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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Охорона здоров’я підростаючого покоління залишається актуальним 

питанням у соціальній програмі суспільства, тому що саме в дитячому віці закладаються 

передумови здоров’я дорослої людини в майбутньому. Вплив негативних чинників на дитячий 

організм, розвиток захворювань, без вчасної ранньої діагностики та ефективного лікування в 

подальшому призводить до хронічного перебігу патологічного процесу в дорослому віці, 

погіршення якості життя, зниження й втрати працездатності, інвалідизації дорослого населення 

(Пересипкіна Т.В., 2014; Моісеєнко Р.О. та ін., 2017; Скирда І.Ю. та ін., 2017). 

Багаточисленні дослідження закордонних і вітчизняних дослідників свідчать, що серед 

стоматологічної патології захворювання тканин пародонта серед дитячого населення в нашій країні 

залишаються на високому рівні, не дивлячись на розроблені схеми лікування. Поширеність гінгівіту 

і пародонтиту серед осіб молодого віку варіює в широких межах – від 33,2 % до 97,7 % (Каськова 

Л.Ф., Новіков Є.М, 2012; Малий Д.Ю., Антоненко М.Ю., 2013; Amato J.N. et al., 2014; Sukhabogi Jr. 

еt al., 2014; Хоменко Л.О. та ін., 2016), що свідчить про високий рівень захворювання серед даної 

вікової групи. За епідеміологічними даними ВООЗ, у 80 % осіб молодого віку (10-20 років) 

виявлений гінгівіт чи початкова стадія генералізованого пародонтиту. Захворювання тканин 

пародонта виникає внаслідок дії ряду факторів (Pacios S. еt al., 2012; Caring J.S., 2013; Chapple I.L. 

et al., 2015; Da Silva P.L. et al., 2015; Годованець О.І., 2016; Назарян Р.С., Кривенко Л.С., 2016; 

Шилівський І.В. та ін., 2016; Ismail A.F. et al., 2017; Видойник О.Я., 2018). Встановлено, що 

патологічні процеси в пародонті частіше зустрічаються в підлітків із загальносоматичними 

захворюваннями, зокрема, в осіб із захворюваннями шлунково-кишкового тракту (ШКТ) 

(Гаврилова О.А., 2009; Клітинська О.В. та ін., 2014; Крупей В.Я., Ковач І.В., 2014; Vinesh E. еt al., 

2016). 

За статистичними даними, в Україні захворювання органів травлення серед дитячого населення 

протягом останнього десятиріччя залишаються широко розповсюдженими та становлять 25,3-31,3 

%, посідаючи друге місце у структурі загальної захворюваності. Найвищий показник 

захворюваності належить Івано-Франківській області та становить 84,12 на 1000 дітей віком 0-14 

років (Скирда І.Ю. та ін., 2017). Перше місце серед захворювань ШКТ посідає хронічний 

гастродуоденіт (ХГД), частка якого складає 58-74 % серед гастродуоденальної патології (Бекетова 

Г.В., 2012; Пересипкіна Т.В., 2014; Моісеєнко Р.О. та ін., 2017).  

Відомо, що при хворобах ШКТ достовірно зростає поширеність й інтенсивність 

стоматологічних захворювань, як у дитячому, так і в дорослому віці, порівняно з контингентом без 

соматичної патології (Карнаух Е.В., Емельянова Н.Ю., 2012; Мацко Н.В., 2013; Падалка А.І., 2015; 

Гажва С.И., Касумов Н.С., 2016), що обумовлено етіологічною, патогенетичною, морфологічною й 
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функціональною спільністю органів і систем (Ерëмин О.В. с соавт., 2009; Цимбалистов А.В. с соавт., 

2013; Крупей В.Я., 2014; Трухан Д.И. с соавт., 2015; Копытов А.А.с соавт., 2018), причому, на думку 

багатьох авторів, розповсюдженість і важкість захворювань пародонта корелюють зі стадією, 

тривалістю і важкістю захворювання (Романенко О.Г., 2012; Сидлярук Н.І., Авдєєв О.В., 2016). 

Ряд досліджень підтверджують, що провідна роль у виникненні захворювань тканин пародонта 

належить бактеріям зубної бляшки (грампозитивні і грамнегативні коки, грампозитивні і 

грамнегативні палички, спірохети, Bacteroides melaninogenicus, Actinomyces viscosus, Actinomyces 

naesludii) (Адмакін О.І. та ін., 2010; Манак Т.Н., 2012; Charlene W.J., 2012; Савичук Н.О., Марченко 

О.А., 2015; Richard J. Lamont et al., 2014; Xin X. еt al., 2015; Harvey J.D., 2017) та їхнім токсинам, які 

руйнують періодонтальну зв’язку і спричиняють запалення в яснах. Негативний вплив 

мікроорганізмів особливо помітний у разі зниження захисних можливостей організму, саме 

порушення рівноваги між захисними властивостями організму та зростанням персистентного 

потенціалу умовнопатогенної та появою патогенної мікрофлори призводить до патологічних змін у 

пародонті. Доведено, що наявність факторів персистенції в мікроорганізмів може сприяти 

тривалому розвитку захворювання. Одним із маркерів персистенції є антилізоцимна активність 

(АЛА) мікроорганізмів, яка дозволяє тривалий час їм існувати в організмі, руйнуючи лізоцим слини. 

Окрім того, на порушення екологічної рівноваги в ротовій порожнині (РП) та розвиток запального 

процесу в яснах впливають активовані форми кисню, передусім пероксиду водню (Н2О2). Робіт, 

присвячених вивченню ранніх змін мікрофлори ясен та факторів персистенції в підлітків із ХГД 

недостатньо. 

Отже вивчення особливостей стоматологічного статусу, а саме запальних захворювань тканин 

пародонта в підлітків із ХГД, питання ранньої діагностики, розробки схем профілактики і лікування 

залишається актуальним та потребує подальшого вивчення. Тому перспективним підходом до 

лікування захворювань пародонта є застосування лікарських препаратів у комплексному лікуванні, 

здатних відновлювати нормофлору РП, пригнічувати експресію факторів персистенції патогенів або 

елімінувати мікроорганізми з антилізоцимною активністю (АЛА) та мікробів, здатних продукувати 

Н2О2 зі складу оральних мікробіоценозів, що є необхідною умовою ефективного лікування та 

отримання стійких результатів у віддалені терміни. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є 

фрагментом комплексної науково-дослідної роботи кафедри стоматології інституту післядипломної 

освіти Івано-Франківського національного медичного університету «Клінічна ефективність 

комплексного лікування захворювань твердих тканин зубів і пародонту у населення екологічно 

несприятливих регіонів», номер держреєстрації 0118U004144 (2018-2020). Здобувач є 

співвиконавцем фрагментів зазначеної НДР. 
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Мета дослідження. Підвищення ефективності профілактики та лікування катарального 

гінгівіту в підлітків із хронічними гастродуоденітами шляхом розробки і впровадження лікувально-

профілактичного комплексу. 

