гіперплазії щитоподібної залози при адекватному лікуванні.  

Зміни були виявлені й у показниках кальцій-фосфорного обміну на 

системному рівні, хоч характеризувалися значно меншими коливаннями 

досліджуваних метаболітів (табл. 6.5). Зокрема, найпомітніші зрушення були 

відмічені стосовно активності ЛФ та рівня фосфат-іонів сироватки крові в 

дітей основних груп. Концентрації загального та вільного Ca знаходилася в 

межах референтних значень. 
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Таблиця 6.5 

Вміст мінералізуючих компонентів сироватки крові дітей до та після лікувально-профілактичних заходів, М±m 

 

Показники 

Група порівняння 

(n=30) 

Група основна 

(n=30) 
р1 р2 до  

лікування 

після 

лікування 

до  

лікування 

після 

лікування 

діти віком 6-7 років 

рівень іонів кальцію: 
- загальний (ммоль/л) 

- іонізований (ммоль/л) 

 
2,25±0,15 

1,11±0,07 

 
2,31±0,20 

1,12±0,10 

 
2,27±0,09 

1,13±0,09 

 
2,58±0,11 

1,16±0,05 

 
>0,05 

>0,05 

 
>0,05 

>0,05 

рівень фосфат-іонів (ммоль/л) 1,26±0,11 1,32±0,01 1,24±0,06 1,53±0,03* >0,05 <0,05 

активність ЛФ (ммоль/(г-л)) 1,95±0,14 2,21±0,13 1,93±0,08 2,58±0,11* >0,05 >0,05 

діти віком 12 років 

рівень іонів кальцію: 
- загальний (ммоль/л) 

- іонізований (ммоль/л) 

 
2,29±0,12 
1,12±0,08 

 
2,32±0,15 
1,09±0,12 

 
2,25±0,13 
1,14±0,09 

 
2,48±0,09 
1,10±0,06 

 
>0,05 
>0,05 

 
>0,05 
>0,05 

рівень фосфат-іонів (ммоль/л) 1,17±0,10 1,21±0,04 1,19±0,05 1,56±0,07* >0,05 <0,05 

активність ЛФ (ммоль/(г-л)) 1,81±0,15 2,25±0,14* 1,73±0,10 2,44±0,12* >0,05 >0,05 

Примітки. * – вірогідна відмінність між показниками в дітей груп спостереження до та після лікування, р<0,05;  

р1 – порівняння показників у дітей основної групи та групи порівняння до лікування;  

р2 – порівняння показників у дітей основної групи та групи порівняння після лікування. 
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Таким чином, проведений нами перший курс лікувально-

профілактичних заходів щодо карієсу зубів у дітей, хворих на ДНЗ, сприяв 

суттєвим поліпшенням стану мінералізуючого потенціалу ротової рідини в 

дітей різного віку. Зокрема, нормалізації активності ЛФ і, як наслідок, 

зростанню рівня фосфат-іонів; підвищенню морфо-функціональної стійкості 

емалі, пов’язаного зі збільшенням основних компонентів гідроксиапатитів – 

Ca і фосфору та, можливо, відновленням достатнього надходження 

есенціальних мікроелементів. Важливими складовими успіху також є 

збільшення салівації та зростання рН ротової рідини дітей.  

Вищеописані зміни свідчать про поліпшення ситуації в системі 

місцевого мінерального обміну, які характеризуються переважанням 

процесів ремінералізації, що, безумовно, повинно знайти своє відображення в 

стані твердих тканин зубів у дітей із часом. 

 

6.2. Віддалені результати лікувально-профілактичних заходів 

стосовно карієсу зубів у дітей 

 

Для оцінки віддалених результатів лікування і профілактики карієсу 

зубів у дітей, хворих на ДНЗ, нами проведено катамнестичне спостереження, 

що включало клінічні огляди зі встановленням стоматологічного статусу 

пацієнтів, у тому числі, визначення ступеня редукції карієсу зубів через 

півроку, рік, півтора та два роки від початку застосування запропонованого 

лікувально-профілактичного комплексу. Лабораторне дослідження ротової 

рідини дітей здійснювалося з інтервалом в один та два роки. 

Загалом клінічні огляди дітей груп спостереження показали, що суттєві 

зміни стану твердих тканин зубів спостерігалися протягом першого року 

моніторингу. У подальшому обстеження дітей як основних груп, так і груп 

порівняння засвідчили певну стабільну динаміку, яка вказує на встановлення 

на певному рівні обмінних процесів і, як наслідок, стоматологічного статусу 
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пацієнтів, що дає можливість зробити перші висновки про ефективність 

розроблених та впроваджених методик. 

Поліпшення гігієни ротової порожнини, яке відмічалося нами відразу 

після завершенні першого курсу лікування, на жаль, не знайшло свого 

продовження в динаміці спостереження (табл. 6.6).  

Таблиця 6.6 

Стан гігієни ротової порожнини дітей  

у динаміці спостереження за даними індексу OHI-S 

Термін  
обстеження 

Групи  
р основна порівняння 

діти віком 6-7 років 

до лікування 1,85±0,20 

(n=30) 

1,78±0,15 

(n=30) 

>0,05 

після лікування  0,93±0,04* 
(n=30) 

0,98±0,04* 
(n=30) 

>0,05 

через 6 місяців 1,11±0,11* 

(n=30) 

1,19±0,15* 

(n=28) 

>0,05 

через 1 рік 1,20±0,10* 
(n=29) 

1,28±0,09* 
(n=28) 

>0,05 

через 1,5 роки 1,27±0,06* 
(n=27) 

1,36±0,09* 
(n=28) 

>0,05 

через 2 роки 1,33±0,08* 

(n=27) 

1,39±0,09* 

(n=28) 

>0,05 

діти віком 12 років 

до лікування 1,83±0,18 
(n=30) 

1,81±0,15 
(n=30) 

>0,05 

після лікування  0,64±0,03* 
(n=30) 

0,82±0,02* 
(n=30) 

<0,05 

через 6 місяців 0,92±0,05* 

(n=29) 

1,24±0,03* 

(n=30) 

<0,05 

через 1 рік 1,05±0,11* 
(n=29) 

1,27±0,15* 
(n=28) 

>0,05 

через 1,5 роки 1,20±0,10* 

(n=27) 

1,48±0,09* 

(n=27) 

>0,05 

через 2 роки 1,23±0,02* 
(n=27) 

1,55±0,08 
(n=27) 

<0,05 

Примітки. * – вірогідна відмінність між показниками в дітей груп 

спостереження до та після лікування, р<0,05; р – порівняння показників у 

дітей основної групи та групи порівняння.  
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У дітей всіх груп реєструвалося поступове погіршення гігієнічних 

показників під час оглядів через півроку та через один рік. Обстеження 

пацієнтів упродовж другого року моніторингу показали встановлення 

гігієнічного стану ротової порожнини на задовільному рівні – від (1,33±0,08)-

(1,39±0,09) балів у дітей молодшої вікової групи до (1,23±0,02)-(1,55±0,08) 

балів в обстежених старшого віку.  

У дітей віком 6-7 років стан гігієни швидше повертався до вихідного 

рівня, що, зазвичай, вказує на відсутність належної мотивації з боку 

маленьких пацієнтів та недостатньої уваги батьків щодо гігієнічних процедур 

ротової порожнини їхніми дітьми. 

Незважаючи на значне погіршення цих показників з часом, закріплений 

гігієнічний статус був вірогідно ліпшим, ніж до початку лікування. 

Спостерігалося також зменшення значень гігієнічних індексів у дітей 

основних груп, порівняно з даними груп порівняння, що особливо чітко 

проявлялося в дітей 12-річного віку: (1,23±0,02) та (1,55±0,08) балів (р<0,05). 

Стан твердих тканин зубів ілюструють показники приросту карієсу 

постійних зубів у дітей груп спостереження (табл. 6.7). За перших півроку 

значення КПВп зросло на (0,01±0,001) в основній групі дітей віком 6-7 років 

та на (0,08±0,003) в обстежених старшого віку. Відповідні показники груп 

порівняння були в 10 разів (0,11±0,02) та на 63 % (0,13±0,01) більшими. 

Особливо стрімко зростала інтенсивність ураження постійних зубів у дітей 

молодшого віку.  

Огляд дітей через один рік встановив приріст карієсу зубів у межах 

(0,11±0,01) в основній групі віком 6-7 років та (0,15±0,01) в основній групі 

віком 12 років, порівняно з (0,32±0,02) та (0,26±0,02) у відповідних групах 

порівняння. Як видно з наведених показників, продовжує зберігатися 

тенденція до більшого ураження постійних зубів у дітей групи порівняння 

молодшого віку. На нашу думку, це може бути пов’язано з вразливістю 

твердих тканин зубів до розвитку каріозного процесу протягом першого   

року  після  прорізування,  що  додатково  посилюється  за  умов  гіперплазії



Таблиця 6.7 

Показники стану твердих тканин зубів дітей у катамнезі спостереження, М±m 

 

Термін 
обстеження 

 

Показники 

Діти віком 6-7 років  

р1 

Діти віком 12 років 

р2 основна порівняння основна порівняння 

до 
 лікування 

КПВп 1,52±0,10 
(n=30) 

1,63±0,05 
(n=30) 

>0,05 5,67±0,25 
(n=30) 

5,41±0,20 
(n=30) 

>0,05 

через  

6 місяців 

КПВп 1,53±0,09 

(n=30) 

1,74±0,08 

(n=28) 

>0,05 5,75±0,28 

(n=29) 

5,54±0,53 

(n=30) 

>0,05 

приріст 0,01±0,001 0,11±0,02 <0,05 0,08±0,003 0,13±0,01 <0,05 

через  
1 рік 

КПВп 1,64±0,02 
(n=29) 

2,06±0,07 
(n=28) 

<0,05 5,90±0,44 
(n=29) 

5,80±0,31 
(n=28) 

>0,05 

приріст 0,11±0,01 0,32±0,02 <0,05 0,15±0,01 0,26±0,02 <0,05 

через  
1,5 роки 

КПВп 1,74±0,05 
(n=27) 

2,31±0,04* 
(n=28) 

<0,05 6,10±0,26 
(n=27) 

6,13±0,17 
(n=27) 

>0,05 

приріст 0,10±0,01 0,25±0,02 <0,05 0,20±0,01 0,33±0,03 >0,05 

через  

2 роки 

КПВп 1,79±0,15 

(n=27) 

2,59±0,09* 

(n=28) 

<0,05 6,26±0,43 

(n=27) 

6,52±0,29 

(n=27) 

>0,05 

приріст 0,05±0,002 0,28±0,01 <0,05 0,16±0,01 0,39±0,03 <0,05 

приріст за 2 роки 0,27±0,02 0,96±0,05 <0,05 0,59±0,03 1,11±0,10 <0,05 

Примітки. * – вірогідна відмінність між показниками в дітей груп спостереження до та після лікування, р<0,05; 

   
р1 – порівняння показників у дітей основної групи та групи порівняння віком 6-7 років;  

р2 – порівняння показників у дітей основної групи та групи порівняння віком 12 років. 
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щитоподібної залози. У цей час відбувається ураження карієсом перших 

постійних молярів. 

Через 1,5 роки інтенсивність карієсу в дітей, які отримували 

запропонований нами лікувально-профілактичні курс, зросла на (0,10±0,01) у 

групі віком 6-7 років та на (0,20±0,01) у старшій віковій групі. При цьому в 

групах порівняння спостерігалися певні зміни в показниках приросту: більша 

кількість нових каріозних порожнин була зафіксована в обстежених 

старшого віку (0,33±0,03) при показнику (0,25±0,02) в дітей віком 6-7 років. 

Найімовірніше такі зміни були пов’язані з віковим періодом огляду, адже в 

дітей віком 8-9 років спостерігається певна пауза в процесах прорізування 

зубів, а, відповідно, і в утворенні нових каріозних дефектів.  

Через 2 роки приріст інтенсивності карієсу зубів у дітей основних груп 

залишався в межах попереднього значення та був навіть меншим. На відміну 

від цього, у дітей груп спостереження продовжувалося зростання цих 

показників: на 12 % у дітей молодшого віку та на 18 % в обстежених 12-

річного віку. Продовження домінування уражень у старшій віковій групі 

можна певною мірою пояснити затримкою прорізування постійних зубів у 

дітей, хворих на ДНЗ, що була встановлена нами при клінічних оглядах.   

Отже, назагал приріст карієсу зубів у дітей основних груп за два роки 

був у 3,5 рази меншим у віці 6-7 років та майже у 2 рази – у 12-річному віці. 

Закономірно, що редукція приросту карієсу через 2 роки проведення 

лікувально-профілактичних заходів склала 71,88 % у дітей 6-7-річного віку та 

46,85 % – у віці 12 років.  

Подібні зміни спостерігалися нами стосовно виникнення ускладнень 

каріозного процесу, що висвітлено на рисунку 6.2. Найбільша кількість 

постійних зубів, ускладнених пульпітом чи періодонтитом, була зафіксована 

під час оглядів через 1,5 та 2 роки в старшій групі порівняння. Цей факт 

свідчить про низьку ефективність загальноприйнятих методів лікування і 

профілактики карієсу зубів, що призводить не лише до прогресування 

захворювання, але й формування ускладнень патологічного процесу. 
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Рис. 6.2. Ускладнення карієсу тимчасових та постійних зубів у дітей у 

динаміці спостереження. 

 

Цікавою виявилася також зміна скарг пацієнтів груп спостереження з 

часом (табл. 6.8). Зменшення кількості гострих больових відчуттів у дітей 

основних груп вказує на перехід захворювання в хронічні компенсовані 

форми і, як наслідок, зменшення кількості ускладнень. 

Аналіз мінералізуючого потенціалу ротової рідини дітей у динаміці 

спостереження виявив стабільно високі рівні основних компонентів 

іонообмінних процесів в емалі – Ca та фосфору, при значній активності ЛФ в 

основній групі молодшого віку (рис. 6.3). Зокрема, концентрація загального 

Ca в дітей віком 6-7 років зберігалася в межах (1,45±0,06)-(1,65±0,07) 

ммоль/л щодо (1,03±0,09)-(1,08±0,11) ммоль/л у групі порівняння.  

