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Інформаційно-бібліографічний відділ пропонує бібліографічний покажчик 

«Розповсюдженість зубо-щелепних аномалій». До покажчика увійшли 
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прагне більш досконалого вивчення цього питання . Видання створено на базі 

електронного каталогу бібліотеки ІФНМУ.  
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    Передмова 

Зубощелепні аномалії й захворювання пародонта належать до основних 

стоматологічних хвороб і характеризуються високою поширеністю. За даними 

сучасних авторів, аномалії й деформації зубощелепної системи в дітей і 

підлітків призводять до погіршення стоматологічного здоров'я в майбутньому, 

завдаючи медичного, соціального й економічного збитків. Так, епідеміологічні 

дослідження різних авторів показали високий рівень поширеності 

ортодонтичної патології в дітей і підлітків, яка, за даними авторів, становить від 

49,25% до 81,14 ± 1,21%. При цьому в структурі зубощелепних аномалій 

частіше превалює нейтральне співвідношення зубних рядів (63,14 ± 1,5%). 

Отже, висока поширеність аномалій прикусу вимагає проведення 

епідеміологічних досліджень для планування профілактичних програм, 

розрахунку необхідної кількості лікарів-ортодонтів, організації нових 

ортодонтичних кабінетів і відділень, покращення якості стоматологічної 

допомоги населенню. 

Моніторинг стоматологічної захворюваності у дітей, які проживають на 

території України, свідчить про високу поширеність зубощелепних аномалій 

(ЗЩА), при цьому спостерігається тенденція до їх росту. За даними численних 

досліджень, поширеність зубощелепних аномалій в структурі стоматологічної 

захворюваності посідає третє місце після карієсу зубів та патології тканин 

пародонта і в середньому становить від 40 до 80 %, що зумовлює медичну і 

соціальну значимість цієї важливішої проблеми та вимагає своєчас 

ної діагностики ортодонтичної патології, застосування найефективніших 

методів профілактики і лікування. Показники епідеміологічних досліджень їх 

частоти у дітей різних регіонів України свідчать про поліетіологічний фактор 

даної патології: раннє видалення молочних і постійних зубів (через ускладнений 

карієс), негативний вплив навколишнього середовища, стан стоматологічної 

допомоги та рівень охоплення дітей плановою санацією порожнини рота, 

клімато- географічними умовами проживання дітей, урбанізацією регіону, 

наявністю соматичних захворювань. Епідеміологічна оцінка поширеності зу- 

бощелепних аномалій на етапах тимчасового та змінного прикусу у дітей є 
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основною у визначенні потреб у профілактичній та лікувальній допомозі. У цей 

віковий період зубощелепна система перебуває в стадіїї росту і формування, 

тому своєчасне усунення аномалій зубощелепної системи та чинників ризику їх 

виникнення може забезпечити зниження в подальшому зростання цієї патології. 

Тому значна увага має бути приділена виявленню найефективніших методів 

лікування та профілактики на етапах тимчасового та змінного прикусу у дітей. 
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