Завдання дослідження:  

1. Вивчити особливості клінічного перебігу катарального гінгівіту в підлітків із хронічними 

гастродуоденітами на підставі клінічних показників. 

2. Визначити особливості мікрокристалізації ротової рідини в підлітків із катаральним 

гінгівітом до, після та у віддалені терміни лікування. 

3. Встановити видовий склад мікроорганізмів зубоясеневої борозни, залежно від ступеня 

важкості катарального гінгівіту в підлітків. 

4. Оцінити показники антилізоцимної активності мікробіоценозу зубоясеневої борозни як 

фактору ризику виникнення та прогресування уражень тканин пародонта в підлітків із катаральним 

гінгівітом та хронічним гастродуоденітом. 

5. Дослідити зміни до та після лікування бактерій-продуцентів пероксиду водню та участь у 

розвитку запального процесу в яснах у підлітків із катаральним гінгівітом та хронічним 

гастродуоденітом. 

6. Розробити комплекс лікувально-профілактичних заходів для лікування та профілактики 

катарального гінгівіту в підлітків із хронічними гастродуоденітами.  

7. На підставі аналізу клінічних та мікробіологічних показників у динаміці лікування 

катарального гінгівіту в підлітків із хронічними гастродуоденітами, оцінити ефективність 

проведеного лікування і прогнозування подальшого перебігу захворювання. 

Об’єкт дослідження: особливості перебігу катарального гінгівіту в підлітків із ХГД та без 

соматичних захворювань 

Предмет дослідження: тканини пародонта, ротова рідина, вміст зубоясеневої борозни, 

ефективність запропонованого способу лікування, до складу якого входять препарати 

«Стоматофіт», «Дентагель», «Йогурт». 

Методи дослідження. Клінічні – для оцінки стоматологічного статусу та визначення 

ефективності проведеного лікування, оцінки віддалених результатів; лабораторні – для визначення 

типу мікрокристалізації ротової рідини та ефективності проведеного лікування, оцінки віддалених 

результатів; мікробіологічні – для визначення мікробіологічного статусу, АЛА та продукції Н2О2 

симбіонтами ясен, зміни показників під впливом проведеного лікування, оцінки віддалених 

результатів; статистичні – для визначення вірогідності отриманих результатів.  

Наукова новизна проведених досліджень. Доповнено наукові дані про поширеність різних 

хвороб тканин пародонта: встановлено, що в підлітків із ХГД частота захворювань тканин 

пародонта в 1,4 раза вища, ніж в їхніх ровесників без соматичних захворювань. При цьому 
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поширеність катарального гінгівіту (КГ) у таких хворих із гастродуоденальною патологією 

становила 70,49 %, у той час як при відсутності соматичної патології КГ діагностувався в 50,0 % 

обстежених. Запалення ясен носило генералізований характер, переважно хронічний перебіг. У 

випадках наявності в підлітків ХГД зростала частота його середнього ступеня важкості – 58,14 %, а 

легкий ступінь мав місце в 41,86 % хворих. 

Виявлено особливості змін мікробіоценозу ясен у підлітків із КГ, як самостійним 

захворюванням, так і його розвитком на фоні ХГД, що проявлялось достовірно вищим рівнем 

колонізації слизової оболонки ясен α- та β-гемолітичними стрептококами, золотим стафілококом, 

ніж у хворих групи порівняння та групи контролю. Одночасно в підлітків із КГ та ХГД уперше 

відмічено достовірно вищий ступінь колонізації слизової оболонки ясен бактеріями-продуцентами 

Н2О2, відповідно в (52,4±2,4) %, у порівнянні з підлітками без соматичної патології та захворювань 

тканин пародонта, в яких вони висівались лише в (5,0±1,15) % випадків. Переважна більшість 

продуцентів Н2О2 серед представників аеробної і факультативно-анаеробної мікрофлори ясен 

належить до α-гемолітичних стрептококів і стоматококів. Встановлено, що в підлітків із КГ та 

ХГД достовірно частіше, ніж у підлітків групи порівняння і групи контролю, у складі ясенних 

мікробіоценозів виявляються мікроорганізми з високою АЛА, що є важливим фактором 

персистенції бактерій. 

Встановлено особливості розподілу типів мікрокристалізації ротової рідини в підлітків із КГ та 

ХГД, який проявляється переважанням ІІ та ІІІ типів, відповідно (53,49±5,41) % та (40,7±5,33) %, І 

тип мікрокристалізації було виявлено лише в (5,81±2,54) % обстежених, (р<0,001). Водночас, частка 

осіб із І типом мікрокристалізації була в 4,6 раза достовірно нижчою, ніж у групі контролю, (р<0,05), 

а частка хворих із ІІІ типом мікрокристалізації в 2,4 раза достовірно вищою, ніж у групі контролю, 

(р<0,01). Уперше досліджено динаміку зміни типу мікрокристалізації після лікування та у віддалені 

терміни. 

Уточнено дані про рівень знань обстежених підлітків щодо дотримання гігієни РП, а їхні 

результати свідчать про необхідність проведення повторного гігієнічного навчання, інформування 

щодо ризику виникнення стоматологічних захворювань.  

Уперше застосовано для комплексного лікування КГ сучасний лікувально-профілактичний 

комплекс, до складу якого входить препарат «Стоматофіт», гель «Дентагель», препарат «Йогурт» 

та виявлено більш високу його ефективність, у порівнянні з загальноприйнятим лікуванням. 

Практичне значення досліджень. Отримані данні стосовно особливостей клінічного перебігу 

КГ у підлітків із ХГД є підставою для планування профілактичної стоматологічної допомоги даному 

контингенту дитячого населення. 

Запропоновано лікувально-профілактичний комплекс, до складу якого входять препарат 

«Стоматофіт», гель «Дентагель» та препарат «Йогурт», застосування яких дозволяє зменшити 
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запалення в тканинах пародонта, покращити гігієнічний стан РП і відновити мікробіоценоз РП, що 

призводить до нормалізації стану ясен та запобігає рецидиву та прогресуванню патологічного 

процесу. 

Розроблено, апробовано та впроваджено в практику новий неінвазивний спосіб комплексного 

лікування хворих на КГ, що поліпшує клініко-лабораторні та мікробіологічні показники. 