 

 

 



Таблиця 6.8 

Структура скарг дітей у динаміці спостереження 

 

Скарги 

Термін 

обстеження 

Діти віком 6-7 років Діти віком 12 років 

основна порівняння основна порівняння 

б
о
л

ьо
в
і 

в
ід

ч
у

тт
я 

від подразника до лікування 63,33 % (n=30) 56,67 % (n=30) 66,67 % (n=30) 60,00 % (n=30) 

через 1 рік 17,24 % (n=29) 60,71 % (n=28) 24,14 % (n=29) 50,00 % (n=28) 

через 2 роки 14,82 % (n=27) 57,14 % (n=28) 14,81 % (n=27) 62, 96 % (n=27) 

під час 

накушування 

до лікування 26,67 % (n=30) 33,33 % (n=30) 10,00 % (n=30) 10,00 % (n=30) 

через 1 рік 6,90 % (n=29) 17,86 % (n=28) 0 % (n=29) 3,57 % (n=28) 

через 2 роки 3,70 % (n=27) 14,29 % (n=28) 0 % (n=27) 7,41 % (n=27) 

постійні 

 

 

до лікування 33,33 % (n=30)  26,67 % (n=30)  16,67 % (n=30)  20,00 % (n=30) 

через 1 рік 6,90 % (n=29) 21,43 % (n=28)   0 % (n=29) 7,14 % (n=28) 

через 2 роки 7,41 % (n=27) 17,68 % (n=28)  3,71 % (n=27) 14,81 % (n=27) 

 

наявність дефектів 

до лікування 43,33 % (n=30)  40,00 % (n=30)  36,67 % (n=30)  33,33 % (n=30) 

через 1 рік 17,24 % (n=29) 25,00 % (n=28) 13,79 % (n=29) 17,86 % (n=28) 

через 2 роки 3,70 % (n=27) 21,43 % (n=28) 7,41 % (n=27) 14,81 % (n=27) 

2
4
9

 



 

 Рис. 6.3. Рівень фосфат-іонів та загального кальцію в ротовій рідині 

дітей віком 6-7 років у динаміці спостереження. 

 

У старших вікових групах спостерігалася така ж тенденція (рис. 6.4). 

Вищевказані показники були, відповідно, (1,57±0,12)-(1,62±0,07) та 

(0,92±0,06)-(1,09±0,06) ммоль/л.  

Уміст фосфат-іонів у ротовій рідині дітей основних груп також був 

значно вищим: (4,07±0,25)-(4,23±0,11) ммоль/л – у дітей 6-7 років та 

(4,08±0,19)-(4,29±0,33) ммоль/л – у 12-річних дітей, ніж у групах порівняння: 

відповідно (3,23±0,18)-(3,67±0,07) та (3,25±0,21)-(3,67±0,03) ммоль/л.  

Активність ферменту ЛФ в основних групах знаходилася на рівні 

(4,22±0,15)-(4,46±0,13) нмоль/(с-л) і вірогідно відрізнялася від даних груп 

порівняння (3,07±0,11)-(3,11±0,12) нмоль/(с-л) (р<0,05). 

 

 

 

 

ммоль/л 
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Рис. 6.4. Рівень фосфат-іонів та загального кальцію в ротовій рідині 

дітей віком 12 років у динаміці спостереження. 

 

Морфо-функціональна стійкість емалі в групах дітей, яким проводили 

розроблений спосіб лікування і профілактики карієсу зубів, зростала з 

кожним наступним оглядом. Через 2 роки вона склала (4,12±0,15) бали в 

пацієнтів молодшої вікової групи та (4,07±0,20) бали в дітей віком 12 років 

на противагу (6,79±0,45) та (6,47±0,37) балам у групах порівняння. 

Таким чином, застосування препаратів макро- і мікроелементів на 

системному та місцевому рівнях на тлі базової йодотерапії в дітей, хворих на 

ДНЗ, дозволяє стабілізувати показники інтенсивності карієсу зубів, 

підвищити рівень стоматологічного здоров’я та запобігти розвитку можливих 

ускладнень з боку зубощелепної системи й організму дитини загалом. 

Установлена більша ефективність запропонованих нами лікувально-

профілактичних заходів у дітей молодшого віку вказує на позитивний вплив 

метаболічної корекції, у першу чергу, на процеси дозрівання емалі та 

формування карієсрезистентних твердих тканин зуба. Враховуючи одержані 

результати, можна зробити висновок про доцільність призначення 
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розробленого комплексу заходів у дітей, які хворіють на ДНЗ, з початку 

змінного прикусу як з лікувальною, так і з профілактичною метою. 

 

6.3. Лікувально-профілактичні заходи щодо хронічного 

катарального гінгівіту в дітей із супутнім дифузним нетоксичним зобом 

 

Для оцінки ефективності нового способу лікування і профілактики 

ХКГ у дітей за умов еутиреоїдного зобу під нашим наглядом знаходося 

чотири групи пацієнтів віком 12 та 15 років: дві основні та дві групи 

порівняння. Поділ дітей на групи з урахуванням віку, статі та ступеня 

тяжкості стоматологічного захворювання наведено в розділі 2 (див. табл. 

2.18). Дітям груп порівняння здійснювали загальноприйняті лікувально -

профілактичні заходи щодо ХКГ, в основних групах застосовували 

удосконалений комплекс спосіб. Детально схеми лікувально-профілактичних 

заходів подані в підрозділі 2.4.   

За станом соматичного здоров’я діти груп спостереження були 

співставними. У дітей віком 12 років структура тиреопатології була такою: 

ДНЗ Іа ступеня в 46,67 % (14 осіб) дітей основної групи та групи порівняння, 

ДНЗ Іб ступеня у 23,33 % (7 осіб) основної групи та 26,67 % (8 осіб) групи 

порівняння, ДНЗ ІІ ступеня в 30,00 % (9 осіб) основної групи та 26,67 % (8 

осіб) групи порівняння. Ступінь тяжкості ДНЗ у дітей основної групи 15-

річного віку був розподілений таким чином: 53,33 % (16 осіб) мали 

захворювання Іа ступеня, 26,67 % (8 осіб) – Іб ступеня та 20,00 % (6 осіб) – ІІ 

ступеня тяжкості. Група порівняння цього ж віку була сформована з 46,67 % 

(14 осіб) випадків ДНЗ Іа ступеня, у 36,67 % (11 осіб) – ДНЗ Іб ступеня та в 

16,67 % (5 осіб) – ДНЗ ІІ ступеня. Іншої соматичної патології в дітей не 

спостерігалося. 

Стоматологічний статус дітей груп спостереження на момент початку 

лікувально-профілактичних заходів вказує на високу інтенсивність ураження 

тканин пародонта, що проявляється однаковою мірою в основних групах та 
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групах порівняння (табл. 6.9). Гігієна ротової порожнини в дітей всіх груп 

спостереження знаходилася на незадовільному рівні. 

Аналіз основних пародонтопатогенних чинників у групах 

спостереження показав, що всі діти зазнавали впливу однакових 

патологічних чинників (див. підрозділ 4.2).  

Уцілому можна сказати, що в дітей були присутні типові механізми 

формування запального процесу в яснах, зумовлені незадовільною гігієною 

ротової порожнини. Проте, діяли вони за умов ДНЗ, а також аліментарного 

дефіциту основних есенціальних мікронутрієнтів, зокрема легкого 

йододефіциту. Виявлено недостатність таких мікроелементів як Zn та Cu, що 

патогенетично впливає на процеси трофіки, регенерації та захисні механізми 

тканин пародонтального комплексу. Встановлено зміни концентрацій ГАГ та 

глікопротеїнів у ротовій рідині дітей, хворих на ХКГ, що є ознакою 

дезорганізації сполучнотканинних компонентів зубощелепної системи. Ці 

факти підтверджують порушення метаболізму в тканинах пародонта, що є 

підґрунтям для реалізації дії низки пародонтопатогенних чинників.  

Як наслідок, у дітей за умов ДНЗ реєструються значно вищі показники 

поширеності та інтенсивності ураження тканин пародонта порівняно з 

соматично здоровими дітьми. Тому обґрунтованим є застосування препаратів 

макро- та мікроелементів, глюкозаміну для нормалізації обмінних процесів у 

тканинах пародонта при тиреопатології як на локальному рівні, так і на рівні 

всього організму. 

На момент початку лікувально-профілактичних заходів всі пацієнти 

висували скарги на кровоточивість ясен, відчуття болю, свербіння та галітоз. 

Структура скарг дітей у групах спостереження наведена в таблиці 6.10. 

Привертає увагу великий відсоток дітей, які мають кровоточивість ясен при 

відсутності виражених больових відчуттів, що свідчить про певні 

особливості перебігу патологічних процесів у тканинах пародонта дітей на 

тлі ДНЗ. 



Таблиця 6.9 

Стоматологічний статус дітей груп спостереження до та після лікувально-профілактичних заходів, М±m 

 

Показники 

 

Термін 
обстеження 

 

Діти віком 12 років  

р1 

Діти віком 15 років 

р2 
основна 
(n=30) 

порівняння 
(n=30) 

основна 
(n=30) 

порівняння 
(n=30) 

 
здорові ясна 

(секстанти) 

до лікування 2,14±0,15 2,20±0,18 >0,05 1,13±0,11 1,15±0,14 >0,05 

після лікування  5,85±0,35* 4,01±0,21* <0,05 5,67±0,34* 3,75±0,28* <0,05 

 
кровоточивість 

(секстанти) 

до лікування 3,28±0,31 3,25±0,31 >0,05 4,28±0,21 4,36±0,32 >0,05 

після лікування  0,15±0,02* 1,27±0,12* <0,05 0,33±0,02* 1,95±0,12* <0,05 

 

зубний камінь 
(секстанти) 

до лікування 0,08±0,002 0,07±0,003 >0,05 1,16±0,01 1,15±0,02 >0,05 

після лікування  0* 0* >0,05 0* 0* >0,05 

 

РМА (%) 

до лікування 33,29±3,20 34,11±3,26 >0,05 35,84±4,07 36,13±3,41 >0,05 

після лікування  0* 7,92±0,51* <0,05 0* 5,22±0,31* <0,05 

Примітки. * – вірогідна відмінність між показниками в дітей груп спостереження до та після лікування, р<0,05;  

   
р1 – порівняння показників у дітей основної групи та групи порівняння віком 12 років;  

р2 – порівняння показників у дітей основної групи та групи порівняння віком 15 років. 
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Таблиця 6.10 

Структура скарг дітей до початку спостереження  

 
Вік 

 
Група 

Кровото-
чивість 

Больові 
відчуття 

 
Галітоз 

 

діти віком 

12 років 

основна 

(n=30) 

76,67 % 36,67 % 43,33 % 

порівняння 
(n=30) 

73,33 % 33,33 % 40,00 % 

 

діти віком 

15 років 

основна 
(n=30) 

90,00 % 40,00 % 30,00 % 

порівняння 

(n=30) 

93,33 % 43,33 % 33,33 % 

 

Аналіз біохімічних показників ротової рідини дітей, які відображають 

обмін сполучнотканинних компонентів зубощелепної системи, а саме, рівень 

ГАГ та їх фракцій, вільного і зв’язаного оксипроліну, глікопротеїнів, 

гексозамінів, сіалових кислот, фукози та білка дає можливість зробити 

висновок про однотипність змін гомеостазу тканин пародонта в дітей 

основної групи та групи порівняння віком 12 років (табл. 6.11). 

Після проведення стоматологічної санації та першого курсу 

лікувально-профілактичних заходів щодо ХКГ у дітей за умов ДНЗ 

спостерігалися значні зміни пародонтальних показників як в основних 

групах, так і в групах порівняння. Зокрема, стан гігієни ротової порожнини у 

всіх дітей суттєво поліпшувався: значення гігієнічного індексу змінювалося з 

високого до середнього, що вказувало вже на задовільний рівень гігієни, а 

отже усунення одного з ключових місцевих пародонтопатогенних чинників.  

Як наслідок, кількість уражених секстантів у дітей при супутній 

тиреопатології різко скоротилася. Особливо помітне поліпшення стану 

тканин пародонта відбулося в пацієнтів основних груп. Так, у дітей 12-

річного віку кількість здорових секстантів зросла до (5,85±0,35), а в підлітків 

– до (5,67±0,34) та була вірогідно більшою, ніж до початку лікування 

(2,14±0,15) та (1,13±0,11) відповідно, а також, порівняно з показниками груп 
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Таблиця 6.11 

Показники обміну сполучнотканинних компонентів у ротової рідині  

дітей віком 12 років до та після лікувально-профілактичних заходів, М±m 

 

Показники 

Група порівняння 
(n=30) 

Група основна 
(n=30) 

р1 р2 до  

лікування 

після 

лікування 

до  

лікування 

після 

лікування 

загальний рівень ГАГ (г/л): 

- СГАГ (г/л) 

- НСГАГ (г/л) 

0,35±0,04 

0,30±0,02 

0,05±0,01 

0,29±0,02 

0,23±0,03 

0,06±0,01 

0,34±0,02 

0,28±0,02 

0,06±0,01 

0,18±0,01* 

0,11±0,01* 

0,07±0,01 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

<0,05 

<0,05 

>0,05 

вільний оксипролін (мкг/мл) 

зв’язаний оксипролін (мкг/мл) 

0,31±0,03 

0,39±0,04 

0,25±0,01 

0,42±0,02 

0,33±0,02 

0,41±0,02 

0,19±0,01* 

0,60±0,04* 

>0,05 

>0,05 

<0,05 

<0,05 

загальний білок (г/л) 6,77±0,44 5,11±0,22 6,82±0,59 4,06±0,23* >0,05 >0,05 

глікопротеїни (мг/мл) 0,03±0,02 0,06±0,03 0,03±0,03 1,05±0,18* >0,05 <0,05 

гексозаміни (ммоль/л) 0,18±0,01 0,32±0,03* 0,19±0,03 0,59±0,04* >0,05 <0,05 

сіалові кислоти (ммоль/л) 0,26±0,03 0,19±0,01 0,28±0,02 0,15±0,02* >0,05 >0,05 

фукоза (ммоль/л) 0,86±0,04 0,67±0,02* 0,89±0,06 0,58±0,04* >0,05 >0,05 

Примітки. * – вірогідна відмінність між показниками в дітей груп спостереження до та після лікування, р<0,05;  

р1 – порівняння показників у дітей основної групи та групи порівняння до лікування;  

р2 – порівняння показників у дітей основної групи та групи порівняння після лікування. 
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порівняння: (4,01±0,21) та (3,75±0,28) здорових секстантів (р<0,05).   

Під час клінічного огляду дітей, яким проводилися запропоновані нами 

лікувально-профілактичні заходи, ознаки запалення були відсутні, проте в 

невеликої кількості обстежених (6,67 % дітей у віці 12 років та 13,33 % 

старшої вікової групи) спостерігалася кровоточивість ясен після зондування, 

що вказує на наявність певних патологічних процесів у тканинах пародонта. 

На нашу думку, це може бути пов’язано із морфо-функціональноми змінами 

стінки судини та тканин, що її оточують, як сполучнотканинних елементів, 

які зазнають змін при дистиреозі та потребують тривалої метаболічної 

корекції.  

На противагу основним групам, у групах порівняння на момент 

завершення загальноприйнятих лікувально-профілактичних маніпуляцій у 5 

дітей (16,67 %) віком 12 років та 4 пацієнтів 15-річного віку (13,33 %) мав 

місце хронічний запальний процес в яснах, який супроводжувався 

кровоточивістю (відповідно у 23,33 % та 20,00 % випадків). Інтенсивність 

симптому кровоточивості була значно вищою – (1,27±0,12) та (1,95±0,12) 

уражених секстантів, ніж у відповідних основних групах – (0,15±0,02) та 

(0,33±0,02) уражених секстантів (р<0,05). Це свідчить про відсутність 

патогенетичного впливу на механізми формування патології тканин 

пародонта в дітей за умов еутиреоїдної гіперплазії щитоподібної залози. 

