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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Уся світова система охорони здоров’я взагалі і 

стоматологія, зокрема, усе більше уваги приділяють боротьбі зі 

стоматологічними захворюваннями, у тому числі зубо-щелепними 

аномаліями (ЗЩА) (Petersen P. E, 2005; Maes L., 2006; Wigle D. T., 2007; Toda 

N., 2009; Калініченко Ю.А., 2010; Euro Barometer, 2010; World Health 

Organization, 2010; Савинчук Н.О., 2014). 

Як показало дослідження І.В. Палійчука (2015), морфологічні 

відхилення в зубо-щелепній системі дуже часто супроводжуються значними 

функціональними порушеннями, які призводять до захворювань тканин 

пародонта та ранній втраті зубів. Ця патологія швидко прогресує з віком та 

супроводжується деформацією зубо-щелепного скелету, а також естетичними 

порушеннями. Окрім порушення постави, синусбронхопневмопатії, 

функціональних порушень у малому колі кровообігу, затримки 

психосоматичного розвитку, спостерігаються неврози та неврозоподібні 

стани, пов’язані з незадоволеністю власною зовнішністю (Olden K., 2005; 

Головко Н.В., 2008; Suprabha B.S., 2011; Іванов В.С., 2013; Безвушко Е.В., 

2014). 

Друга половина ХХ сторіччя та перше десятиріччя ХХІ сторіччя 

характеризуються швидким розвитком ортодонтії як в Україні, так і в інших 

країнах. Відомі вагомі досягнення І.В. Ковач (2016), отримані в розробці 

нових методів диференціальної діагностики функціональних та механічних 

методів лікування аномалій прикусу, які використовуються все більше 

лікарями-стоматологами. 

Але недостатня обізнаність щодо досягнень ортодонтії та суміжних наук 

часто призводить у практичній діяльності до використання застарілих, 

малоефективних методів лікування, до неправильного технічного 

виготовлення нових конструкцій ортодонтичних апаратів та помилок у 

клінічному нагляді за ортодонтичними пацієнтами. Не дивлячись на велику 

кількість науково-практичної інформації з ортодонтії, деякі суттєві питання 

лишаються мало вивченими. Зокрема мало уваги приділяється плануванню 

ортодонтичної допомоги при лікуванні дітей, схильних до карієсу зубів, 

захворюванням тканин пародонта, які виникають під час ортодонтичного 

лікування, значенню поганого стану гігієни ротової порожнини до початку і 

під час надання стоматологічної допомоги (Оспанова Г.Б., 1978; Лабунец 

В.А., 2013; Манжуловская В.В., 2013; Смаглюк Л.В., 2013). 

На сьогоднішній день недостатньо вивченими є питання відносно зміни 

у змішаній слині рівнів кальцію, фосфору, лужної фосфатази (ЛФ), 

супероксиддисмутази (СОД), малонового диальдегіду (МДА), α-амілази, 

гідроген сульфіду, нітратів (метаболітів оксиду азоту), загального білка (ЗБ), 

остеокальцину, інтерлейкінів, лізоциму при лікуванні ЗЩА незнімними та 

знімними ортодонтичними апаратами. Не враховується преморбідний рівень 

цих показників, не приділяється достатньо уваги динамічним змінам 

маркерів реактивності ротової порожнини під час лікування. У практичній 



діяльності лікарів-ортодонтів не надається достатньо уваги використанню 

біохімічних маркерів розвитку карієсу зубів, гінгівіту, пародонтиту та 

періодонтиту в пацієнтів, яким надається ортодонтична допомога. 

У малочисельних працях, присвячених ускладненням, що виникають під 

час лікування ортодонтичними апаратами, слабо відображені етіологічні 

механізми їхнього виникнення, методи своєчасної діагностики та можливого 

попередження. 

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

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи 

кафедри стоматології дитячого віку Вінницького національного медичного 

університету імені М. І. Пирогова «Клініко-експериментальне обґрунтування 

застосування нових методів профілактики, діагностики, лікування дітей та 

підлітків із аномаліями зубо-щелепної системи та ускладненнями карієсу 

(№0115U007010)». Автор була виконавцем окремих фрагментів комплексної 

наукової теми.  

Тема дисертації затверджена вченою радою стоматологічного та 

фармацевтичного факультетів Вінницького національного медичного 

університету ім. М. І. Пирогова (26 квітня 2016 р. протокол №4). 

Мета дослідження. Підвищити ефективність профілактики можливих 

ускладнень при ортодонтичному лікуванні дітей із ЗЩА шляхом вивчення 

реактивності біохімічного складу, фізико-хімічних та імуноферментних 

показників змішаної слини для розробки алгоритму диференціальної корекції 

можливих ускладнень лікування. 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити та порівняти стан гігієни ротової порожнини в дітей із ЗЩА 

під час лікування незнімними та знімними ортодонтичними апаратами. 