Відсутність побічної дії та досягнення стійкої ремісії дає нам підставу рекомендувати розроблений 

і апробований лікувально-профілактичний комплекс до широкого впровадження в практичну 

охорону здоров’я. 

Впровадження результатів дослідження. Отримані результати застосовуються в практиці: у 

відділенні терапевтичної стоматології дитячої міської стоматологічної поліклініки м. Івано-

Франківська (затв. 25.09.2018 р.), у клініці кафедри дитячої стоматології ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» (затв. 25.09.2018 р.), у 

стоматологічному відділенні Галицької ЦРЛ (затв. 26.09.2018 р.), у стоматологічному відділенні 

Коломийської ЦРЛ (затв. 26.09.2018 р.), у відділенні дитячої стоматології ТОВ «Університетської 

стоматологічної поліклініки» ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (затв. 27.09.2018 

р.), у Центрі стоматології університетської клініки ДВНЗ «ІФНМУ» (затв. 28.09.2018 р.), у 

стоматологічному відділенні Болехівської ЦМЛ (затв. 29.11.2017 р.), у «Чортківській комунальній 

районній стоматологічній поліклініці (затв. 30.11.2018 р.), у стоматологічному відділенні КНП 

«Заліщицької ЦРЛ «Заліщицької районної ради» (затв. 28.11.2018 р.), у стоматологічному дитячому 

відділенні КНП «Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради» (затв. 29.11.2018 р.), у клініці 

кафедри стоматології дитячого віку та ортодонтії Інституту стоматології та щелепно-лицевої 

хірургії НАМН України (затв. 27.12.2018 р.), у терапевтичному відділенні Долинської 

стоматологічної поліклініки (затв. 26.02.2019 р.), у клініці кафедри дитячої стоматології ДЗ 

«Дніпропетровська медична академія МОЗ України» (затв. 29.03.2019 р.). 

Матеріали дисертації використовуються в навчальній і лікувальній роботі кафедр: дитячої 

стоматології ДВНЗ «ІФНМУ» (затв. 25.09.2018 р.), дитячої стоматології ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» (затв. 25.09.2018 р.), 

стоматології інституту післядипломної освіти ДВНЗ «ІФНМУ» (затв. 27.09.2018 р.), 

стоматологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (затв. 27.09.2018 

р.), стоматології дитячого віку ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» 

(затв. 23.10.2018 р.), стоматології дитячого віку, кафедри дитячого віку Одеського національного 

медичного університету (затв. 3.01.2019 р.), дитячої стоматології ДЗ «Дніпропетровська медична 

академія МОЗ України» (затв. 22.04.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Автором проведено інформаційно-патентний пошук, обрано 

матеріали і методи дослідження, відібрано та розподілено підлітків по групах, обстежено, проведено 
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забір біологічного матеріалу та проліковані хворі. Автор висунула ідею дослідження, провела 

статистичну обробку результатів, проаналізувала їх та підготувала матеріали до публікації. У 

співпраці з науковим керівником складено план досліджень, визначено мету, завдання, 

сформульовано наукову новизну, практичне значення і висновки. У наукових розробках, 

опублікованих разом зі співавторами, участь здобувача є визначальною. 

Апробація результатів дисертації. Результати роботи оприлюднено на: науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Сучасні технології хірургічної стоматології і щелепно-лицевої 

хірургії» (Івано-Франківськ, 2015); науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Фундаментальні науки-практичній медицині: морфо-функціональні методи дослідження 

онтогенетичних перетворень, фізіологічних та метаболічних процесів, змодельованих патологічних 

станів, при захворюваннях внутрішніх органів» присвяченій 75-річчю з Дня народження професора 

Шутки Богдана Васильовича (Івано-Франківськ, 2015); науково-практичній конференції 

«Інноваційні технології в стоматології» (Тернопіль, 2015); науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Інноваційні технології в сучасній стоматології» (Івано-Франківськ, 2016); 

VIII науково-практичній конференції «Інноваційні технології в стоматології» (Тернопіль, 2016); ІІ 

Міжнародній науково-практичній конференції: «Терапевтичні читання: сучасні аспекти 

діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів» присвячена пам’яті академіка НАМН 

України Є.М. Нейка (Івано-Франківськ-Яремче, 2016); науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Інноваційні технології в сучасній стоматології» (Івано-Франківськ, 2018); 

дистанционная научно – практическая конференция студентов и молодых ученых «Инновации в 

медицине и фармации – 2018» (Минск, 2018). 

Публікації. За результатами дисертації опубліковано 17 наукових праць, серед яких: 7 статей у 

фахових наукових виданнях України, 1 – огляд літератури, у міжнародному виданні, 7 тез у 

збірниках матеріалів конференцій. Пріоритетність розробок підтверджена 2 патентами України на 

корисну модель. 

Об’єм і структура дисертації. Дисертація викладена українською мовою на 241 сторінках 

машинописного тексту (основний текст становить 149 сторінок) і складається з вступу, огляду 

літератури, опису матеріалів і методів дослідження, розділів власних досліджень, аналізу та 

узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних 

джерел та додатків. Список джерел літератури включає 290 праць, із них 91 – латиницею, 199 – 

кирилицею. Робота ілюстрована 23 таблицями та 33 рисунками. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали та методи дослідження. Відповідно до поставленої мети та сформованих завдань 

дослідження було проведено ряд клінічних, лабораторних та мікробіологічних досліджень. 
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Дослідження проводилось у два етапи. На першому етапі для встановлення поширеності 

захворювань тканин пародонта проведено обстеження 236 осіб: здорових, хворих на КГ без 

соматичної патології та хворих на КГ із ХГД у віці 12-18 років, що проживали на території Івано-

Франківської області. На другому етапі для подальшого поглибленого комплексного обстеження з 

застосуванням клінічних, лабораторних та мікробіологічних методів дослідження в динаміці 

лікування було відібрано 173 особи: 143 хворих на КГ (критерієм відбору був КГ) без соматичних 

захворювань та з ХГД та 30 здорових підлітків (без соматичної патології та здоровим пародонтом).  