Підтвердженням встановлених клінічних ознак були результати 

дослідження ротової рідини дітей віком 12 років у динаміці спостереження 

(див. табл. 6.11). Як видно з даних таблиці, усі біохімічні параметри ротової 

рідини після лікувально-профілактичного впливу вірогідно змінювалися 

лише в дітей основної групи. Діти групи порівняння мали тенденцію до 

нормалізації складу ротової рідини, проте значних змін зазнавали лише вміст 

гексозамінів – із (0,18±0,01) до (0,32±0,03) ммоль/л та фукози – із (0,86±0,04) 

до (0,67±0,02) ммоль/л (р<0,05).  

У дітей основної групи та групи порівняння встановлена вірогідна 

відмінність між показниками: загального рівня ГАГ, відповідно, (0,18±0,01) і 
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(0,29±0,02) г/л та їх сульфатованої фракції: (0,11±0,01) та (0,23±0,03) г/л; 

вільного оксипроліну: (0,19±0,01) та (0,25±0,02) мкг/мл; зв’язаного 

оксипроліну: (0,60±0,04) та (0,42±0,02) мкг/мл; глікопротеїнів (1,05±0,18) та 

(0,06±0,03) мг/мл і гексозамінів: (0,59±0,04) та (0,32±0,03) ммоль/л, що вказує 

на напрямок дії обраних для корекції препаратів та підтверджує роль 

дефіциту структурних компонентів сполучної тканини у патогенезі 

захворювань тканин пародонта за умов досліджуваної тиреопатології.  

При цьому зміни вмісту загального білка, сіалових кислот та фукози 

були однотиповими в обох групах, що свідчить про їх неспецифічність при 

формуванні запального процесу в яснах.  

Оцінка клінічної ефективності застосування запропонованого нами 

лікувально-профілактичного комплексу показала початок редукції симптомів 

запалення в основних групах на 3-4 добу, тоді як у групах порівняння 

зворотній розвиток патологічного процесу починався з 4-5 доби. Середня 

тривалість місцевого лікування удосконаленим способом у дітей віком 12 

років становила (6,2±0,21) діб, у старшій віковій групі – (6,6±0,18) діб, 

порівняно з (9,3±0,51) та (9,6±0,40) діб у групах порівняння.  

Відсутність ліквідації запального процесу в яснах дітей груп 

порівняння ще раз підкреслює розвиток складних метаболічних змін на тлі 

ДНЗ, що не корегуються загальноприйнятими способами лікування і 

профілактики. При цьому застосування запропонованих нами препаратів 

призводить до суттєвого поліпшення стану тканин пародонта. Наявність 

залишкових клінічних явищ вказує на необхідність повторного проведення 

комплексу лікувально-профілактичних заходів.  
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6.4. Віддалені результати лікування і профілактики хронічного 

катарального гінгівіту в дітей, які хворіють на дифузний нетоксичний 

зоб 

 

Проведено катамнестичне спостереження за дітьми в процесі лікування 

і профілактики ХКГ за умов ураження ДНЗ, яке включало клінічні огляди зі 

встановленням стоматологічного статусу пацієнтів через півроку, рік, півтора 

та два роки від початку застосування запропонованого лікувально-

профілактичного комплексу.  

Уцілому позитивні зміни стану тканин пародонта спостерігалися вже 

після проведення першого лікувально-профілактичного курсу та 

продовжувалися з різною динамікою під час усього періоду моніторингу. 

Зокрема, стан гігієни ротової порожнини дітей віком 12 років, який 

суттєво поліпшився на момент закінчення першого курсу, продовжував 

залишатися в межах середніх значень (0,93±0,05)-(1,48±0,04) балів в обох 

групах спостереження. Обстеження пацієнтів впродовж другого року 

моніторингу показали встановлення гігієнічного індексу на задовільному 

рівні – від (1,23±0,07) балів у дітей основної групи до (1,69±0,05) балів у 

групі порівняння (табл. 6.12). 

При цьому тверді зубні відкладення, які в молодшій віковій групі 

займали незначну частину індексу OHI-S, починали відкладатися знову через 

рік після початку лікувально-профілактичного впливу в дітей основної групи 

та через півроку при загальноприйнятому способі лікування і профілактики 

ХКГ. У дітей групи порівняння значення індексу зубного каменю через 2 

роки наближалося до вихідного рівня – (0,06±0,003) бала і було вірогідно 

більшим від показника основної групи – (0,02±0,001) бала (р<0,05). 
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Таблиця 6.12 

Стан гігієни ротової порожнини дітей віком 12 років у динаміці 

спостереження за даними індексу OHI-S 

Термін 

обстеження 

 

Індекс OHI-S 

Групи  

р основна порівняння 

до  

лікування 

(n=30) 

значення 1,91±0,07 1,90±0,02 >0,05 

зубний наліт 1,85±0,10 1,83±0,02 >0,05 

зубний камінь 0,06±0,004 0,07±0,005 >0,05 

після 

лікування 

(n=30) 

значення 0,75±0,04* 0,88±0,05* >0,05 

зубний наліт 0,75±0,04* 0,88±0,05* >0,05 

зубний камінь 0* 0* >0,05 

через 6 

місяців 

(n=29) 

значення 0,93±0,05* 1,24±0,03* <0,05 

зубний наліт 0,93±0,05* 1,23±0,04* <0,05 

зубний камінь 0* 0,01±0,001* <0,05 

через  

1 рік 

(n=29) 

значення 1,05±0,04* 1,37±0,02* <0,05 

зубний наліт 1,04±0,06* 1,33±0,03* <0,05 

зубний камінь 0,01±0,001* 0,04±0,002 <0,05 

через  

1,5 роки 

(n=28) 

значення 1,20±0,02* 1,48±0,04* <0,05 

зубний наліт 1,18±0,02* 1,42±0,05* <0,05 

зубний камінь 0,02±0,001* 0,06±0,003 <0,05 

через  

2 роки 

(n=28) 

значення 1,23±0,07* 1,69±0,05 <0,05 

зубний наліт 1,21±0,08* 1,63±0,06 <0,05 

зубний камінь 0,02±0,001* 0,06±0,003 <0,05 

Примітки. * – вірогідна відмінність між показниками в дітей груп 

спостереження до та після лікування, р<0,05; р – порівняння показників у 

дітей основної групи та групи порівняння.  

 

Подібна ситуація спостерігалася й щодо гігієнічного стану ротової 

порожнини дітей старшої вікової групи (табл. 6.13).  
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Таблиця 6.13 

Стан гігієни ротової порожнини дітей віком 15 років у динаміці 

спостереження за даними індексу OHI-S 

Термін 

обстеження 

 

Індекс OHI-S 

Групи  

р основна порівняння 

до  

лікування 

(n=30) 

значення 1,82±0,05 1,80±0,03 >0,05 

зубний наліт 1,69±0,10 1,66±0,02 >0,05 

зубний камінь 0,13±0,01 0,14±0,02 >0,05 

після 

лікування 

(n=30) 

значення 0,68±0,04* 0,81±0,04* >0,05 

зубний наліт 0,68±0,04* 0,81±0,05* >0,05 

зубний камінь 0* 0* >0,05 

через 6 

місяців 

(n=29) 

значення 0,73±0,03 1,24±0,12* <0,05 

зубний наліт 0,72±0,03 1,19±0,12* <0,05 

зубний камінь 0,01±0,001* 0,05±0,003* <0,05 

через  

1 рік 

(n=29) 

значення 0,95±0,06* 1,36±0,05* <0,05 

зубний наліт 0,92±0,06* 1,26±0,05* <0,05 

зубний камінь 0,03±0,002* 0,10±0,01 <0,05 

через  

1,5 роки 

(n=27) 

значення 1,14±0,02* 1,38±0,06* <0,05 

зубний наліт 1,10±0,03* 1,28±0,08* >0,05 

зубний камінь 0,04±0,001* 0,10±0,01 <0,05 

через  

2 роки 

(n=27) 

значення 1,20±0,05* 1,58±0,04 <0,05 

зубний наліт 1,17±0,05* 1,46±0,04 <0,05 

зубний камінь 0,03±0,002* 0,12±0,01 <0,05 

Примітки. * – вірогідна відмінність між показниками в дітей груп 

спостереження до та після лікування, р<0,05; р – порівняння показників у 

дітей основної групи та групи порівняння.  

 

Динаміка клінічної картини тканин пародонта в дітей віком 12 років у 

катамнезі спостереження показана в таблиці 6.14.  
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Таблиця 6.14 

Стан тканин пародонта в дітей віком 12 років у динаміці 

спостереження за даними індексу СРІ у секстантах 

Термін 

обстеження 

 

Індекс СРІ 

Групи  

р основна порівняння 

до  

лікування 

(n=30) 

здорові ясна 2,14±0,15 2,20±0,18 >0,05 

кровоточивість 3,28±0,24 3,25±0,31 >0,05 

зубний камінь 0,08±0,002 0,07±0,003 >0,05 

після 

лікування 

(n=30) 

здорові ясна 5,85±0,35* 4,01±0,21* <0,05 

кровоточивість 0,15±0,02* 1,27±0,12* <0,05 

зубний камінь 0* 0* >0,05 

через 6 

місяців 

(n=29) 

здорові ясна 5,73±0,32* 3,76±0,19* <0,05 

кровоточивість 0,27±0,01* 1,50±0,08* <0,05 

зубний камінь 0* 0,01±0,001* <0,05 

через  

1 рік 

(n=29) 

здорові ясна 5,79±0,21* 3,52±0,16* <0,05 

кровоточивість 0,21±0,02* 1,83±0,12* <0,05 

зубний камінь 0,01±0,001* 0,04±0,002 <0,05 

через  

1,5 роки 

(n=28) 

здорові ясна 5,84±0,29* 3,11±0,20 <0,05 

кровоточивість 0,16±0,01* 2,06±0,18 <0,05 

зубний камінь 0,02±0,001* 0,06±0,003 <0,05 

через  

2 роки 

(n=28) 

здорові ясна 5,81±0,43* 3,05±0,17 <0,05 

кровоточивість 0,19±0,02* 2,38±0,24 <0,05 

зубний камінь 0,02±0,001* 0,06±0,003 <0,05 

Примітки. * – вірогідна відмінність між показниками в дітей груп 

спостереження до та після лікування, р<0,05; р – порівняння показників у 

дітей основної групи та групи порівняння.  

 

Зміна стану тканин пародонта в дітей старшого віку в динаміці 

спостереження наведена в таблиці 6.15.  

 



 263 

Таблиця 6.15 

Стан тканин пародонта в дітей віком 15 років у динаміці 

спостереження за даними індексу СРІ у секстантах 

Термін 

обстеження 

 

Індекс СРІ 

Групи  

р основна порівняння 

 

до  

лікування 

(n=30) 

 

здорові ясна 1,13±0,11 1,15±0,14 >0,05 

кровоточивість 4,28±0,21 4,36±0,32 >0,05 

зубний камінь 1,16±0,01 1,15±0,02 >0,05 

пародонтальні 

кишені 

0,09±0,005 0,08±0,006 >0,05 

 

після 

лікування 

(n=30) 

здорові ясна 5,67±0,34* 3,75±0,18* <0,05 

кровоточивість 0,33±0,02* 1,95±0,12* <0,05 

зубний камінь 0* 0* >0,05 

пародонтальні 

кишені 

0* 0* >0,05 

 

через 6 

місяців 

(n=29) 

 

здорові ясна 5,76±0,32* 3,55±0,29* <0,05 

кровоточивість 0,24±0,02* 2,32±0,18* <0,05 

зубний камінь 0,01±0,001* 0,05±0,003* <0,05 

пародонтальні 
кишені 

0* 0* >0,05 

 

через  

1 рік 

(n=29) 

здорові ясна 5,63±0,43* 3,19±0,14* <0,05 

кровоточивість 0,37±0,03* 2,30±0,20* <0,05 

зубний камінь 0,02±0,001* 0,10±0,01* <0,05 

пародонтальні 
кишені 

0* 0* >0,05 

 

через  

1,5 роки 

(n=27) 

здорові ясна 5,55±0,30* 3,01±0,17* <0,05 

кровоточивість 0,45±0,02* 2,64±0,15* <0,05 

зубний камінь 0,04±0,003* 0,10±0,01* <0,05 

пародонтальні 
кишені 

0* 0,01±0,001* <0,05 
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Продовж. табл. 6.15 

 

через  

2 роки 

(n=27) 

здорові ясна 5,60±0,39* 2,54±0,16 <0,05 

кровоточивість 0,40±0,01* 3,28±0,19 <0,05 

зубний камінь 0,03±0,002* 0,12±0,01* <0,05 

пародонтальні 

кишені 

0* 0,02±0,001* <0,05 

Примітки. * – вірогідна відмінність між показниками в дітей груп 

спостереження до та після лікування, р<0,05; р – порівняння показників у 

дітей основної групи та групи порівняння.  

 

Огляд дітей через півроку засвідчив погіршення гігієнічного статусу, 

яке в старших вікових групах та групі порівняння віком 12 років було 

пов’язане із появою твердих зубних відкладень. Пародонтологічні скарги 

висували 2 дитини (6,67 %) основної молодшої групи та 4 підлітки (13,33 %). 

На відміну від цього в групах порівняння значно швидше відновлювалися 

запальні процеси в тканинах пародонта: 36,67-40,00 % обстежених 

скаржилося на кровоточивість ясен, у 3,33 % відзначався неприємний запах із 

рота (табл. 6.16).  

Як наслідок, індекс РМА через півроку був вірогідно меншим у дітей, 

які одержували удосконалений лікувально-профілактичний спосіб, порівняно 

з дітьми групи порівняння – відповідно (4,62±0,16) та (2,42±0,13) % щодо 

(16,97±1,21) та (13,04±1,06) % (р<0,05). 

Через рік встановлено рецидивування ознак запалення та 

кровоточивості в 90,00 % дітей груп порівняння (у 93,33 % обстежених групи 

віком 12 років та у 86,67 % – старшої групи). Скарги дітей на кровоточивість 

відновилися в 13 осіб (43,33 %) молодшої групи та 12 осіб (40,00 %) 

підліткового віку. В основних групах поряд зі значно меншою кількістю 

скарг на кровоточивість (у 13,33 % дітей віком 12 років та в 16,67 % – 15-

річних) також реєструвалося відновлення початкових патологічних явищ у 

тканинах пародонта.  