2. Визначити та порівняти фізико-хімічні властивості змішаної слини в 

дітей із ЗЩА при використанні незнімних та знімних ортодонтичних 

апаратів.  

3. Дослідити та співставити біохімічні показники змішаної слини в дітей 

із ЗЩА під час ортодонтичного лікування.  

4. Оцінити в порівняльному аспекті результати імуноферментних 

показників змішаної слини в дітей із ЗЩА під час використання незнімних та 

знімних ортодонтичних апаратів. 

5. Розробити алгоритм диференціальної корекції порушень фізико-

хімічних, біохімічних та імуноферментних показників змішаної слини для 

своєчасної діагностики та профілактики можливих ускладнень під час 

ортодонтичного лікування.  

Об`єкт дослідження: ЗЩА та стан твердих тканин і пародонту в дітей 9-

15 років під час використання незнімних та знімних ортодонтичних апаратів. 

Предмет дослідження: фізико-хімічні, біохімічні, імуноферментні 

показники змішаної слини під час використання незнімних та знімних 

ортодонтичних апаратів.  

Методи дослідження: клінічні – для визначення стану ЗЩА та змін у 

ротовій порожнині; лабораторні (фізико-хімічні, біохімічні, імуноферментні) 



– для кількісної оцінки стану змішаної слини; статистичні – для визначення 

достовірності факторіально-результативного взаємозв`язку моделювання та 

прогнозування отриманих результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів. За результатами 

проведеного стоматологічного обстеження дітей 9-15 років уточнено наукові 

дані про біохімічні та імуноферментні показники змішаної слини та 

встановлено їх розлади під час ортодонтичного лікування. 

Науково доведено та встановлено взаємозв`язок змін фізико-хімічних, 

біохімічних та імуноферментних показників у дітей із ЗЩА.  

Доповнено наукові дані про вплив незнімних та знімних ортодонтичних 

апаратів на гігієну, на закислення середовища та дисбаланс процесів 

демінералізації й ремінералізації в ротовій порожнині. 

Встановлено нові дані про порушення гомеостазу ротової порожнини та 

цитокінінової системи, зниження місцевого імунітету, що супроводжується 

активацією резорбції кісткової тканини в дітей 9-15 років під час 

ортодонтичного лікування. 

Доповнено наукові дані про стан реактивності ротової порожнини за 

біохімічними маркерами, які потрібно враховувати на початку 

ортодонтичного лікування з метою профілактики виникнення ускладнень.  

Практичне значення одержаних результатів. 

Використання ортодонтичних апаратів при лікуванні ЗЩА в дітей може 

викликати такі ускладнення як карієс зубів та захворювання тканин 

пародонту, періодонтит. 

Для попередження виникнення карієсу зубів при лікуванні 

ортодонтичними апаратами дітей із ЗЩА рекомендуємо ураховувати фізико-

хімічні властивості змішаної слини, її кристалоутворення, мінералізуючу 

здатність, рівень кальцію, фосфору, активність лужної фосфатази в змішаній 

слині, які впливають на процеси «дозрівання» емалі. 

Для профілактики та своєчасної діагностики таких можливих 

ускладнень при ортодонтичному лікуванні ЗЩА у дітей як катаральний 

гінгівіт та пародонтити потрібно враховувати стан гігієни ротової 

порожнини, рівень α-амілази в змішаній слині, молочної кислоти та 

загального білка. Для оцінки активності запального процесу в ротовій 

порожнині та імунологічного статусу потрібно враховувати активність 

лізоциму, контролювати вміст інтерлейкіну — 1 бета (ІЛ–1β) і інтерлейкіну-4 

(ІЛ-4). 

Для попередження розвитку періодонтиту при лікуванні 

ортодонтичними апаратами необхідно враховувати рівень остеокальцину. 

Особливої уваги потребують пацієнти, яким для лікування ЗЩА 

використовують незнімні ортодонтичні апарати. Тому рекомендуємо для 

попередження розвитку вище перерахованих ускладнень контроль 

біохімічних маркерів розвитку карієсу, запалення слизової оболонки ротової 

порожнини та резорбції кісток проводити до лікування, на 3-му та 6-му 

місяцях використання ортодонтичних апаратів. 



Впровадження результатів дослідження. Матеріали дисертації 

впроваджені в лікувальний і навчальний процес кафедри стоматології 

післядипломної освіти ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет», лікувальну роботу Комунального закладу «Міська клінічна 

стоматологічна поліклініка» м. Вінниці, в навчально-педагогічний процес і 

наукову роботу кафедри стоматології дитячого віку, кафедри терапевтичної 

стоматології, кафедри ортопедичної стоматології, кафедри хірургічної 

стоматології та щелепно-лицевої хірургії Вінницького національного 

медичного університету ім. М.І. Пирогова, кафедри терапевтичної 

стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені 

І.Я. Горбачевського МОЗ України», кафедри стоматології дитячого віку 

Ужгородського національного університету. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

науковим дослідженням. Здобувачем особисто проаналізована наукова 

література, проведений патентний пошук, обґрунтована тема і задачі 

дослідження. Дисертант разом із науковим керівником визначила мету і 

завдання наукового дослідження, провела аналіз наукових результатів і 

сформулювала висновки. Автор особисто обстежувала пацієнтів, виконувала 

фізико-хімічні, імуноферментні та біохімічні методи дослідження. Провела 

систематизацію та узагальнення отриманих результатів та їхню статистичну 

обробку. У друкованих працях участь здобувача є визначальною. 