Стоматологічне обстеження, лікування та спостереження проводилось у двох групах хворих на 

КГ (І групу склали хворі на ХГД, ІІ групу – без соматичних захворювань), які не потребували 

ортодонтичного та хірургічного втручання і повністю завершили лікування соматичного 

захворювання, знаходились у стадії клінічної ремісії ХГД. ІІІ групу − здорові підлітки (зі здоровим 

пародонтом та без соматичних захворювань). У свою чергу, обстежені двох груп були поділені на 

дві підгрупи, у залежності від застосованої нами схеми лікування: ІА (n=57) та ІІА (n=30) − хворі, у 

лікуванні яких використовували розроблений нами спосіб комплексної терапії; ІБ (n=29) та ІІБ 

(n=27) − хворі, у комплексному лікуванні яких використовували загальноприйняте лікування. ІІІ 

група (n=30) – лікувальні заходи не застосовувались, проводили анкетування, гігієнічне навчання 

правилам індивідуального догляду за РП із підбором засобів індивідуальної гігієни РП. Серед усіх 

обстежених хлопчиків налічувалось 82 особи (47,4) %, а дівчат – 91 особу (52,6) %. Середній вік 

обстежених по групах був приблизно однаковим та становив 15,5 років. 

Верифікацію діагнозу та лікування ХГД здійснювали лікарі-гастроентерологи Івано-

Франківської ОДКЛ на основі діючих національних та міжнародних узгоджень і рекомендацій: на 

підставі даних клініко-інструментального обстеження в динаміці відповідно до «Cтандартів 

надання допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча гастроентерологія», затверджених Наказом МОЗ 

України від 10.08.2007 року № 471, «Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із 

хронічним гастродуоденітом», затвердженим Наказом МОЗ України від 29.01.2013 року № 59, 

МКХ-10, класифікації захворювань ШКТ. Діагностику КГ проводили у відповідності до 

класифікації хвороб пародонта, прийнятої на XVI пленумі Всесоюзного наукового товариства 

стоматологів (1983), яка узгоджена з МКХ-10.  

Клінічне обстеження підлітків здійснювали за загальноприйнятою методикою за єдиним 

планом до та після лікування, у віддалені терміни динамічного спостереження (через 6 та 12 міс) із 

використанням суб’єктивних (скарги, анамнез життя, анамнез хвороби) й об’єктивних (основних: 

огляд, пальпація, зондування, перкусія і додаткових: індексна оцінка гігієни РП − визначення 

індексу гігієни РП Гріна-Вермільйона (Oral Hygiene Index-Simlified, Green-Vermillion, 1964) (OHI-

S) і стану тканин пародонта – визначення індекс РМА (папілярно-маргінально-альвеолярний 

індекс, модифікація C. Parma, 1960), папілярний індекс кровоточивості РВІ (Papillary 
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Bleeding Index за Saxer, Muhlemann, 1975), йодне число Свракова (Д. Свраков, Ю. Писарев, 

1963) (ЧС)) методів та заповнення медичної документації. Отримані данні кожного хворого 

вносили в амбулаторну карту стоматологічного хворого і розроблену нами карту оцінки 

стоматологічного статусу. 

Клінічні дослідження доповнювали проведенням лабораторних методів − визначення типу 

мікрокристалізації ротової рідини за методикою П.А. Леуса в модифікації Л.А. Дубровіної (1989) та 

мікробіологічних методів – для вивчення мікробного статусу ясен забір матеріалу на предмет 

виявлення аеробної і факультативно-анаеробної мікрофлори з зубоясеневої борозни 

здійснювали натще, до чищення зубів, після попереднього їхнього просушування, за 

допомогою відкаліброваної бактеріологічної петлі №1. Посів виконували негайно після 

забору матеріалу на кров’яний агар, жовточно-сольовий агар, середовища Ендо і Сабуро, а 

також на індикаторне середовище з калій-йод-крохмальною системою (для виявлення 

продуцентів Н2О2 (Г.Н. Кременчуцкий, 1987). Ідентифікацію виділених чистих культур 

проводили за комплексом морфологічних, культуральних та біохімічних властивостей (набір 

«STREPTOtest 16» Lachema, Чехія). Результати кількісного дослідження мікрофлори 

виражали в колонієутворюючих одиницях у перерахунку на 1,0 мл – КУО/мл, при цьому 

враховували лише ті мікроорганізми, концентрація яких у патологічному матеріалі складала 

не менш 1×103 КУО/мл). На основі аналізу результатів посівів для мікроорганізмів кожної групи 

визначали популяційний рівень (ПР, який виражали в lg КУО/мл) та індекс постійності (ІП). 

Антилізоцимну активність визначали в культурах, які проявили інтенсивність росту ≥4,0 lg 

КУО/мл. Дослідження виконували за методом О .В. Бухаріна і співавт. (1984). Здатність 

виділених культур до продукції Н2О2 вивчали йодометричним методом за Г.Н. Кременчуцким 

(1987). Для лабораторного та мікробіологічного дослідження забір матеріалу проводили 

після розподілу підлітків на групи спостереження до початку лікування КГ (підлітки І групи 

при поступленні в ОДКЛ до початку лікування ХГД), після закінчення курсу лікування КГ й 

у віддалені терміни (через 6 міс). 

На підготовчому етапі, відразу після первинного обстеження та поділу на групи спостереження, 

підліткам усіх трьох груп проводили гігієнічне навчання правилам індивідуального догляду за РП 

та давали рекомендації щодо вибору предметів та засобів гігієни. При потребі лікували карієс. У 

наступному етапі (початковий етап власне лікування) участь брали підлітки І та ІІ груп, яким 

здійснювали контроль за дотриманням правил індивідуального догляду за РП, повторне гігієнічне 

навчання правилам індивідуального догляду за РП із метою формування стійкого розуміння та 

усвідомлення щодо необхідності правильного та ретельного їх дотримання. Проводили професійну 

гігієну РП. Місцеве і загальне медикаментозне лікування хворих на КГ відбувалось, залежно від 

групи спостереження. Приступаючи до етапу місцевої медикаментозної терапії, хворим ІА і ІІА 
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підгруп призначали запропонований лікувальний комплекс, що включав застосування препарату 

«Стоматофіт» у вигляді полоскань 15 % водним розчином (близько 10 мл препарату розчинити в ¼ 

склянки води) РП 3-4 рази на добу, аплікації на слизову оболонку ясен та введення в міжзубні 

проміжки «Дентагеля» 2 рази на добу. Курс 10 діб. Повторний курс через 6 міс. Із метою загального 

лікування всередину призначали препарат «Йогурт» по 1-2 капсули 3 рази на добу, під час їди. Курс 

лікування – 25-30 діб. Повторний курс через 6 міс. Для місцевого медикаментозного лікування за 

загальноприйнятою методикою (згідно протоколу МОЗ України №566 від 23.11.2004) хворим ІБ і 

ІІБ підгруп призначали зрошення ясен 0,05 % розчином «Хлоргексидин-Віола», ротові ванночки 

настоєм ромашки, календули 3-4 рази на добу протягом 7 діб, аплікації на слизову оболонку ясен та 

введення в міжзубні проміжки 1 % мефенамінової пасти 1 раз на добу. Курс 10 діб. Повторний курс 

через 6 міс. 