Таблиця 6.16 

Структура скарг дітей у динаміці спостереження 

 

Скарги 

Термін 

обстеження 

Діти віком 12 років Діти віком 15 років 

основна порівняння основна порівняння 

 

 
кровоточивість 

до  лікування 76,67 %  

(n=30) 

73,33 %  

(n=30) 

90,00 %  

(n=30) 

93,33 %  

(n=30) 

через  1 рік 13,79 %  
(n=29) 

44,83 % 
(n=29) 

17,24 % 
 (n=29) 

41,38 % 
 (n=29) 

через 2 роки 7,14 %  
(n=28) 

39,29 %  
(n=28) 

11,11 %  
(n=27) 

51,85 % 
 (n=27) 

 

больові відчуття 

до  лікування 36,67 %  

(n=30) 

33,33 % 

(n=30)  

40,00 %  

(n=30) 

43,33 %  

(n=30) 

через  1 рік 0 % 
(n=29) 

6,90 % 
(n=29) 

0 % 
(n=29) 

13,79 % 
(n=29) 

через 2 роки 0 % 

(n=28) 

14,29 % 

(n=28) 

3,70 % 

(n=27) 

18,52 % 

(n=27) 

 
галітоз 

до  лікування 43,33 %  
(n=30) 

40,00 %  
(n=30) 

30,00 %  
(n=30) 

33,33 %  
(n=30) 

через  1 рік 3,45 % 
(n=29) 

3,45 % 
(n=29) 

3,45 % 
(n=29) 

17,24 % 
(n=29) 

через 2 роки 3,57 % 

(n=28) 

7,14 % 

(n=28) 

3,70 % 

(n=27) 

22,22 % 

(n=27) 

2
6
5

 



Індекс РМА становив відповідно (8,63±0,32) та (5,67±0,25) %, 

порівняно з показниками груп порівняння – (25,02±1,21) та (20,14±2,18) % 

(р<0,05). Старша група спостереження характеризувалася кращими 

показниками моніторингу (рис. 6.4).  

Подальше погіршення стану тканин пародонта в дітей груп порівняння 

та стабілізацію запального процесу в яснах пацієнтів основних груп було 

виявлено під час огляду через 1,5 роки. Зокрема, середня кількість секстантів 

із кровоточивістю в молодшій групі порівняння склала (2,06±0,18) щодо 

відповідного показника основної групи – (0,16±0,01) (р<0,05). У 15-річних 

дітей встановлено (2,64±0,15) уражених секстантів, порівняно з (0,45±0,02) 

основної групи (р<0,05). Кількість секстантів із зубним каменем у дітей 

основних груп склала в середньому (0,02±0,001) у віці 12 років та 

(0,04±0,003) у віці 15 років та була вірогідно меншою, ніж у групах 

порівняння – (0,06±0,003) та (0,10±0,01) (р<0,05). Слід зауважити про появу 

пародонтальних кишень у дітей старшої групи порівняння.  

Підтвердженням оцінки стану тканин пародонта за основними його 

ознаками ураження у секстантах стали результати визначення індексу РМА: 

у дітей віком 12 років він був  (5,34±0,45) % в основній групі та    

(28,15±1,19) % – у групі порівняння (р<0,05), у підлітків, відповідно, – 

(3,95±0,22) та (25,87±1,03) % (р<0,05). 

Через два роки від початку лікувально-профілактичних маніпуляцій 

щодо ХКГ у дітей груп спостереження ознаки запального процесу в яснах 

фіксувалися на рівні РМА (7,04±3,44) % в основній молодшій групі, 

порівняно з групою порівняння (30,01±2,78) % (р<0,05) та у підлітковому віці 

– (6,04±0,29) і (23,07±1,93) % відповідно (р<0,05). Вірогідно більшою була і 

кількість уражених секстантів у дітей при загальноприйнятому методі як за 

ознакою кровоточивості, так і за зубним каменем, а у віці 15 років і за 

кількістю секстантів з пародонтальними кишенями. Скарги відновлювалися 

приблизно в половини обстежених груп порівняння (36,67-46,67 %) та були 

мінімальними в дітей основних груп (6,67-10,00 %).  

266 
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Діти віком 12 років 

 

 

Діти віком 15 років 

 

 

Рис. 6.5. Стан тканин пародонта в дітей у динаміці спостереження за 

даними індексу РМА, %. 

 



 268 

Уцілому за два роки проведення запропонованих нами лікувально-

профілактичних заходів у дітей вдалося збільшити кількість здорових 

секстантів із (2,14±0,15) до (5,81±0,43) у віці 12 років (р<0,05) та з (1,13±0,11) 

до (5,60±0,39) у дітей підліткового віку (р<0,05). На відміну від цього в дітей 

групи порівняння кількість інтактних тканин пародонта через 2 роки 

вірогідно не відрізнялася від вихідних даних – відповідно (2,20±0,18) та 

(3,05±0,17) уражених секстантів у молодшій віковій групі, (1,15±0,14) та 

(2,54±0,16) уражених секстантів у дітей віком 15 років. 

Таким чином, лікування і профілактика ХКГ у дітей за умов ураження 

ДНЗ показало низьку ефективність загальноприйнятого способу внаслідок 

відсутності патогенетичного впливу. Додаткове введення заходів 

метаболічної корекції значно поліпшує результати і ще раз доводить важливу 

роль обмінних порушень у розвитку запального процесу в яснах.  

Встановлені ліпші результати лікування і профілактики ХКГ у дітей 

старшого віку, що дає підстави думати про можливий посилений вплив 

гормонального дисбалансу в період статевого дозрівання. Поліпшення стану 

гігієни ротової порожнини в дітей, яке зберігалося в динаміці спостереження, 

не завадило відновленню патологічного процесу в яснах пацієнтів груп 

порівняння, що підтверджує встановлену багатофакторним аналізом 

другорядну роль місцевих чинників гінгівіту за умов тиреопатології. 

Наявність рецидивів захворювання при загальноприйнятому способі, на нашу 

думку, пов’язана з продовженням дії системного фактора, зумовлюючи 

загальний вплив на організм дитини. Найінтенсивніше рецидивує симптом 

кровоточивості, що пояснюється патогенетичним ефектом дії тиреоїдних 

гормонів на стан сполучнотканинних елементів. Спостерігається тенденція 

швидшого прогресування цього симптому в дітей старшого віку, що, мабуть, 

є результатом тривалішого впливу дистиреозу в анамнезі. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

На сьогоднішній день стоматологічна захворюваність серед дітей 

невпинно зростає [58, 65, 66, 125, 141, 155, 238, 253, 254, 364, 450]. Розвиток 

основних стоматологічних захворювань у дітей на популяційному рівні 

залежить від багатьох чинників: соціальних, кліматичних, екологічних, 

біогеохімічних [15, 39, 69, 74, 78, 81, 89, 96, 126, 184, 186, 255, 273, 290, 370]. 

Водночас індивідуальне стоматологічне здоров’я дитини формується під 

впливом низки системно-соматичних чинників [27, 46, 71, 132, 145, 195, 222, 

250, 258, 259, 355, 379, 421].  

Значну роль у формуванні здоров’я дітей, у тому числі 

стоматологічного, відіграє ендокринна патологія, яка займає чільне місце у 

структурі хвороб дітей протягом останніх років [3, 51, 112, 437, 447]. За 

даними офіційних державних і галузевих статистичних звітів дитячої 

ендокринологічної служби 2010-2014 років, в Україні серед захворювань 

ендокринної системи найбільшу питому вагу має патологія щитоподібної 

залози, на частку якої припадає більше половини всіх нозологій. У структурі 

тиреопатій перше місце займає ДНЗ [23, 49, 59, 60, 103, 166, 167, 168, 169].  

Багато дослідників відзначає, що гіперплазія щитоподібної залози 

впливає на процеси формування та мінералізації твердих тканин зуба [20, 32, 

171, 174, 194], метаболічні процеси у тканинах пародонта [20, 84, 160, 172, 

194, 338, 448, 463], морфо-функціональний стан слинних залоз [7, 279]. У 

зв’язку із цим метою нашої роботи було розробка нових методів діагностики, 

профілактики і лікування стоматологічних захворювань у дітей із супутньою 

патологією щитоподібної залози на основі вивчення структурно-

функціональних особливостей твердих і м’яких тканин ротової порожнини. 

Представлені в роботі дані одержано в результаті обстеження 2026 

дітей із супутньою патологією щитоподібної залози віком від 3 до 17 років: 

1926 осіб, хворих на ДНЗ; 65 – на аутоімунний тиреоїдит та 35 – на 

гіпотиреоз. Верифікація ендокринологічних діагнозів проводилася згідно з 
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Наказом МОЗ України № 454 від 27.04.2006 р. “Про затвердження 

Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю “дитяча 

ендокринологія” на базі Обласної клінічної дитячої лікарні (м. Чернівці) та 

Міської дитячої поліклініки (м. Чернівці). 

Для детальної клінічної характеристики твердих тканин зубів і тканин 

пародонта в дітей, хворих на ДНЗ, були сформовані три вікові групи: 6-7, 12 

та 15 років. Кожна з них поділялася на підгрупи залежно від ступеня 

тяжкості соматичної патології: ДНЗ Іа, Іб та ІІ ступенів.  

Здійснений нами стоматологічний огляд дітей за умов тиреопатології 

показав значно більшу поширеність та інтенсивність ураження тканин 

ротової порожнини, порівняно з соматично здоровими дітьми. Зокрема, 

карієс зубів спостерігався в 94,29 % дітей на тлі гіпотиреозу, у 91,84 % – у 

випадку ДНЗ та у 89,23 % – за ураження тиреоїдитом. Захворювання тканин 

пародонта реєструвалися у 86,73 % дітей, хворих на ДНЗ, у 85,71 % – при 

супутньому гіпотиреозі та у 84,62 % – при тиреоїдиті. У структурі 

захворювань пародонта  домінував ХКГ, на частку якого припадало 83-89 % 

випадків. 

 Некаріозні ураження зубів зустрічалися у 27,85 % дітей із супутніми 

захворюваннями щитоподібної залози, що є значно частіше, ніж у соматично 

здорових дітей (р<0,05). Основною формою ураження твердих тканин була 

системна гіпоплазія, яка, як відомо, є надзвичайно чутливим діагностичним 

критерієм наявності системного патологічного впливу чинника на популяцію 

загалом [32, 219]. 

Виявлено, що найбільший рівень аномалій та деформацій зубощелепної 

ділянки спостерігається за умов ДНЗ та гіпотиреозу. Серед ортодонтичних 

проблем на перше місце виходять аномалії прорізування зубів, які 

встановлені в 57,14 % обстежених дітей при супутньому гіпотиреозі та    

45,92 % – у випадку ДНЗ, що свідчить про порушення процесів формування 

зубощелепного апарату дітей. 
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 У зв’язку з тим, що основною патологією щитоподібної залози у регіоні 

обстеження є ДНЗ, у роботі була звернена увага саме на цю нозологію. 

Здійснено детальне клінічне стоматологічне обстеження дітей щодо карієсу 

зубів та стану тканин пародонта у віковому аспекті. 

 Дослідження поширеності та структури карієсу тимчасових зубів у 

дітей, хворих на ДНЗ, показали наявність у таких пацієнтів раннього 

дитячого карієсу: у 47,69 % дітей віком 3-4 років виявляються каріозні 

ураження, які в більше половини випадків супроводжуються ускладненнями. 

Ступінь ураження твердих тканин зубів тимчасового прикусу оцінюється як 

середній (кпп=4,02±0,05). У дітей віком 5-7 років спостерігається різке 

погіршення показників поширеності та інтенсивності карієсу тимчасових 

зубів. Найвищий рівень ураження каріозним процесом тимчасових зубів 

зафіксовано в 7-річних обстежених, що, за критеріями ВООЗ, є високим 

(6,25±0,52). Найбільша кількість ускладнень карієсу спостерігалася у віці 6-9 

років (1,27±0,06-1,42±0,10), що нерідко призводило до передчасної втрати 

тимчасових зубів. 

У дітей на тлі ДНЗ реєструвалася достатньо велика кількість каріозних 

уражень тимчасових іклів (8,51 %), а в 5,63 % обстежених каріозний процес 

розпочинався з імунних зон: вестибулярних, язикових, піднебінних 

поверхонь, горбиків, що вказує на низьку карієсрезистентність твердих 

тканин зубів у дітей.  

Зуби постійного прикусу в дітей, хворих на ДНЗ, починали уражатися з 

моменту їх прорізування, про що свідчить показник поширеності карієсу в 

дітей віком 6-7 років – 16,98-23,62 % при інтенсивності процесу (КПВп – 

1,51±0,10-1,82±0,05). Уже у цьому віці нами реєструвались ускладнення 

карієсу майже в 4 % обстежених. Інтенсивність каріозного процесу, за 

критеріями ВООЗ, досягає дуже високого рівня в дітей віком 13 років. 

Привертає увагу великий відсоток (у середньому 52 % у віковій групі 6-17 

років) ускладнень карієсу, який нерідко завершуються видаленням (у 

середньому 16 % у віковій групі 8-17 років). Іншими словами, вже з 8-9 років 
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виникає необхідність реабілітації зубощелепного апарату дитини, тобто 

дитячого ортопедичного лікування. 

Вивчення поширеності карієсу зубів у дітей зі збільшенням ступеня 

тяжкості тиреопатології показало, що найбільші значення показників 

зафіксовані уразі ДНЗ ІІ ступеня (91,43, 96,00  та 100,00 % відповідно в 6-7, 

12 та 15 років). Частота виявлення карієсу зубів у дітей за умов ДНЗ всіх 

вікових груп була вищою та вірогідно відрізнялася від показників груп 

порівняння (р<0,05). Виключення складали лише показники поширеності 

карієсу зубів серед соматично здорових дітей і дітей, хворих на ДНЗ Іа 

ступеня віком 12 років, які не мали вірогідної відмінності між собою 

(р>0,05), хоча помічена тенденція до їх зростання. 

Показники інтенсивності карієсу зубів у дітей при супутньому ДНЗ 

також мали тенденцію до зростання зі збільшенням ступеня тяжкості 

соматичної патології, що підтверджувалося вірогідною відмінністю 

більшості даних від показників групи порівняння. 

Аналіз окремих компонент індексів карієсу у всіх вікових групах дітей 

при супутній тиреопатології показав перевагу уражених карієсом зубів над 

лікованими. Викликають стурбованість і досить високі показники передчасно 

видалених постійних зубів: від (0,08±0,009-0,51±0,03) на одну дитину віком 

12 років до (0,28±0,02-0,58±0,05) у дітей старшої вікової групи. Ці дані 

певною мірою вказують на якість надання стоматологічної допомоги дітям, 

однак, можуть свідчити й про погіршення умов функціонування пломб 

внаслідок рецидивування каріозного процесу. У будь-якому випадку 

результати вказують на необхідність удосконалення системи надання 

стоматологічної допомоги дітям із супутніми захворюваннями щитоподібної 

залози, зокрема, адаптації санації чи цілої системи диспансеризації дітей у 

стоматолога.  

Нами не встановлено різниці показників інтенсивності карієсу між 

хлопчиками та дівчатками. Лише у віці 12 років  були дещо більші значення 

індексу КПВ у дівчаток, ніж у хлопчиків, хоча вірогідної відмінності не було. 
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Така тенденція, найімовірніше, пояснюється початком швидкого морфо-

функціонального розвитку жіночого організму у віці 12 років, зокрема, 

статевого дозрівання, що переводить процес вторинної мінералізації твердих 

тканин зубів у стан функціонального напруження. Зниження  надходження 

Ca до емалі сприяє розвитку каріозного процесу, а, отже, підвищує 

поширеність та інтенсивність карієсу в дітей цієї групи. 

