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Гінгівітом
називають
запальне
захворювання ясен, яке досить часто виникає у дітей при негативному впливі
місцевих і загальних факторів, але при цьому не спостерігається порушення
з’єднання зубів з яснами. Гінгівіт в дитини супроводжується рихлістю,
набряком, кровоточивістю та гіперемією слизової оболонки ясен. Крім цього у
дітей може бути неприємний запах з рота. Захворювання діагностується шляхом
стоматологічного огляду, під час якого лікар оцінює стан ясен. Лікування
гінгівіту в дітей зводиться до ліквідації етіологічних чинників, застосування
протизапальних місцевих процедур та дотримання гігієни ротової порожнини.
Загалом гінгівіт вважається патологією періодонту, при якій відбувається
запалення крайової частини ясен, яка прилягає до міжзубних ясенних сосочків
та шийки зуба. Це Як свідчить статистика, це захворювання турбує дітей досить
часто, воно уражає не менш ніж 2 % малюків віком від 2 до 4 років. Гінгівіт є
дуже поширеною хворобою в дитячій стоматології, яка діагностується у 2%
дітей у віці 2-4 років, а серед дітей старшого віку процент захворюваності
значно більший. При цьому найчастішою формою захворювання серед підлітків
є хронічний катаральний гінгівіт, що пов’язаний з негативним впливом
бактеріального зубного нальоту.
Як відомо, у дитячому віці біологічно активні процеси протікають дуже
швидко. В цьому плані не є винятком і тканини пародонта. Тут відбуваються
швидкі морфологічні зміни під час прорізування зубів, формування їх коренів та
прикусу в дитини. Під час пубертатного періоду на тканини пародонту має
сильний вплив гормональний дисбаланс. Вкупі ці фактори є причиною розвитку
запалення ясен в дитини, яке отримало назву гінгівіт.
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