Для статистичної обробки матеріалу на всіх етапах дослідження застосовані комп’ютерні 

програми на основі Microsoft Excel та Statistica 12.0. Достовірність отриманих показників 

підтверджувалась шляхом розрахунку похибки (±m) для відносних величин за загальновідомою 

формулою. Вірогідність різниці даних у порівнюваних групах, доводили на підставі розрахунку 

коефіцієнта t (Ст’юдента) і визначення за таблицею точності безпомилкового прогнозу (р), 

результати вважали достовірними при р<0,05. Оцінка достовірності різниці в різних групах 

спостереження категорійних даних та перевірка нульової гіпотези здійснювали шляхом розрахунку 

критерію відповідності хі-квадрат (χ2). 

Результати власних досліджень та їх обговорення. У 157 обстежених було діагностовано 

захворювання тканин пародонта, у 79 підлітків стан тканин пародонта відповідав нормі. 

Захворювання тканин пародонту зустрічалися в 66,53 %, що згідно критеріям ВООЗ відповідає 

високому рівню поширеності захворювань тканин пародонта. Встановлено, що в підлітків із ХГД 

частота захворювань тканин пародонта в 1,4 раза вища, ніж в їхніх ровесників без соматичних 

захворювань. Діагноз «катаральний гінгівіт» різного ступеня важкості був верифікований у 143 

підлітків, причому КГ у таких хворих із гастродуоденальною патологією діагностувався в 70,49 %, 

у той час як при відсутності соматичної патології він діагностувався в 50,0 % обстежених. Запалення 

ясен було генералізованим і носило, переважно, хронічний перебіг в обох групах спостереження. 

Загострення хронічного процесу реєстрували в підлітків із КГ середнього ступеня важкості лише у 

8,14 % обстежених із ХГД та в 3,51 % обстежених без соматичної патології, домінуючою скаргою 

була скарга на кровоточивість ясен. Подібні дані отримали О.Г. Романенко (2012), В.Я. Крупей 

(2014). 

Катаральний гінгівіт легкого ступеня важкості в підлітків І групи спостерігали в 1,6 раза рідше, 

ніж у підлітків ІІ групи, відповідно 41,86 %, проти 68,42 %. КГ середнього ступеня важкості 
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діагностували в 1,8 раза частіше в підлітків І групи, порівняно з ІІ групою, відповідно 58,14 %, проти 

31,58 %.  

Структура індексу OHI-S у підлітків груп спостереження показала найгірші показники в осіб із 

КГ та ХГД та виглядала таким чином: у підлітків І групи індекс OHI-S дорівнював (1,78±0,03) 

бала, в обстежених ІІ групи − (1,34±0,01) бала, у підлітків ІІІ групи − (0,37±0,01) бала.  

Аналіз скарг підлітків показав, що найчастіше підлітки І групи скаржились на наявність зубних 

відкладень та кровоточивість ясен, відповідно 53,49 % та 48,84 %, що в 1,7 раза частіше, ніж скарги 

підлітків ІІ групи на наявність зубних відкладень − 31,58 % та 1,5 раза скарги на кровоточивість 

ясен − 31,58 %.  

Встановлено, що в підлітків І групи значення індексу РМА становило (35,5±1,20) %, що 

перевищувало дані ІІ групи в 1,9 раза і становило відповідно (18,6±0,89) % (р<0,001). За даними 

обстеження, значення індексу кровоточивості РВІ у підлітків І групи було (1,42±0,01) бала, проти 

(1,22±0,01) бала в підлітків ІІ групи (р<0,001). Середнє значення показника ЧС у підлітків І групи 

було в 1,4 раза вище, ніж у підлітків ІІ групи, відповідно (2,15±0,03) бала, проти (1,52±0,01) бала 

(р<0,001). Аналіз показників індексу РМА, РВІ та ЧС показав зростання значень відносно 

ступеня тяжкості КГ та наявності соматичного захворювання. 

Проведений комплекс лікувально-профілактичних заходів привів до покращення стану гігієни 

РП у підлітків усіх груп спостереження, що підтверджують результати індексу гігієни OHI-S після 

лікування. Однак у віддалені терміни (через 6 та 12 міс), даний індекс зазнав змін у бік погіршення 

гігієнічного стану, досягнуті результати виявились нестабільними. Суб’єктивні та об’єктивні зміни 

стану ясен підтверджувалися динамікою показників РМА, ЧС та РВІ після лікування та у віддалені 

терміни. У результаті застосованих нами лікувально-профілактичних заходів вдалося досягти 

значних позитивних змін усіх клінічних показників, особливо в ІА та ІІА підгрупі, що отримували 

запропоноване лікування, порівняно з підгрупами ІБ та ІІБ, що отримували загальноприйняте 

лікування. Це підтверджується позитивною динамікою індексів, однак незначне їхнє погіршення у 

віддалені терміни потребує повторення терапії для отримання стійких результатів лікування КГ у 

підлітків. 

При вивченні типу мікрокристалізації ротової рідини в підлітків було встановлено особливості 

розподілу типів мікрокристалізації ротової рідини: у підлітків основної групи переважає ІІ та ІІІ тип 

мікрокристалізації, відповідно (53,49±5,41) % та (40,7±5,33) %, І тип кристалізації було виявлено 

лише в (5,81±2,54) % обстежених (р<0,001). Водночас, частка осіб із І типом мікрокристалізації була 

в 4,6 раза достовірно менша, ніж у групі контролю (р<0,05), частка осіб із ІІІ типом 

мікрокристалізації була в 2,4 раза достовірно більша, ніж у групі контролю (р<0,01).  

Результати мікробіологічних досліджень засвідчили істотні зміни якісних і кількісних 

показників мікробіоценозу слизової оболонки ясен у ділянці ураження у хворих І групи, порівняно 
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з хворими ІІ групи та особами ІІІ групи. Представники резидентної мікрофлори РП – α-

гемолітичними стрептококами виявлені в усіх без винятку хворих І групи та ІІ групи, а також 

здорових підлітків ІІІ групи (ІП 100,0 %). Разом із тим у підлітків І групи спостерігався достовірно 

вищий рівень колонізації слизової оболонки ясен α-гемолітичними стрептококами, ніж у підлітків 

ІІ групи (р<0,01) і підлітків ІІІ групи (р<0,05). Переважна більшість культур α-гемолітичних 

стрептококів від стоматологічно здорових осіб були ідентифіковані як Streptococcus salivarius, 

Streptococcus mitis і Streptococcus oralis. При КГ на поверхні слизової оболонки ясен у (68,4±3,32) % 

хворих І і (64,0±3,43) % хворих ІІ групи домінуючими видами були Streptococcus gordonii, 

Streptococcus sanguinis, Streptococcus constellatus, Streptococcus anginosus. Ці види α-гемолітичних 

стрептококів характеризуються підвищеним патогенним потенціалом. Частота висівання та 

популяційний рівень основних представників патогенної кокової мікрофлори – золотистого 

стафілокока Staphylococcus aureus і β-гемолітичних стрептококів (Streptococcus pyogenes і 

Streptococcus group G) у хворих І групи були істотно вищими, ніж у ІІ групі (р<0,05). Крім того, на 

слизовій оболонці ясен (23,7±3,03) % хворих І групи і (8,0±1,94) % хворих ІІ групи встановлено 

присутність дріжджоподібних грибів роду Candida з масивністю колонізації (4,23±0,16) КУО/мл і 

(3,50±0,14) КУО/мл відповідно.  