Встановлено, що в дітей, хворих на ДНЗ, спостерігається різке 

зростання відсотка декомпенсованих форм карієсу зубів, порівняно з групами 

контролю: у 6-7-річному віці – із 10,00 до 33, 64 %; у 12-річному – із 8,00 до 

26,00 % та у віці 15 років – із 14,00 до 32,41 %.  У середньому третина 

обстежених нами дітей за умов ДНЗ мала декомпенсований карієс, який 

характеризувався гострим перебігом і наявністю ускладнень карієсу, що, 

безумовно, слід враховувати при розробці діагностичних критеріїв та 

лікувально-профілактичних заходів. 

Підсумовуючи результати клінічного дослідження різних вікових груп 

дітей, хворих на ДНЗ, слід відмітити високу поширеність та інтенсивність 

ураження карієсом зубів як тимчасового, так і постійного прикусів, значну 

кількість ускладнень каріозного процесу та передчасну втрату зубів, 

наявність нетипових локалізацій каріозних уражень, що вказує на порушення 

резистентності твердих тканин зубів. 

Аналіз стану твердих тканин зубів показав чітку тенденцію до 

зростання частоти та інтенсивності каріозного процесу, а також його 

ускладнень зі збільшенням ступеня тяжкості соматичного захворювання та 

віку дітей. Встановлені факти ще раз підкреслюють зв’язок між двома 

досліджуваними патологіями, який, найімовірніше, реалізується шляхом 

впливу тиреоїдної регуляції на процеси первинної і вторинної мінералізації 

твердих тканин зуба, а також функціонування всіх сполучнотканинних 

компонентів зуба за умов норми та при формуванні стоматологічної 

патології. 
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Поширеність захворювань тканин пародонта в дітей, хворих на ДНЗ, 

склала 78,60 % у віці 12 років та 94,00 % – у 15-річних, що вірогідно вище, 

ніж у соматично здорових дітей (р<0,05). Спостерігалася тенденція до 

зростання поширеності патології пародонта в дітей зі збільшенням ступеня 

тяжкості ДНЗ. 

Серед захворювань тканин пародонта в дітей віком 12 років 

діагностувався ХКГ та ХГГ, а у підлітків при супутній тиреопатології – ще й 

пародонтит, частота виявлення якого була найвищою в обстежених із ДНЗ ІІ 

ступеня тяжкості (11,11 %). Загалом у дітей усіх груп спостереження 

домінував ХКГ. При патології щитоподібної залози його відсоток був вищим 

у групах 12-річних дітей та дещо нижчим у віці 15 років, що пов’язано з 

розвитком більш тяжких форм ураження тканин пародонта. 

За даними індексу РМА, у соматично хворих дітей основною формою 

ураження пародонта був гінгівіт середнього ступеня тяжкості (55,08 % у 

групі дітей 12 років та 56,62 % – у дітей віком 15 років). Лише в третини 

обстежених пацієнтів за умов ДНЗ діагностувався легкий ступінь гінгівіту, а 

в 11,02 % дітей молодшої вікової групи та 13,23 % старшої реєструвалися 

тяжкі форми захворювання.   

Оцінка стану тканин пародонта, за критеріями ВООЗ, для 15-річного 

віку показала, що поширеність та інтенсивність захворювань пародонта на 

тлі ДНЗ за ознакою кровоточивості є високою в обох вікових групах (77,33 % 

– у 12-річних; 95,86 % – у 15-річних). За частотою виявлення твердих зубних 

відкладень спостерігається низький рівень захворювань тканин пародонта в 

дітей віком 12 років (у 37,33 %), а в підлітків – середній (у 72,14 %). 

Ураження тканин пародонта було дещо вищим в обстежених жіночої статі, 

хоча вірогідної різниці між показниками в дівчаток та хлопчиків нами не 

встановлено. Натомість, збільшення гіперплазії щитоподібної залози 

призводило до погіршення всіх пародонтальних ознак. У дітей віком 12 років 

виявлено, що за умов ДНЗ Іа ступеня зростає кількість уражених 

кровоточивістю та зубним каменем секстантів, порівняно з показниками 
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контролю, проте вірогідно вищими вони були лише за умов Іб та ІІ ступенів 

тяжкості тиреопатології (р<0,05). 

У підлітків зміни тканин пародонта при соматичній патології були 

виражені сильніше. Вже у випадку ДНЗ Іа ступеня тяжкості вірогідно 

змінювалися всі досліджувані параметри. Найбільш ілюстративним, на нашу 

думку, є кількість уражених секстантів за пробою Шиллєра-Пісарєва, 

оскільки дозволяє виявити ознаки скритого запалення, а, отже, повною мірою 

оцінити поширеність патологічного процесу в тканинах пародонта. Цей 

показник був вищим за показники кровоточивості від 0,43 до 1,14 секстанта, 

що вказує на наявність патологічних змін в яснах, які слід враховувати під 

час діагностики та лікувальних маніпуляцій.   

Таким чином, у дітей, які хворіють на ДНЗ, спостерігається вірогідно 

менша кількість здорових секстантів: (2,35±0,13) у 12 років та (1,41±0,12) в 

15 років, порівняно з групами соматично здорових дітей, відповідно 

(3,55±0,17) та (3,25±0,20), яка має тенденцію до зменшення з віком і зі 

збільшенням ступеня тяжкості соматичної патології. Серед ознак ураження 

тканин пародонта передує кровоточивість ясен, що має високі показники 

поширеності та інтенсивності, і є чи не єдиним симптомом ураження тканин 

пародонта за відсутності інших клінічних ознак хронічного запалення, а тому 

є важливим критерієм оцінки стану тканин пародонта при супутніх 

захворюваннях щитоподібної залози. 

Із метою оцінки морфо-функціонального стану, за умов якого 

відбувається розвиток основних стоматологічних захворювань у дітей на тлі 

ДНЗ, вивчено деякі ключові етапи становлення зубощелепного апарату 

дитини. Виявлено, що при тиреопатології процес прорізування перших 

постійних молярів подовжується та затримується в часі в середньому на 

півроку, порівняно з соматично здоровими дітьми, особливо в дівчаток. 

Загалом слід зазначити, що процес прорізування всіх постійних зубів, а, 

отже, і процес формування постійного прикусу за умов ДНЗ пролонгується, 
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що, безумовно, необхідно враховувати при плануванні стоматологічного 

лікування в цього контингенту дітей.  

Не менш важливим чинником, що впливає на процес становлення 

зубощелепного апарату, є стан тканин пародонта як середовища, в якому 

безпосередньо відбуваються процеси перебудови кісткової тканини. Виявлені 

нами зміни вказують на погіршення умов, за яких відбувається вікове 

ремоделювання кісткової тканини. Відхилення у формуванні зубощелепного 

апарату дитини певною мірою пояснюють більш високу поширеність 

зубощелепних аномалій і деформацій у дітей при супутньому ДНЗ, порівняно 

з соматично здоровими дітьми. 

Отже, клінічна оцінка стоматологічного статусу дітей, хворих на ДНЗ, 

вказує на наявність чинників, які впливають на розвиток стоматологічних 

захворювань та призводять до їх прогресування і розвитку ускладнень. Із 

метою вивчення етіопатогенетичних механізмів формування змін у м’яких і 

твердих тканинах зубощелепної системи дитини за умов ДНЗ нами оцінено 

основні етіологічні чинники розвитку карієсу зубів та захворювань тканин 

пародонта для підтвердження чи спростування їх дії. 

Чинниками ризику, що підвищують ймовірність розвитку карієсу зубів 

у дітей, хворих на ДНЗ, є: морфо-функціональна неповноцінність твердих 

тканин зубів – значення ТЕР-тесту (4,92±0,23) бали щодо (6,41±0,25) балів у 

групі порівняння (р<0,05) та зниження слиновиділення – швидкість салівації 

(0,29±0,02) мл/хв, порівняно з (0,41±0,02) мл/хв у групі контролю (р<0,05), 

що має обернено пропорційну залежність до ступеня інтенсивності 

каріозного процесу (r=-0,75, р<0,05; r=-0,51, р<0,05). У випадку ІІ ступеня 

тяжкості ДНЗ, виявлено також вірогідне зниження рівня активності лізоциму 

до (18,45±1,07) од/л, порівняно з (32,67±2,16) од/л у групі контролю, що 

підтверджує погіршення карієсогенної ситуації при зростанні ступеня 

тяжкості тиреопатології. 

Чинниками ризику розвитку ХКГ в дітей за умов ДНЗ також є 

зниження швидкості салівації та активності лізоциму, наявність твердих 
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зубних відкладень – (0,07±0,003), порівняно з (0,03±0,002) уражених 

секстантів у групі контролю (р<0,05) на тлі зростання дисбіозу ротової 

порожнини: активність уреази складає (22,15±1,18) мкмоль/(хв-л), порівняно 

з (31,04±1,13) мкмоль/(хв-л) у групі контролю (р<0,05). Виявлено залежність 

вищезазначених показників від ступеня тяжкості ураження тканин 

пародонта, що підтверджується кореляційними зв’язками різної сили та 

напрямку (r=-0,64, р<0,05; r=-0,61, р<0,05; r=-0,59, р<0,05; r=0,57, р<0,05). 

Оцінка загального соматичного стану дітей, хворих на ДНЗ, засвідчила, 

що показники тиреоїдного статусу були в межах референтних значень, тобто, 

підтверджувався еутиреоїдний стан. Однак, при порівнянні результатів 

дослідження з даними практично здорових дітей виявлялися коливання рівня 

гормонів, що свідчить про ризик виникнення порушень діяльності 

щитоподібної залози в майбутньому. Зокрема, спостерігалися вірогідне 

збільшення рівня ТТГ із (1,49±0,08) до (2,09±0,10) мМО/л та тенденція до 

зростання вмісту Т3  із (2,73±0,14) до (3,13±0,13) нмоль/л. За напрямком змін 

більшості показників дистиреоз характеризується зниженням функції 

щитоподібної залози, що може впливати на обмінні процеси в дитячому 

організмі. Встановлений нами статевий диморфізм вказує на необхідність 

більшої уваги до осіб жіночої статі, в яких дисгормоногенез виявляється 

значно частіше.  

Як відомо, основною причиною розвитку гіперплазії щитоподібної 

залози в дітей та дорослих є природний дефіцит йоду [130, 268, 420, 465]. 

Враховуючи те, що регіон проживання обстежених дітей, за даними 

досліджень [25, 110, 176, 177, 179], характеризується як йододефіцитний, 

нами проведено визначення йодного забезпечення організму як соматично 

здорових, так і дітей, хворих на ДНЗ. За рекомендаціями ВООЗ, оцінку 

йодного дефіциту здійснювали на основі даних концентрації йоду в сечі 

дітей. 

Установлено, що значення екскреції йоду із сечею обстежених дітей 

знаходилися в досить широких межах: за умов ДНЗ вони були від 50 до     
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150 мкг/л, натомість, у групах порівняння спостерігався дещо вужчий 

коридор коливань значень – від 80 до 150 мкг/л. Найвищий показник 

екскреції йоду із сечею фіксували у соматично здорових дітей віком 6-7 років 

– (92,81±6,62) мкг/л. У середньому на 5-7 % нижче забезпечення йодом було 

в групах контролю віком 12 і 15 років: (87,56±4,32) і (85,73±2,25) мкг/л 

відповідно. При збільшенні щитоподібної залози в дітей медіанна 

концентрація йоду в сечі зменшувалася на 6,01 % у віці 6-7 років, на 4,74 % – 

у 12-річних та на 15,61 % у підлітків. Найнижчою вона була в обстежених на 

тлі ДНЗ віком 15 років і склала (72,35±2,14) мкг/л. 

Отже, результати дослідження вказують на наявність аліментарної 

недостатності йоду як у дітей при супутній патології щитоподібної залози, 

так і в умовно здорових, що, безперечно, є обтяжуючим чинником. Проте, 

зниження медіанної концентрації йоду в сечі дітей на тлі ДНЗ вказує на 

вплив йододефіциту на розвиток захворювання. Як відомо, доведено 

наявність зворотного зв’язку між об’ємом щитоподібної залози в дітей та 

екскрецією йоду. Розвиток зоба спостерігається, коли вміст йоду в сечі нижче 

критичного рівня 100 мкг/л [30, 252, 411]. Можна припустити, що 

виникнення захворювань щитоподібної залози в дітей певною мірою 

залежить від компенсаторно-адаптаційних механізмів організму дитини чи 

впливу інших зобогенних чинників.  

Гіперплазія щитоподібної залози та субклінічний дистиреоз, причиною 

яких, у першу чергу, є йододефіцит, мають вплив на розвиток та перебіг 

основних стоматологічних захворювань. Відбувається це за рахунок 

метаболічного впливу на морфо-функціональний стан м’яких і твердих 

тканин щелепно-лицевої ділянки, тому доцільним було вивчення 

особливостей мінерального обміну на місцевому і системному рівнях, а 

також стану сполучнотканинних компонентів зубощелепної системи як 

основи для всіх структур тканин пародонта. 

Вивчення електролітного складу ротової рідини, а саме, концентрації 

іонів Ca та фосфатів, рН середовища, активності ЛФ показало наявність 
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порушень у процесах мінералізації емалі зубів. Зокрема, вміст Ca в ротовій 

рідині дітей різних вікових груп за умов ДНЗ був вірогідно нижчим, 

порівняно з показниками в дітей групи контролю – відповідно (0,95±0,02) 

щодо (1,09±0,02) ммоль/л. Як відомо, доступнішим для процесів 

ремінералізації є вільний іонізований Ca, що здатний вступати в іонообмінні 

реакції. Натомість, інша частина макроелемента зв’язується з органічними та 

неорганічними сполуками, що наявні в ротовій рідині, і створює 

малоактивний резервний пул. У співвідношенні вільний/зв’язаний Ca в 

соматично здорових дітей переважає вільний Ca, а в дітей на тлі 

тиреопатології – фракція зв’язаного Ca. 

 Рівень фосфат-іонів у ротовій рідині дітей вірогідно не відрізнявся від 

показників у дітей групи контролю і складав відповідно (3,34±0,12) та 

(3,27±0,10) ммоль/л. Показники вмісту фосфору були менш варіабельними, 

ніж Ca. Найнижчі значення Са зареєстровані при поєднанні соматичного та 

стоматологічного захворювань: (0,95±0,02) ммоль/л загального Ca, 

(0,30±0,02) ммоль/л вільних іонів Ca та (0,55±0,03) ммоль/л зв’язаного 

елемента. 

Активність ЛФ знижувалася з (3,94±0,16) до (2,69±0,19) нмоль/(с-л) 

(р<0,05). Слід зазначити, що зростання інтенсивності карієсу зубів у дітей 

мало вірогідну обернену кореляційну залежність зі зниженням рівня 

загального, вільного, зв’язаного Ca та активністю ЛФ у ротовій рідині, що 

більшою мірою проявлялося у хворих, які мали декомпенсований каріозний 

процес. 

Встановлена вірогідна відмінність між рівнями біологічно активного 

Ca в дітей, вільних від карієсу, але із різним соматичним станом ще раз 

підкреслює морфо-функціональну неповноцінність твердих тканин зубів за 

умов ДНЗ.  

Погіршення показників місцевого мінералізуючого потенціалу ротової 

рідини дітей віком 12 років, порівняно з 6-7-річними певною мірою можна 

пояснити початком пубертатного періоду, під час якого відбувається активне 
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формування опорно-рухового апарату, що потребує підвищених кальцієвих 

ресурсів. На жаль, результати анкетування показали, що в старшому віці діти 

рідше споживають молочні продукти, а, отже, має місце аліментарний 

дефіцит макроелемента.                          

Таким чином, за умов ДНЗ у дітей рівень основних мінеральних 

компонентів, необхідних для формування гідроксиапатитів, є недостатнім, 

спостерігається зниження активності ЛФ – ключового ферменту 

мінералізації, що може бути пов’язане з підкисленням середовища через 

метаболічні зміни в організмі дитини при дистиреозі. Однак, не виключаємо 

можливість впливу на фермент дефіциту Zn, що може супроводжувати 

природний йододефіцит.  

Структурно-функціональний стан кісткової тканини, у тому числі і 

твердих тканин зубів, інтенсивність обмінних процесів, що в них 

перебігають, у першу чергу, залежить від загального кальцієвого гомеостазу. 

Рівень Ca та фосфору в сироватці крові дітей усіх груп спостереження 

знаходився в межах референтних значень. Виявлено певні напрямки змін 

метаболітів залежно від віку та патології. Зокрема, загальний рівень 

сироваткового Ca коливався в межах (2,23±0,15)-(2,48±0,21) ммоль/л та 

характеризувався незначним зниженням показника в обстежених на тлі 

тиреопатології.  

Щодо концентрації фосфат-іонів у сироватці крові, то відмічалося 

зниження їх вмісту в 6-7-річних дітей із карієсом зубів на тлі супутньої 

патології щитоподібної залози до (1,25±0,10) ммоль/л, порівняно з 

(1,41±0,08) ммоль/л у дітей групи контролю. Ще виразніше змінювався 

рівень фосфатів у підлітків: при супутньому ДНЗ та інтактних зубах 

визначалося (1,29±0,09) ммоль/л фосфат-іонів, що на 12 % менше, ніж у дітей 

відповідної групи порівняння. Приєднання стоматологічної патології 

призвело до зниження концентрації фосфатів до рівня (1,18±0,12) ммоль/л 

(р>0,05). Як і у випадку з Ca, коливання вмісту фосфатів більш суттєві в 

дітей старшої вікової групи. 
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Активність ЛФ у сироватці крові дітей за умов гіперплазії 

щитоподібної залози знижувалася, що особливо яскраво проявлялося при 

наявності каріозного ураження зубів. 

Порушення процесів ремоделювання твердих тканин організму може 

бути пов’язане не лише з дефіцитом основних структурних компонентів, але 

й спричинене регуляторними зрушеннями. Аналітична оцінка рівня кальцій-

регулюючих гормонів показала, що в дітей, хворих на ДНЗ, показник ПГ 

вірогідно не відрізнявся від даних груп порівняння. Концентрація КТ також 

знаходилася в межах референтних значень, проте, відмічена тенденція до 

зниження активності цього гормону в дітей із супутньою тиреопатологією. 

Найінформативнішим виявився аналіз рівня ОК – маркера утворення 

кісткової тканини. Цей неколагеновий білок відображає активність 

остеобластів і формує позаклітинний матрикс кістки. У дітей, хворих на ДНЗ, 

визначалося зниження рівня ОК у середньому на 21-25 %. 

Таким чином, можна зробити висновок, що гормональна регуляція 

кальцій-фосфорного обміну не зазнає істотних змін за умов ДНЗ і не може 

бути причиною виникнення встановлених нами локальних змін концентрацій 

Ca та порушень у процесах мінералізації емалі. Водночас вміст ОК та 

активність ЛФ чітко  вказує на зниження остеобластичної активності в дітей 

на тлі гіперплазії щитоподібної залози. Відомо, що головними клітинами-

мішенями тиреотропних гормонів є остеобласти. Саме вони впливають як на 

утворення, так і резорбцію кісткової тканини [10, 17, 206, 459]. Можливо 

тому у випадку ДНЗ першими зазнають змін саме  остеобластичні процеси. 

Ще одним поясненням встановлених змін може бути вік пацієнтів, який 

характеризується значним переважанням анаболічних реакцій над 

катаболічними, а, відповідно, й їх більшою уразливістю до дії  патологічних 

чинників. 

Обмін основних макроелементів кісткової тканини тісно пов’язаний із 

мікроелементним балансом організму, який, у першу чергу, залежить від 

біогеохімічних особливостей регіону проживання. Дослідження джерел 
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водопостачання регіону проживання дітей вказують на зниження вмісту 

есенціальних елементів і підвищення кількості важких металів у більшості 

обстежених об’єктів, що, безумовно, знаходить своє відображення в 

мікроелементному статусі дітей. Зокрема, при супутньому ДНЗ у дітей,  

порівняно з показниками контрольної групи, встановлено зниження рівня 

основних есенціальних мікроелементів у твердих тканинах зубів: Cu з 

(0,47±0,03) до (0,31±0,02) мкг/г (р<0,05), Fe з (51,17±3,23) до (31,44±2,45) 

мкг/г (р<0,05), Zn з (10,40±0,28) до (8,79±0,25) мкг/г (р<0,05) на тлі зростання 

вмісту Cd – із (0,34±0,02) до (0,46±0,02) мкг/г (р<0,05). 

Як відомо, Fе, Zn, Cu належать до незамінних нутрієнтів, без яких 

неможливий нормальний ріст та розвиток організму. Окрім добре відомих 

функцій Fe в обміні дихальних пігментів, він є складовою частиною 

ферменту тиреопероксидази. Низький рівень елемента призводить до 

зниження активності цього ферменту та зменшення концентрації тиреоїдних 

гормонів у крові [287]. Встановлено зв’язок між забезпеченістю Fе організму 

дитини та поширеністю ДНЗ [435]. 

Зниження вмісту Cu може гальмувати окиснювальне дезамінування 

залишків лізину та оксилізину, що призводить до порушення процесів 

формування колагенових волокон [337]. За деякими повідомленнями, 

дефіцит Cu, зокрема, у поєднанні з дефіцитом йоду, може призводити до 

розвитку дифузного зобу [50, 161]. Zn впливає на активність багатьох 

ферментів, у тому числі ЛФ, а отже бере участь у процесах мінералізації 

твердих тканин в організмі людини.  

Зниження вищеперелічених мікронутрієнтів призводить до порушення 

низки метаболічних процесів, що знаходить своє відображення в перебігу 

багатьох захворювань, зокрема, і стоматологічних. Дисбаланс основних 

есенціальних мікроелементів суттєво збільшує ризик отруєння організму 

людини важкими металами [85, 102, 161]. Наші дослідження засвідчили, що 

вміст Cd у твердих тканинах зубів дітей усіх груп спостереження був 
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достатньо високим, особливо при збільшенні ступеня тяжкості 

тиреопатології. 

На нашу думку, це пов’язано з надмірним надходженням важкого 

металу до організму дітей і зменшенням основних життєво необхідних 

мікроелементів. При цьому більш сприятливі умови для кумуляції 

токсиканту складаються за умов патології щитоподібної залози, що, певною 

мірою, пояснюється змінами в компенсаторно-адаптаційних процесах за 

умов ДНЗ у дітей і підлітків.  

Морфо-функціональні порушення сполучної тканини є 

конституціональною основою для патології структур зубощелепної системи: 

кісткової тканини, періодонту, ясен, пульпи та дентину зуба, оскільки всі 

вони є сполучнотканинними різновидами, до складу яких входять волокна та 

екстрацелюлярний матрикс. Останній представлений протеогліканами, 

гетерогенними білками, ковалентно зв’язаними із ГАГ, що відіграють 

ключову роль у біохімії сполучної тканини [24, 92, 116, 122].  

Зміни обміну протеогліканів знаходять своє відображення в зміні 

кількісного та якісного складу ГАГ у біологічних рідинах організму людини, 

тому доцільним було визначення загального та фракційного складу ГАГ 

ротової рідини в дітей за умов ДНЗ. Виявлено, що при супутній 

тиреопатології загальний рівень ГАГ у ротовій рідині вірогідно вищий, ніж у 

соматично здорових дітей (р<0,05). Зокрема, при клінічно інтактному 

пародонті різниця між показниками була майже у два рази: відповідно 

(0,16±0,01) та (0,31±0,03) г/л (р<0,05). У дітей, хворих на ХКГ, спостерігалася 

менша динаміка змін: (0,22±0,02) г/л щодо (0,38±0,01) г/л (р<0,05).  

Як відомо, зростання кількості вільних ГАГ знаходиться в прямій 

залежності від процесів деградації основної речовини. Враховуючи таку 

природу походження мукополіцукридів, можна припустити, що навіть за 

відсутності клінічних ознак запального процесу в яснах у дітей за умов ДНЗ є 

метаболічні зрушення, які здебільшого сприяють розвитку патології тканин 

пародонта. Доказом цього є результати клінічних досліджень, в яких 
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встановлено вірогідно більшу поширеність та інтенсивність ураження тканин 

пародонта в дітей при досліджуваній тиреопатології. 

У структурі ГАГ у дітей усіх груп спостереження переважала фракція 

СГАГ. Збільшення кількості СГАГ є характерною ознакою запального 

процесу, оскільки вони беруть участь у формуванні набряку тканин, тому 

цілком очевидним є зростання цих метаболітів у ротовій рідині дітей, хворих 

на ХКГ. Проте, в обстежених на тлі ДНЗ відзначається вдвічі більша 

кількість СГАГ як при клінічно здоровому пародонті, так і при гінгівіті, що 

вказує на деполімеризаційні процеси в тканинах пародонта за умов 

гіперплазії щитоподібної залози.  

Другим важливим компонентом сполучної тканини є колагенові 

волокна. Інтенсивність процесів обміну колагену оцінювали за вмістом 

вільного і зв’язаного оксипроліну в ротовій рідині дітей. Співвідношення 

кількості вільного та зв’язаного колагену в ротовій рідині дітей груп 

контролю було приблизно 1:3, що вказує на перевагу колагеноутворення над 

деградацією волокон та є характерним для віку обстежених. При розвитку 

ХКГ у соматично здорових дітей відбувається зниження кількості вільного 

оксипроліну та зростання концентрації зв’язаної з білком фракції, що 

свідчить про домінування анаболічних реакцій колагенообміну над 

катаболічними. Це можна розцінювати як захисну реакцію організму на 

процес запалення в яснах. Особливо чітко така картина проявлялася при 

легкому ступені тяжкості ХКГ, тобто на етапах компенсації захворювання. 

У дітей, хворих на ДНЗ, навіть за умов відсутності клінічних проявів 

патології тканин пародонта співвідношення показників вільний/зв’язаний 

оксипролін наближалося до 1:2, що вказувало на уповільнення процесів 

формування колагенових волокон сполучної тканини зубощелепної системи 

дитини. У разі розвитку за таких умов запального процесу в яснах у дітей 

відбувалося подальше погіршення метаболічних зрушень у тому ж напрямку. 

Була відмічена тенденція до посилення змін показників зі збільшенням 

ступеня тяжкості ХКГ при тиреопатології. 
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Загалом слід відмітити наявність порушень у метаболізмі колагенових 

структур за умов гіперплазії щитоподібної залози, що певною мірою може 

бути пов’язано зі змінами в структурі ГАГ, які забезпечують формування 

волокон, та дефіцитом Cu як кофактора ключового ферменту 

посттрансляційної модифікації колагенового білка. Все це стає 

морфологічною основою для запально-дистрофічних процесів у м’яких і 

твердих тканинах зубощелепної системи дитини. 

Провівши аналіз складових міжклітинної основної речовини сполучної 

тканини, ми не могли залишити поза увагою білково-вуглеводні комплекси 

власне ротової рідини, які відіграють важливу роль у біологічних процесах, 

що відбуваються в ротовій порожнині. Для характеристики стану 

глікопротеїнів ротової рідини визначалися такі саліварні показники: рівень 

загального білка, концентрація глікопротеїнів, гексозамінів, сіалових кислот 

та фукози. 

Кількісний та якісний склад білково-вуглеводних комплексів ротової 

рідини дітей за умов еутиреоїдного зобу зазнає суттєвих змін, порівняно з 

даними груп контролю. Зокрема, зниження загального вмісту глікопротеїнів 

із (0,12±0,004) до (0,05±0,002) мг/мл (р<0,05) при зростанні рівня загального 

білка з (2,79±0,21) до (5,43±0,34) г/л (р<0,05); домінування кінцевих 

моноцукридів – сіалових кислот, відповідно, (0,22±0,01) та (0,17±0,01) 

ммоль/л (р>0,05) і фукози: (0,78±0,04) та (0,54±0,03) ммоль/л (р<0,05) над 

корпусними – гексозамінами: (0,25±0,01) та (0,57±0,03) ммоль/л (р<0,05), що 

свідчить за суттєві порушення фізико-хімічних властивостей ротової рідини 

і, як наслідок, втрату нею захисних функцій. Підвищення рівня білка в 

ротовій рідині є компенсаторним явищем і свідчить про напругу 

функціонування слинних залоз, а також підвищену трансудацію протеїнів 

при запальному процесі в яснах. Зменшення рівня глікопротеїнів на тлі 

збільшення вмісту білка може свідчити про частковий розпад 

амінополіцукридів, підтвердженням чого  також є зниження концентрації 

гексозамінів. 
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На противагу змінам концентрації аміноцукрів у ротовій рідині дітей 

груп дослідження спостерігалося зростання рівня термінальних вуглеводних 

залишків глікопротеїнів – сіалових кислот та фукози. Як відомо, сіалові 

кислоти є маркером запального процесу в тканинах із білково-вуглеводними 

компонентами [152], тому встановлена нами тенденція до збільшення 

кількості цього метаболіту в ротовій рідині дітей підтверджує наявність в 

яснах реакцій запального характеру. 

Кореляційним аналізом виявлено чимало залежностей між показниками 

обміну глікопротеїнів ротової рідини, які сильніше проявлялися в дітей за 

умов ДНЗ, ніж у соматично здорових, що може свідчити про зв’язок 

досліджуваних метаболітів та тиреопатології. 

Для встановлення механізмів ураження твердих і м’яких тканин 

зубощелепної системи в дітей, які хворіють на ДНЗ, проведено 

багатофакторний кореляційний аналіз ступенів прояву клінічних ознак 

основних стоматологічних захворювань, чинників ризику їх розвитку та 

досліджуваних параклінічних параметрів, зокрема, показників тиреоїдного 

статусу, макро- і мікроелементного забезпечення організму дитини та 

маркерів обміну сполучнотканинних компонентів.   

Встановлено, що провідну роль мають системні дисметаболічні зміни, 

доказом чого є високий коефіцієнт кореляції та склад головного фактора в 

математичних моделях патогенезу основних стоматологічних захворювань.  