Для більш повної характеристики персистентного потенціалу симбіонтів уражених ясен у 

ділянці зубоясеневої борозни всі мікробні культури, які проявили інтенсивність росту ≥4,0 lg 

КУО/мл, було протестовано на АЛА. Рівень АЛА ≥4 мкг/мл вважали високим.  Так, культури 

з високою АЛА виявлені нами у (89,5±0,81) % підлітків І групи. У ІІ групі осіб з такою 

мікрофлорою було дещо менше – (80,0±1,6) %. Серед підлітків ІІІ групи мікрофлора з 

високою АЛА спостерігали достовірно рідше – лише в (20,0±2,11) % (р<0,001). Серед усіх 

протестованих учасників оральних мікробіоценозів підлітків із КГ найбільш вираженою АЛА 

володіють - і β-гемолітичні стрептококи, дещо меншою – S. aureus і коагулазо-негативні 

стафілококи, а також дріжджоподібні гриби роду Candida. Слід відзначити, що переважна 

більшість культур -гемолітичних стрептококів, виділених від осіб ІІІ групи, проявили 

слабку АЛА (≤1 мкг/мл). Низькою здатністю інактивувати лізоцим характеризуються 

стоматококи, нейсерії, мікрококи та коринебактерії, виділені як від хворих із КГ, так і від 

здорових осіб ІІІ групи. Середні значення АЛА - і β-гемолітичних стрептококів ясен 

підлітків із КГ (3,72±0,30) мкг/мл і (4,22±0,52) мкг/мл були достовірно вищими, ніж 

аналогічні показники в здорових осіб ІІІ групи, відповідно (1,80±0,24) мкг/мл, (р<0,01) і 

(2,00±0,05) мкг/мл (р<0,05). 

Нами встановлено, що в групі клінічно здорових підлітків продуценти Н2О2 виявляються 

на слизовій оболонці ясен досить рідко – лише в (5,0±1,15) % обстежених. При КГ 

продуценти Н2О2 знайдені в (52,4±2,4) % обстежених І групи (p<0,01) і в ІІ групі − (50,0±2,5) 
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% обстежених (p<0,01). Так частота виділення бактерій продуцентів Н2О2 у підлітків І групи при 

КГ легкого ступеня важкості становила (46,1±2,62) %, що було в 1,2 раза вище, ніж у підлітків ІІ 

групи, відповідно (38,5±2,56) % (p<0,05). При КГ середнього ступеня важкості частота виділення 

бактерій продуцентів Н2О2 в підлітків І групи становила (85,0±1,88) %, що було в 1,1 раза вище, ніж 

у підлітків ІІ групи, відповідно (78,1±2,18) % (p<0,05). Основними продуцентами Н2О2 серед 

представників аеробної і факультативно-анаеробної мікрофлори зубоясеневої борозни 

підлітків з КГ є α- і β-гемолітичні стрептококи (96,4±0,45) % від усіх позитивних культур . 

Запропонований нами лікувально-профілактичний комплекс, проявив нормалізуючий вплив на 

мікробіоценоз ясен, дозволив досягнути стійкого зниження масивності і частоти колонізації 

слизової оболонки ясен α- та β-гемолітичним стрептококом S. pyogenes, золотистим стафілококом 

S. aureus та дріжджоподібними грибами роду Candida. 

У хворих ІА і ІІА підгруп вдалося досягти стійких позитивних якісних змін мікробіоценозу 

слизової оболонки ясен. В обох підгрупах не спостерігали достовірного збільшення частоти носіїв 

мікрофлори з АЛА. Цей показник утримувався на рівні (31,6±2,45) % (підгрупа ІА) і (46,2±1,92) % 

(підгрупа ІІА) (p>0,05), порівняно з результатами відразу після лікування. Таким чином, навіть у 

віддалені терміни після лікування з застосуванням лактовмісного пробіотика показник колонізації 

мікроорганізмами з АЛА був максимально наближеним до рівня, властивого здоровим особам 

відповідної вікової групи (20,0±2,11) %. У хворих підгруп ІБ і ІІБ у віддалені терміни спостерігали 

відновлення колонізації слизової оболонки ясен бактеріями, у тому числі бактеріями, що володіють 

вираженою АЛА. Відсоток таких хворих у відповідних групах майже повертався до початкового 

рівня. 

Найбільш виражену позитивну динаміку нами зареєєстровано під час спостереження хворих 

підгруп ІА і ІІА, частота виявлення Н2О2-продукуючих мікроорганізмів у складі ясенних 

мікробіоценозів відразу після проведеного курсу лікування знизилася в 3,7 раза в підлітків ІА 

підгрупи (p<0,01) і в 3,0 раза в підлітків ІІА підгрупи (p<0,01). Це зменшення зберігалося в термін 

6 міс після лікування – відповідно в 2,8 і 2,0 раза (p<0,01). У підгрупах ІБ і ІІБ частота виявлення 

Н2О2-продукуючих мікроорганізмів зменшувалася менш помітно: відразу після лікування 

відповідно на 33,3 % і 28,5 % (p<0,05), а через 6 міс – лише на 16,7 % і 14,2 % (p>0,05). В обидва 

зазначені терміни частота висівання продуцентів Н2О2 у підлітків підгруп ІБ і ІІБ значно 

перевищувала контрольне значення, яке становило (5,0±1,15 %) (p<0,01).  