Зокрема, процес демінералізації емалі, у першу чергу, пов’язаний зі 

зниженням вмісту загального (r=0,83) та вільного (r=0,83) Ca ротової рідини, 

а також мікроелементів Zn (r=-0,89) та Cu (r=-0,78), що супроводжується 

зменшенням структурно-функціональної резистентності емалі (r=0,83) на тлі 

порушення тиреоїдного статусу: ТТГ (r=0,93), FT4 (r=-0,71). Роль 

загальноприйнятих чинників ризику розвитку карієсу – стану гігієни ротової 

порожнини (r=0,72) та місцевих механізмів захисту (рівень лізоциму (r=0,72) 

і глікопротеїнів (r=0,72)) є другорядною. 
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Найвагоміший вклад у розвиток патологічного процесу в тканинах 

пародонта мають порушення в метаболізмі сполучнотканинного матриксу, 

що описуються змінами складу вільного оксипроліну (r=0,83), загального 

білка (r=0,79), ГАГ уцілому (r=0,87) та їх сульфатованої фракції (r=0,85) при 

зниженні таких есенціальних нутрієнтів як Zn (r=-0,89), Cu (r=-0,78), а також 

коливанням рівня тиреоїдних гормонів: ТТГ (r=0,93), FT4 (r=-0,71). Саме за 

таких умов відбувається реалізація дії класичних пародонтопатогенних 

чинників – стану гігієни ротової порожнини (r=0,72) та місцевих механізмів 

захисту (r=0,72). 

Отже, результати клінко-лабораторних та статистичних досліджень 

вказують на необхідність удосконалення системи надання стоматологічної 

допомоги дітям із супутніми захворюваннями щитоподібної залози, зокрема, 

адаптації діагностичних та лікувально-профілактичних заходів до 

особливостей функціонування дитячого організму. Принципово важливим є, 

окрім загальноприйнятих діагностичних маніпуляцій, проводити виявлення 

порушень структурно-функціонального стану м’яких та твердих тканин 

зубощелепної систем за запропонованими нами показниками. Патогенетично 

обґрунтованим є проведення корекції виявлених порушень на місцевому та 

системному рівнях.  

Із цією метою доцільним є застосування препаратів, що усунуть 

дефіцит та нормалізують баланс між макро- і мікроелементами в організмі 

дитини. Обов’язковою умовою також є усунення йододефіциту для 

нормалізації функціонування щитоподібної залози [268, 302, 344, 373]. Багато 

досліджень показують, що для цього недостатньо аліментарної корекції, у 

тому числі використання йодованої солі, навіть у регіонах із легким 

дефіцитом йоду [143, 216, 220, 321, 330, 351, 405]. Через це йодотерапія має 

бути невід’ємною складовою в профілактиці та лікуванні стоматологічних 

захворювань у дітей, хворих на ДНЗ [53, 349, 385]. 

Компенсація дефіциту фтору має проводитися виключно на місцевому 

рівні, що пов’язано із особливістю фізіологічної дії галогенів. Фтор, як більш 
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активний елемент, надходячи в тканину щитоподібної залози, блокує 

тиреоїдну пероксидазу й органіфікацію йодидів у ній, що призводить до 

зниження синтезу тиреоїдних гормонів. Крім того, фтор є могутнім 

індуктором вільнорадикального перекисного окиснення ліпідів, що вцілому 

знижує обсяг функціонування активних клітин щитоподібної залози. Відомо, 

що надлишок фтору при дефіциті йоду в довкіллі призводить до збільшення 

кількості тиреоїдної патології, особливо її аутоімунних форм [21, 68, 375, 

376].  

На місцевому рівні слід застосовувати методи, що, у першу чергу, 

спрямовані на мінералізацію твердих тканин, а також впливають на 

загальновизнані карієсогенні та пародонтопатогенні чинники. Із цією метою 

при каріозному процесі в дітей нами використані такі гігієнічні засоби: зубна 

паста з амінофторидами [56, 159, 163], які є найбільш доступною формою 

фтору для місцевого застосування, та ополіскувач, до складу якого входить 

екстракт ламінарії з цілим арсеналом есенціальних мікроелементів, у тому 

числі йодом, Zn та Cu, а також сполуки Ca, фосфору та магнію, що є 

основними структурними компонентами твердих тканин зубів. 

Після стоматологічної санації та першого лікувально-профілактичного 

курсу щодо карієсу зубів у дітей, хворих на ДНЗ, значних змін у показниках 

стану твердих тканин зубів, закономірно, ще не відбулося. Проте, нами були 

помічені певні тенденції. За цей короткий період спостерігалося незначне 

зниження інтенсивності карієсу постійних зубів у дітей із (1,52±0,10) до 

(1,50±0,09) у віці 6-7 років та з (5,67±0,25) до (5,23±0,28) – у 12 років, що 

відбувалося за рахунок ліквідації поодиноких гострих початкових форм 

захворювання. Це є позитивний сигнал впливу запропонованого нами 

способу на процеси мінералізації у найчутливіший період – дозрівання емалі.  

У 4 дітей віком 6-7 років (13,33 %) та у 2 дітей 12-річного віку (6,67 %), які 

належали до груп порівняння, було зафіксовано ускладнення карієсу, що 

свідчить про неефективність загальноприйнятих методів лікування як у 

тимчасовому, так і в постійному прикусах. 
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На відміну від інертних змін індексів карієсу на момент закінчення 

лікування спостерігалися достатньо динамічні зміни щодо нормалізації 

мінералізуючого потенціалу ротової рідини дітей при тиреопатології. 

Результатом підвищення вмісту мінеральних компонентів ротової рідини 

дітей, хворих на ДНЗ, які одержували розроблений нами лікувально-

профілактичний комплекс, було зниження значення ТЕР-тесту, що свідчить 

про можливість відновлення процесів ремінералізації та збільшення 

карієсрезистентності емалі зубів у дітей із супутньою гіперплазією 

щитоподібної залози при адекватному лікуванні. 

Катамнестичне спостереження за дітьми протягом двох років 

засвідчило, що суттєві зміни стану твердих тканин зубів спостерігалися 

впродовж першого року моніторингу. У подальшому обстеження дітей як 

основних груп, так і груп порівняння показало певну стабільну динаміку, яка 

вказує на встановлення на певному рівні обмінних процесів і, як наслідок, 

стоматологічного статусу пацієнтів, що дає можливість зробити перші 

висновки про ефективність розроблених і впроваджених методик. 

Зокрема, стан твердих тканин зубів найкраще ілюструють показники 

приросту карієсу постійних зубів у дітей груп спостереження. За перших 

півроку значення КПВп зросло на (0,01±0,001) в основній групі дітей віком 6-

7 років і на (0,08±0,003) в обстежених 12-річного віку. Відповідні показники 

груп порівняння склали (0,11±0,02) та (0,13±0,01). Особливо стрімко зростала 

інтенсивність ураження постійних зубів у дітей молодшого віку.  

Огляд дітей через один рік встановив приріст карієсу зубів у межах 

(0,11±0,01) в основній групі віком 6-7 років та (0,15±0,01) в основній групі 

віком 12 років, порівняно з (0,32±0,02) та (0,26±0,02) у відповідних групах 

порівняння.  

Назагал приріст карієсу зубів у дітей основних груп за два роки був у 

3,5 рази меншим у віці 6-7 років і майже у 2 рази – у 12-річному віці. 

Редукція приросту карієсу після 2 років проведення лікувально-

профілактичних заходів склала 71,88 % у дітей 6-7-річного віку та 46,85 % – 
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у віці 12 років. Встановлена більша ефективність запропонованих нами 

лікувально-профілактичних заходів у дітей молодшого віку вказує на 

позитивний вплив метаболічної корекції, у першу чергу, на процеси 

дозрівання емалі та формування карієсрезистентних твердих тканин зуба. 

Враховуючи одержані результати, можна зробити висновок про доцільність  

призначення розробленого комплексу заходів у дітей, хворих на ДНЗ, на 

початку змінного прикусу. 

Що стосується захворювань тканин пародонта в дітей за умов 

тиреопатології, то окрім комплексного вітамінно-мінерального препарату на 

тлі йодотерапії, доцільним також є дотація глюкозаміну та хондроїтин-

сульфату – структурних компонентів ГАГ, які зазнають суттєвих змін при 

дистиреозі. Як відомо, глюкозамін, що утворюється в організмі у вигляді 

глюкозаміну-6-фосфату, є фундаментальним будівельним блоком, 

необхідним для біосинтезу таких сполук як гліколіпіди, глікопротеїни, ГАГ, 

гіалуронат та протеоглікани. Протеоглікани створюють каркас для 

колагеноутворення, є ініціаторами мінералізації кісткової тканини, 

стимулюють регенеративні процеси [120, 124, 135]. 

На місцевому рівні слід застосовувати ополіскувач, до складу якого 

входять екстракт ламінарії, ксиліт, кальцію гліцерофосфат та магнію хлорид, 

оскільки він має комплексний вплив на органи ротової порожнини. Його 

протизапальна дія грунтується на властивості природних компонентів, що є в 

харчовому раціоні людини, і реалізується переважно за рахунок 

регуляторних впливів на процеси, що перебігають у м’яких тканинах ротової 

порожнини. Як відомо, комплекс біологічно активних речовин бурих 

водоростей допомагає усунути кровоточивість ясен, прискорює процеси 

репарації, активно зв’язує токсини та іони важких металів, позитивно 

впливає на фактори місцевого імунітету, активно зволожує слизову ротової 

порожнини [87]. 

У дітей, хворих на ХКГ, була застосована зубна паста, яка практично 

повністю складається з природних компонентів: екстракту кореня солодки, 
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ефірної олії чабрецю, карвакролу. Вона не містить абіотичних антисептиків, 

парабенів, штучних барвників та натрію лаурилсульфату, що зменшує її 

подразнювальні властивості і сприяє ефективній профілактиці рецидивів 

запальних процесів у тканинах пародонта. Паста має виражену 

протизапальну дію, зменшує кровоточивість ясен, стимулює обмінні процеси 

в тканинах пародонта. Ca гліцерофосфат у поєднанні з морськими 

мінералами, які є в її складі, сприяють активній ремінералізації емалі. 

Очищення поверхні зубів відбувається завдяки наявному в пасті 

протеолітичному ферменту бромелаїну, що нормалізає мінеральний обмін 

між ротовою рідиною та емаллю зуба [52, 93, 165]. 

Після проведення стоматологічної санації та першого курсу лікування і 

профілактики ХКГ у дітей, які хворіють на ДНЗ, спостерігалися значні зміни 

пародонтальних показників як у дітей в основних групах, так і в групах 

порівняння. Як наслідок, кількість уражених секстантів різко скоротилася. 

Зокрема, у дітей 12-річного віку кількість здорових секстантів зросла до 

(5,85±0,35), а у 15-річних – до (5,67±0,34) та була вірогідно більшою, ніж до 

початку лікування: відповідно (2,14±0,15) та (1,13±0,11), а також порівняно з 

показниками груп порівняння: (4,01±0,21) та (3,75±0,28) (р<0,05).   

Під час клінічного огляду дітей, яким проводилися запропоновані нами 

лікувально-профілактичні заходи, ознаки запалення були відсутні, проте в 

невеликої кількості обстежених (6,67 % дітей у віці 12 років та 13,33 % 

старшої вікової групи) зберігалася кровоточивість ясен після зондування, що 

вказує на присутність певних патологічних процесів у тканинах пародонта. 

На нашу думку, це може бути пов’язано із морфо-функціональноми змінами 

стінки судин та тканин, що її оточують – як сполучнотканинних елементів, 

які зазнають змін при дистиреозі та потребують тривалої метаболічної 

корекції. На противагу основним групам у групах порівняння на момент 

завершення загальноприйнятого лікування в 16,67 % дітей віком 12 років та 

13,33 % пацієнтів 15-річного віку мав місце хронічний запальний процес у 

яснах, який супроводжувався кровоточивістю (відповідно у 23,33 та 20,00 %).  
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Це свідчить про відсутність патогенетичного впливу на механізми 

формування патології тканин пародонта в дітей за умов еутиреоїдної 

гіперплазії щитоподібної залози. 

Оцінка клінічної ефективності застосування запропонованого нами 

комплексу показала початок редукції симптомів запалення в основних групах 

на 3-4 добу, тоді як у групах порівняння зворотній розвиток патологічного 

процесу починався з 4-5 доби. Середня тривалість місцевого лікування 

удосконаленим способом у дітей віком 12 років становила (6,2±0,21) діб, у 

старшій віковій групі – (6,6±0,18) діб, порівняно з (9,3±0,51) та (9,6±0,4) діб у 

групах порівняння (р<0,05).  

Відсутність ліквідації запального процесу в яснах дітей груп 

порівняння ще раз підкреслює розвиток певних метаболічних порушень у 

випадку ДНЗ, що не корегуються загальноприйнятим способом лікування. 

При цьому застосування запропонованих нами препаратів призводить до 

суттєвого поліпшення результатів лікування. Наявність залишкових 

клінічних явищ вказує на необхідність повторного проведення комплексу 

лікувально-профілактичних заходів.  

Уцілому за два роки проведення запропонованих нами лікувально-

профілактичних заходів у дітей вдалося збільшити кількість здорових 

секстантів із (2,14±0,15) до (5,81±0,43) у віці 12 років (р<0,05) та з (1,13±0,11) 

до (5,60±0,39) у дітей підліткового віку (р<0,05). На відміну від цього в дітей 

групи порівняння кількість інтактних тканин пародонта через 2 роки 

вірогідно не відрізнялася від вихідних даних – відповідно (2,20±0,18) та 

(3,05±0,17) уражених секстантів у молодшій віковій групі, (1,15±0,14) та 

(2,54±0,16) уражених секстантів у дітей віком 15 років. Отже, у дітей, хворих 

на ДНЗ, виявляється низька ефективність загальноприйнятого способу 

лікування внаслідок відсутності його патогенетичного впливу.  

 Таким чином, у межах дисертаційного дослідження проведено 

детальний аналіз стоматологічного статусу дітей за умов ураження ДНЗ. 

Встановлено низку клінічних особливостей перебігу основних 
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стоматологічних захворювань, що стало підґрунтям для детального вивчення 

патогенетичних механізмів їх розвитку на основі біохімічного дослідження 

доступних у педіатричній практиці біоматеріалів та неінвазивних методик.  

 На основі вивчення показників ротової рідини дітей встановлено 

особливості перебігу мінералізації емалі зубів, а також значення 

мікроелементів у цьому процесі. Одержано дані про стан сполучнотканинних 

елементів зубощелепного комплексу в дітей при супутньому ДНЗ та 

проаналізовано їх вплив на процеси формування патологічного процесу в 

тканинах пародонта.   

 За результатами проведеного багатофакторного кореляційного аналізу 

виведені математичні моделі формування карієсу зубів і ХКГ у дітей на тлі 

еутиреоїдного збільшення щитоподібної залози, за допомогою яких 

доведено, що ключову роль у розвитку та прогресуванні цих стоматологічних 

захворювань відведено структурно-метаболічним порушенням, що стають 

підґрунтям для реалізації дії загальновизнаних карієсогенних і 

пародонтопатогенних чинників. 