Клінічні спостереження, підтверджені лабораторними дослідженнями та дослідженням 

мікробіологічних показників, свідчать про ефективність запропонованого лікувально-

профілактичного комплексу при лікуванні КГ у підлітків із ХГД. Відсутність побічної дії і 

досягнення стійкої ремісії дає нам підставу рекомендувати розроблений і апробований лікувально-

профілактичний комплекс до широкого впровадження в практичну охорону здоров’я.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі представлено теоретичне узагальнення і нове вирішення актуального 

науково-практичного завдання дитячої терапевтичної стоматології – підвищення ефективності 

профілактики і лікування катарального гінгівіту в підлітків із хронічними гастродуоденітами 

шляхом вивчення факторів ризику та застосування розробленого лікувально-профілактичного 

комплексу. 

1. У підлітків із хронічними гастродуоденітами поширеність захворювань тканин пародонта 

склала 77,87 % та є в 1,4 раза вищою, ніж у підлітків без соматичної патології – 54,39 %. 

Поширеність катарального гінгівіту в підлітків із хронічними гастродуоденітами становила 70,49 

%, у підлітків без соматичних захворювань − 50,0 %. Загострення хронічного процесу відмічалось 

у 8,14 % обстежених із хронічними гастродуоденітами та в 3,51 % обстежених без соматичної 

патології.  

2. Катаральний гінгівіт легкого ступеня важкості зустрічався в 41,86 %, середнього − 58,14 % у 

підлітків із хронічними гастродуоденітами. Особливостями клінічних проявів катарального 

гінгівіту в підлітків із хронічними гастродуоденітами, порівняно з катаральним гінгівітом у 

підлітків без соматичних захворювань є: виражений запальний процес (індекс РМА вищий на 16,9 

%; показник ЧС у підлітків основної групи в 1,4 раза вищий, ніж у підлітків групи порівняння 

(р<0,001); індекс кровоточивості РВІ у підлітків основної групи в 1,2 раза вищий, ніж у підлітків 

групи порівняння (р<0,001). Індекс OHI-S у підлітків основної групи в 1,3 раза вище, ніж у групі 

порівняння (р<0,001). 

3. Встановлено особливості розподілу типів мікрокристалізації ротової рідини в підлітків із 

катаральним гінгівітом та хронічним гастродуоденітом, який проявляється переважанням ІІ та ІІІ 

типів, відповідно (53,49±5,41) % та (40,7±5,33) %, І тип − було виявлено лише в (5,81±2,54) % 

обстежених (р<0,001). Водночас, частка осіб із І типом мікрокристалізації була в 4,6 раза менша, 

ніж у групі контролю (р<0,05), частка осіб із ІІІ типом − в 2,4 раза більша, ніж у групі контролю 

(р<0,01).  

4. Виявлено особливості змін мікробіоценозу ясен у підлітків із катаральним гінгівітом як 

самостійним захворюванням, так і з хронічним гастродуоденітом, що проявлялось достовірно 

вищим рівнем колонізації слизової оболонки ясен α-гемолітичними стрептококами, ніж у підлітків 

без соматичної патології (р<0,01) і осіб групи контролю (р<0,05). При катаральному гінгівіті в 

(68,4±3,32) % хворих основної групи домінуючими видами були Streptococcus gordonii, 

Streptococcus sanguinis, Streptococcus constellatus, Streptococcus anginosus, що характеризуються 

підвищеним патогенним потенціалом. При катаральному гінгівіті середнього ступеня важкості 

спостерігали достовірно вищі рівні колонізації слизової оболонки ясен β-гемолітичними 
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стрептококами, золотистим стафілококом і стоматококом (р<0,05), ніж при катаральному гінгівіті 

легкого ступеня важкості.  

5. Культури з високою антилізоцимною активністю виявлені в (89,5±0,81) % підлітків 

основної групи, дещо менше в підлітків групи порівняння – (80,0±1,6) %, серед підлітків 

групи контролю мікрофлору з високою антилізоцимною активністю спостерігали – лише в 

(20,0±2,11) % (р<0,001).  

6. При катаральному гінгівіті продуценти пероксиду водню знайдені в (52,4±2,4) % 

обстежених основної групи (p<0,01) і в (50,0±2,5) % обстежених групи порівняння (p<0,01), 

у групі контролю продуценти пероксиду водню визначили лише в (5,0±1,15) % обстежених.  

7. Індекс ефективності лікування виявився вищим у підгрупах, де застосовували 

запропонований лікувально-профілактичний комплекс ІА та ІІА підгрупах, що підтверджує його 

ефективність, і становив, відповідно ІГ − 80,9 % і 85,8 %; РМА – 89,9 % і 90,9 %; ІК – 87,3 % і 88,9 

%; ЧС – 85,1 % і 88,8 %. У підгрупах, де застосовували загальноприйняте лікування ІБ та ІІБ 

підгрупах індекс ефективності був нижчим, відповідно: ІГ – 74,2 % і 80,6 %; РМА – 82,0 % і 82,8 %; 

ІК – 83,1 % і 85,5 %; ЧС – 80,0 % і 83,5 %. 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Рекомендуємо проводити для підлітків, які хворіють на хронічний гастродуоденіт, навчання 

правилам догляду за гігієною ротової порожнини з індивідуальним підбором предметів та засобів 

гігієни (лікувально-профілактичні зубні пасти протизапальної дії, що містять екстракти лікарських 

трав, ополіскувачі, флоси) під-час першого відвідування з обов`язковим повторним навчанням та 

бесідами з метою формування стійкого розуміння та усвідомлення необхідності ретельного догляду 

за гігієною ротової порожнини, контроль дотримання правил гігієни ротової порожнини.  

2.  Для місцевого лікування катарального гінгівіту в підлітків із хронічними гастродуоденітами 

рекомендуємо місцево застосування комбінованого рослинного протимікробного препарату 

«Стоматофіт» у вигляді полоскань 15 % водним розчином (близько 10 мл препарату розчинити в ¼ 

склянки води) ротової порожнини 3-4 рази на добу, аплікації на слизову оболонку ясен та введення 

в міжзубні проміжки «Дентагеля» 2 рази на добу. Після нанесення гелю протягом 15 хвилин не 

можна полоскати рот і приймати їжу. При катаральному гінгівіті легкого ступеня курсом до 5 діб, 

повторний курс через 6 міс. При катаральному гінгівіті середнього ступеня важкості курс до 10 діб, 

повторний курс через 4 міс. 

3. Із метою загального лікування катарального гінгівіту в підлітків із хронічними 

гастродуоденітами рекомендуємо всередину призначати препарат «Йогурт» 1-2 капсули 3 рази на 

добу, підчас їди. Курс лікування – 25-30 діб. При катаральному гінгівіті легкого ступеня повторний 
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курс через 6 міс. При катаральному гінгівіті середнього ступеня важкості повторний курс через 4 

міс. 
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– стоматологія. – Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена вивченню особливостей клінічного перебігу катарального 

гінгівіту в підлітків із хронічними гастродуоденітами. Встановлено, що поширеність катарального 
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гінгівіту в підлітків із гастродуоденальною патологією становила 70,49 %, у той час як при 

відсутності соматичної патології він діагностувався в 50,0 % обстежених. 

Клінічний моніторинг, а також аналіз лабораторних та мікробіологічних показників у підлітків 

із катаральним гінгівітом свідчать про ефективність запропонованого лікувально-профілактичного 

комплексу, до складу якого входили «Стоматофіт», «Дентагель» та «Йогурт». Результати були 

кращі та стабільніші, особливо у віддалені терміни, ніж за умов застосування загальноприйнятого 

лікування. 

Ключові слова: підлітки, катаральний гінгівіт, хронічний гастродуоденіт, мікробіоценоз ясен, 

ротова рідина, антилізоцимна активність, бактерії-продуценти пероксиду водню, лікувально-

профілактичний комплекс. 

АННОТАЦИЯ 

Лисецкая И.С. Особенности клинического течения и лечения катарального гингивита у 

подростков с хроническими гастродуоденитами. – Рукопись.  

Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.22 – стоматология. – Ивано-Франковский национальный медицинский университет МЗ 

Украины, 2019. 

Диссертационная работа посвящена изучению особенностей клинического течения 

катарального гингивита у подростков с хроническими гастродуоденитами. Установлено, что 

распространенность катарального гингивита у подростков с гастродуоденальной патологией была 

70,49 %, в то время как при отсутствии соматической патологии он диагностировался у 50,0 % 

обследованных.  

Клинический мониторинг, а также анализ лабораторных и микробиологических показателей у 

подростков с катаральным гингивитом свидетельствует об эффективности предложенного лечебно-

профилактического комплекса, в который входили «Стоматофит», «Дентагель» и «Йогурт». 

Результаты были лучшими и стабильными, особенно в отдаленные сроки, чем при использовании 

общепринятого лечения. 

Ключевые слова: подростки, катаральный гингивит, хронический гастродуоденит, 

микробиоценоз десен, ротовая жидкость, антилизоцимная активность, бактерии-продуценты 

пероксида водорода, лечебно-профилактический комплекс. 

 

ANNOTATION  

Lisetskaya I.С. Features of clinical course and treatment of catarrhal gingivitis in adolescents 

with chronic gastroduodenitis. - Manuscript. 

Thesis for the Degree of a Candidate of Medical Sciences (Doctor of Philosophy) in Specialty 14.01.22 
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– stomatology. − Ivano-Frankivsk National Medical University, Ministry of Health of Ukraine, 2019. 

The work is devoted to the study of the peculiarities of the clinical course of catarrhal gingivitis (CG) 

in adolescents with chronic gastroduodenitis (СGD) and somatically healthy persons at the age of 12-18 

years (143 patients) and the search for ways to increase the effectiveness of its treatment. 

Scientific data on the prevalence of various diseases of periodontal tissues has been supplemented: it 

has been established that in adolescents with chronic gastroduodenitis the incidence of periodontal tissue 

diseases is 1,4 times higher than that of their peers without somatic diseases. In this case, the prevalence of 

catarrhal gingivitis in such patients with concomitant gastroduodenal pathology was 70,49 % while the 

absence of somatic pathology was diagnosed in 50,0 % of the surveyed. Inflammation of the gums was of 

a generalized nature. In cases of the presence of chronic gastroduodenitis in adolescents, the frequency of 

its moderate severity increased 58,14 %, and the mild degree was observed in 41,86 % of patients. 

The peculiarities of germ microbiocenosis changes in adolescents with catarrhal gingivitis as an 

independent disease and its development on the background of chronic gastroduodenitis, which was shown 

to be significantly higher colonization of gum mucus by α- and β-hemolytic streptococci, staphylococcus 

aureus than in patients of the comparison group. At the same time, in adolescents with catarrhal gingivitis 

and chronic gastroduodenitis, at first, a significantly higher degree of colonization of the gum mucus was 

noted by the bacteria producing hydrogen peroxide (52,4±2,4) %, respectively as compared to adolescents 

without somatic pathology and periodontal tissue diseases in which they were sown only (5,0±1,15) % of 

cases. The vast majority of hydrogen peroxide producers among the representatives of aerobic and 

facultative anaerobic gluten microflora belong to α-hemolytic streptococci and stomatococci. It has been 

established that cases of adolescents with catarrhal gingivitis and chronic gastroduodenitis, microorganisms 

with high antilysosytic activity, which is an important factor of the bacterial persistence, are found to be 

significantly more frequent than the adolescents in the comparison group and the control group in the gums 

microbiocenosis. 

The peculiarities of the distribution of types of microcrystallization of oral liquid in adolescents with 

catarrhal gingivitis and chronic gastroduodenitis, which is manifested by the superiority of types ІІ and ІІІ, 

respectively (53,49±5,41) % and (40,7±5,33) %, type I microcrystallization was detected only in 

(5,81±2,54) % of the subjects (p<0,001). At the same time, the proportion of people with type I 

microcrystallization was 4,6 times significantly lower than in the control group (p<0,05), and the proportion 

of patients with the III type of microcrystallization 2,4 times is significantly higher than in the control group 

(p<0,01). The dynamics of change in the type of microcrystallization after treatment and in the delay time 

was studied for the first time. 

The data on the level of knowledge of the examined adolescents regarding the observance of oral 

hygiene is specified, and their results indicate the need for repeated hygienic training, information on the 

risk of dental diseases. 
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For the first time, for the complex treatment of catarrhal gingivitis, a modern therapeutic and 

prophylactic complex, which includes the combined plant anti-microbial preparation «Stomatophyte», gel 

«Dentagel», «Yogurt», is used and its efficiency is higher than the generally accepted treatment. 

Key words: adolescents, catarrhal gingivitis, chronic gastroduodenitis, microbiocenosis gums, oral 

liquid, antilysosytic activity, hydrogen peroxide producing bacteria, treatment and prophylactic complex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

АЛА – антилізоцимна активність 

ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я  

ІП – індекс постійності  

КГ –катаральний гінгівіт 

КУО - колонієутворюючі одиниці 

ПР – популяційний рівень 

РП – ротова порожнина 

СОРП – слизова оболонка ротової порожнини 

ХГД – хронічний гастродуоденіт 

ЧС – число Свракова 

ШКТ – шлунково-кишковий тракт 
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НР – Helicobacter pylori 

OHI-S – спрощений гігієнічний індекс Гріна-Вермільйона 

РВІ – індекс кровоточивості ясенних сосочків 

РМА – папілярно-маргінально-альвеолярний індекс 
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