 Аналіз літературних джерел, а також комплекс проведених клініко-

лабораторних досліджень дозволив науково обґрунтувати, розробити та 

впровадити нові методи лікування і профілактики основних стоматологічних 

захворювань у дітей із супутньою патологією щитоподібної залози, в основу 

яких покладена саплементація дефіцитних макро- і мікроелементів, а також 

вплив на процеси обміну протеогліканів. Встановлена висока клінічна 

ефективність розроблених лікувально-профілактичних комплексів, що 

значно підвищує ефективність надання стоматологічної допомоги цьому 

контингенту населення. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Невпинне зростання стоматологічної та соматичної захворюваності 

дитячого населення зумовлює необхідність вивчення причинно-наслідкових 

зв’язків між ними та розробки нових методів діагностики, профілактики і 

лікування основних стоматологічних захворювань, залежно від умов 

функціонування дитячого організму. 

2. У дітей, в яких діагностована патологія щитоподібної залози, 

встановлено вірогідно вищі показники поширеності основних 

стоматологічних захворювань, порівняно з соматично здоровими дітьми: 

ураженість карієсом – відповідно 91,19 та 86,67 % (р<0,05); захворювання 

пародонта – 85,69 та 66,67 % (р<0,05). Карієс зубів спостерігається в 94,29 % 

дітей при супутньому гіпотиреозі, у 91,84 % – при дифузному нетоксичному 

зобі, у 89,23 % – при тиреоїдиті. Хвороби пародонта реєструються у 86,73 % 

дітей на тлі дифузного нетоксичного зоба, у 85,71 % – на тлі гіпотиреозу, у 

84,62 % – на тлі тиреоїдиту. У структурі захворювань пародонта домінує 

хронічний катаральний гінгівіт – 83-89 % випадків.  

3. Частота карієсу зубів у дітей за умов дифузного нетоксичного зобу є 

високою та має тенденцію до зростання з віком: у 6-7-річних дітей вона 

складає 88,33 % випадків при інтенсивності процесу 6,96±0,15 (КПВ+кп); у 

12-річних – відповідно 90,67 % та 3,64±0,10 (КПВ), у 15-річних – 99,33 % та 

6,94±0,23 (КПВ). Каріозні ураження виявляються вже в дітей у віці 3-4 років 

із поширеністю 47,69 % та інтенсивністю середнього ступеня (кп=4,02±0,05). 

Карієс та його ускладнення розвиваються частіше при зростанні ступеня 

тяжкості дифузного нетоксичного зобу: у віці 6-7 років – від (5,92±0,25) до 

(7,64±0,23); у 12-річних – від (3,05±0,19) до (4,58±0,17); у 15-річних – від 

(6,28±0,21) до (7,51±0,33) уражених зубів. 

4. При еутиреоїдному збільшенні щитоподібної залози поширеність 

захворювань пародонта за ознакою кровоточивості в дітей є високою: у віці 

12 років – 77,33 %, у віці 15 років – 95,86 %, порівняно з соматично 
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здоровими дітьми – відповідно 48,00 та 70,00 % (р<0,05); за частотою 

виявлення твердих зубних відкладень – низькою в дітей віком 12 років  

(37,33 %) та середньою в підлітковому віці (72,14 %), що має вірогідні 

відмінності з групою контролю – відповідно 18,00 та 48,00 %. Погіршення 

стану тканин пародонта зростає зі збільшенням ступеня тяжкості дифузного 

нетоксичного зобу та віку дітей: у 12-річних – із (2,89±0,15) до (4,29±0,21) 

уражених секстантів (р<0,05); у 15-річних – відповідно з (3,92±0,26) до 

(5,54±0,35).  

5. У дітей, хворих на дифузний нетоксичний зоб, показники 

тиреоїдного статусу знаходяться в межах референтних значень, проте 

спостерігається вірогідне збільшення рівня тиреотропного гормону до 

(2,09±0,10) мМО/л, порівняно з (1,49±0,08) мМО/л у дітей групи контролю, і 

тенденція до зростання вмісту Т3 до (3,13±0,13) нмоль/л, порівняно з 

(2,73±0,14) нмоль/л у дітей групи контролю, що вказує на зниження функції 

щитоподібної залози. Медіанна концентрація йоду в сечі дітей за умов 

дифузного нетоксичного зобу, на 6,01 % менша у віці 6-7 років, на 4,74 % – у 

12 років та на 15,61 % – у 15 років. У переважної більшості обстежених 

рівень йодурії знаходився в межах 50-100 мкг/л, що характеризує легкий 

йододефіцит. 

6. Уміст Са в ротовій рідині дітей, хворих на дифузний нетоксичний 

зоб, був вірогідно нижчим, порівняно з показниками групи контролю – 

відповідно (0,95±0,02) та (1,09±0,02) ммоль/л. У соматично здорових дітей 

переважала фракція вільного Са, а за умов тиреопатології – зв’язаного. 

Активність лужної фосфатази в ротовій рідині знижувалася з (3,94±0,16) до 

(2,69±0,19) нмоль/(с-л) (р<0,05). Зростання інтенсивності карієсу зубів мало 

вірогідну обернену кореляційну залежність зі зниженням рівня вказаних 

показників та більше проявлялося у хворих, які мали декомпенсований 

каріозний процес. 

Мінералізуючі компоненти сироватки крові та рівень кальцій-

регулюючих гормонів у дітей за умов еутиреоїдного збільшення 
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щитоподібної залози мали тенденції до зниження вмісту загального Ca, 

відповідно (2,29±0,10) та (2,38±0,15) ммоль/л, рівня фосфат-іонів – 

(1,22±0,11) та (1,37±0,09) ммоль/л, зростання концентрації іонізованого Ca – 

(1,15±0,06) та (1,12±0,11) ммоль/л і зниження активності лужної фосфатази – 

(1,85±0,10) та (2,48±0,11) ммоль/(г-л), (р<0,05), на тлі зменшення вмісту 

кальцитоніну – (12,68±1,05) та (15,07±1,78) нг/л. Ці метаболічні порушення 

можуть бути предиктором локальних змін твердих і м’яких тканин ротової 

порожнини.  

7. У дітей із дифузним нетоксичним зобом, порівняно з показниками 

контрольної групи, встановлено зниження остеотропних мікроелементів у 

твердих тканинах зубів: Cu, відповідно (0,31±0,02) і (0,47±0,03) мкг/г 

(р<0,05), Fe – (31,44±2,45) і (51,17±3,23) мкг/г (р<0,05), Zn – (8,79±0,25) і 

(10,40±0,28) мкг/г (р<0,05) на тлі зростання вмісту Cd до (0,46±0,02) мкг/г, 

порівняно з (0,34±0,02) мкг/г (р<0,05), що віддзеркалює зміни твердих і 

м’яких тканин зубощелепної системи, пов’язані з біохімічними 

особливостями регіону проживання.  

8. У ротовій рідині дітей, хворих на дифузний нетоксичний зоб, 

виявлено вірогідно вищий загальний рівень глікозаміногліканів, порівняно з 

показниками контрольної групи – відповідно (0,35±0,02) та (0,19±0,01) г/л. 

Встановлено приблизно вдвічі більшу кількість сульфатованих 

глікозаміногліканів як при клінічно інтактному пародонті – відповідно 

(0,25±0,02) та (0,11±0,01) г/л (р<0,05), так і у випадку хронічного 

катарального гінгівіту – відповідно (0,33±0,01) та (0,16±0,01) г/л (р<0,05), що 

вказує на більш виражені деполімеризаційні процеси в тканинах пародонта за 

умов гіперплазії щитоподібної залози, навіть, за відсутності ознак гінгівіту. 

При цьому концентрація вільного оксипроліну зростала на 51,04 %, а 

зв’язаного знижувалася на 31,11 %, коефіцієнт вільний/зв’язаний оксипролін 

наближався до 1:2, що свідчить за уповільнення процесів формування 

колагенових волокон сполучної тканини зубощелепної системи дитини. 
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9. Кількісний і якісний склад білково-вуглеводних комплексів ротової 

рідини дітей за умов дифузного нетоксичного зобу зазнає суттєвих змін, 

порівняно з контрольними даними: відбувається зниження загального вмісту 

глікопротеїнів у 2,4 раза (р<0,05) при зростанні загального рівня білка в 1,9 

раза (р<0,05); домінування кінцевих моноцукридів – сіалових кислот, 

відповідно, (0,22±0,01) та (0,17±0,01) ммоль/л і фукози (0,78±0,04) та 

(0,54±0,03) ммоль/л (р<0,05) над корпусними – гексозамінами (0,25±0,01) та 

(0,57±0,03) ммоль/л (р<0,05), що вказує на суттєві порушення фізико-

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

функцій.   

10. За даними багатофакторного кореляційного аналізу, найбільше 

значення в розвитку карієсу зубів і хронічного катарального гінгівіту в дітей 

на тлі дифузного нетоксичного зобу мають дисметаболічні зміни в твердих і 

м’яких тканинах зубощелепної системи, доказом чого є високий коефіцієнт 

кореляції та склад головного фактора в математичних моделях патогенезу 

цих захворювань.  

11. Розроблено спосіб лікування і профілактики карієсу зубів у дітей, 

хворих на дифузний нетоксичний зоб, що включає застосування препарату 

макро- і мікроелементів на тлі йодотерапії, а також використання місцевих 

гігієнічних засобів для підвищення мінералізації емалі. Ефективність цього 

лікувально-профілактичного комплексу доведена редукцією приросту 

інтенсивності карієсу постійних зубів, що складає 71,88 % у дітей віком 6-7 

років та 46,85 % у 12-річних дітей, зменшенням частоти виникнення 

ускладнень і рецидивів захворювання. 

12. Запропоновано спосіб лікування і профілактики хронічного 

катарального гінгівіту в дітей, хворих на дифузний нетоксичний зоб, який, 

окрім загальноприйнятих заходів, передбачає корекцію метаболічних 

процесів у тканинах пародонта за допомогою макро- і мікроелементних 

препаратів та препаратів глюкозаміну на тлі йодотерапії. Висока клінічна 

ефективність цього способу підтверджується скороченням термінів місцевого 
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лікування, зменшенням кількості рецидивів у 2-3 рази та збільшенням 

термінів ремісії захворювання. Моніторинг показників стоматологічного 

статусу впродовж 2 років показав збільшення кількості здорових секстантів 

тканин пародонта в 12-річних дітей із (2,14±0,15) до (5,81±0,43) (р<0,05) та в 

15-річних – із (1,13±0,11) до (5,60±0,39) (р<0,05).  
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

   1. Із метою діагностики резистентності твердих тканин зубів як 

ключового чинника розвитку та прогресування каріозного процесу в дітей, 

хворих на дифузний нетоксичний зоб, рекомендовано дослідження рівнів 

загального та вільного Ca, фосфат-іонів, активності лужної фосфатази 

ротової рідини, а також змін у макро- і мікроелементному балансі (вміст Fe, 

Zn, Cu, Cd).  

2. Для доклінічної діагностики хронічного катарального гінгівіту в 

дітей на тлі дифузного нетоксичного зобу, уточнення ступеня тяжкості 

патологічного процесу в тканинах пародонта та ймовірності його 

прогресування доцільним є визначення рівня глікозаміногліканів та їхньої 

сульфатованої фракції, вмісту оксипроліну, концентрації глікопротеїнів, 

гексозамінів і загального білка в ротовій рідині.  

3. У комплексі лікування і профілактики карієсу зубів у дітей, хворих 

на дифузний нетоксичний зоб, окрім загальноприйнятих санаційних та 

профілактичних заходів слід проводити саплементацію макро- і 

мікроелементів, зокрема йоду, Cu, Zn, Fe, на системному та місцевому рівнях 

для відновлення повноцінної структури твердих тканин зубів. Із цією метою 

рекомендовано: 

- прийом препарату калію йодиду після консультації та за 

призначенням ендокринолога. Дозування препарату – залежно від віку 

дитини: 6-12 років – по 100 мкг на добу, 12-15 років – по 150 мкг на добу, з 

15 років – по 200 мкг на добу в 1 прийом. Застосовується щоденно 

перманентно під моніторингом лікаря-ендокринолога до моменту зняття 

діагнозу. У подальшому дитина переводиться на профілактичні дози калію 

йодиду: до 6 років – по 50 мкг на добу, 6-12 років – по 100 мкг на добу, 

підліткам із 15 років – по 150 мкг на добу. 

- прийом комплексного вітамінно-мінерального препарату 

“Кальцемін адванс”, по 1 таблетці 1 раз на добу під час прийому їжі протягом 



 302 

1 місяця двічі на рік. При значному дефіциті макро- і мікроелементів в 

організмі дитини, що підтверджено лабораторними дослідженнями, слід 

збільшити дозу вказаного препарату вдвічі: по 1 таблетці 2 рази на добу під 

час вживання їжі протягом 1 місяця двічі на рік.  

- місцево використовувати засоби гігієни з вмістом фтору та інших 

карієспрофілактичних макро- і мікроелементів: у дітей віком 6-7 років зубну 

пасту “R.O.C.S. Kids” (500 ppm, RDA = 45) та ополіскувач “Aquafresh My Big 

Teeth” (225 ppm); у 12-річних дітей зубну пасту “R.O.C.S. Teens” (900 ppm, 

RDA = 39) та ополіскувач “R.O.C.S. School”, що містить екстракт ламінарії, 

ксиліт, кальцію гліцерофосфат і магнію хлорид. Застосовуються протягом 1 

місяця 2 рази на рік. 

Тривалість лікувально-профілактичних курсів – до завершення 

вторинної мінералізації емалі постійних зубів дитини. 

4. Лікувально-профілактичні заходи щодо захворювань тканин 

пародонта в дітей, хворих на дифузний нетоксичний зоб, передбачають 

загальноприйняті методи, а також корекцію макро- і мікроелементного 

обміну та структурно-функціонального стану сполучнотканинних елементів 

зубощелепної системи на загальному та місцевому рівнях. Для цього 

рекомендовано: 

- прийом препарату калію йодиду після консультації та за 

призначенням ендокринолога за тією ж схемою, що і при лікуванні карієсу.  

- прийом комплексного вітамінно-мінерального препарату 

“Кальцемін аванс” за тією ж схемою, що і при лікуванні карієсу.  

- прийом препарату глюкозаміну “Терафлекс”. Дозування 

препарату: дітям від 12 років по 1 капсулі 3 рази на день протягом 1 місяця, 

надалі по 1 капсулі 2 рази на день протягом 1 місяця під час прийому їжі. 

Курс лікування повторюється 2 рази на рік. 

- місцево використовувати лікувально-профілактичну пасту 

“R.O.C.S. Bionica”, до складу якої входять активні компоненти чабрецю і 

ламінарії, та ополіскувач “R.O.C.S. School”, що містить екстракт ламінарії, 
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ксиліт, кальцію гліцерофосфат і магнію хлорид. Застосовуються протягом 1 

місяця 2 рази на рік. 

Тривалість лікувально-профілактичних курсів – до завершення 

формування зубощелепного апарату дитини. 
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