Обстеження пацієнтів дисертант проводила спільно зі співробітниками 

Комунального закладу «Міська клінічна стоматологічна поліклініка» м. 

Вінниці (головний лікар — Герасимчук В. В.) та кафедри стоматології 

дитячого віку (завідувач кафедри — доцент Філімонов Ю. В.). Фізико-

хімічне дослідження (кристалографію змішаної слини) виконувала 

самостійно. Імуноферментні та біохімічні методи дослідження змішаної 

слини проводила спільно зі співробітниками кафедри медичної та біологічної 

хімії Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова 

(завідувач кафедри — професор Заічко Н. В.). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

наукових досліджень дисертації викладено та обговорено на засіданні 

кафедри стоматології дитячого віку та засіданнях Вченої Ради 

стоматологічного факультету Вінницького національного медичного 

університет імені М.І. Пирогова. Доповіді про результати дослідження було 

виголошено на: VІ Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Біологічні дослідження – 2015» молодих учених і студентів, м. Житомир, 

11–12 березня 2015 року; ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної 

медицини», м. Суми, Международной научно-практической конференции 

«Закономерности и тенденции развития науки», г. Уфа, 17 января 2015 года; 

Международной научно-практической конференции «Proekty naukowe», 

Sopot, 27.02–28.02. 2015; 84-й науково-практичній конференції студентів і 

молодих вчених з міжнародною участю «Іновації в медицині», м. Івано-

Франківськ, 12–13 березня 2015 року; 72-й Всеукраїнській студентській 



науковій конференції «Погляд майбутніх лікарів на сучасну медицину», м. 

Полтава, 23–24 березня 2016 року, 85-й науково-практичній конференції 

студентів та молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині», 

м. Івано-Франківськ, 24–25 березня 2016 року; LXX Международной научно-

практической конференции студентов и молодых ученых «Актуальные 

проблемы современной медицины и фармации 2016», г. Минск, 2016; 

Щорічній міжнародній конференції молодих науковців 2016, м. Київ, 28–30 

жовтня 2016 року; І Форуме молодежных научных обществ, г. Витебск, 2–3 

ноября 2016 года; V Ogolnopolskiej konferencji studentow fizyki medycznej 

«Fizyka dla medyka», м. Краків 31.03–2.04 2017; Всероссийском научном 

форуме студентов и молодых учених с международным участиме 

«Студенческая наука — 2017», г. Санкт-Петербург, ХХІV міжнародній 

студентській науковій конференції «Перший крок в науку 2017», м. Вінниця, 

26–28 квітня 2017 року; National scientific and practical conferece with 

international participation «Organizational and legal optimization bases of the 

healthcare system in Ukraine and abroad in modern conditions» 25–26 of May 

2017, Poltava, Ukraine; в міжнародній науково-практичній конференції, 

присвяченій 25-річчю Медичного інституту Сумського державного 

університету, Суми, 17–19 жовтня 2017 року. 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 20 наукових праць, серед 

них шість статей у фахових наукових виданнях України, у тому числі 1 

стаття в журналі, який входить до науково-метричної бази Scopus 

(Wiadomosci Lekarskie) та 14 тез у збірниках матеріалів конференцій. 

Обсяг та структура дисертації. Дисертація представлена українською 

мовою на 162 сторінках друкованого тексту, з яких 115 сторінок основного 

тексту, і складається зі вступу, огляду літератури, опису методів 

дослідження, 3-х розділів власних результатів, аналізу та обговорення 

результатів власного дослідження, висновків, практичних рекомендацій, 

переліку використаних джерел літератури (124 найменувань кирилицею та 65 

латиною), додатків. Робота ілюстрована 15 таблицями та 31 рисунком. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали і методи дослідження. Дослідження проведено в 90 

пацієнтів, поділених на три групи: порівняння (1), та основні 2 та 3 (по 30 

пацієнтів у кожній із них). У групу порівняння ввійшли здорові діти без 

ЗЩА, ознак запального процесу в ротовій порожнині та захворювань 

шлунково-кишкового тракту. Дослідну групу 2 і 3 становили діти 9–15 років 

із ЗЩА 1 клас за Енглем при переміщенні 2–3 зубів, яким були застосовані 

лікувальні незнімні (брекет-системи) і знімні (вестибулярна дуга з 

розширювальним гвинтом) ортодонтичні апарати.  

Змішану слину збирали на початку лікувального застосування 

ортодонтичних апаратів (у перший день звернення до поліклініки) та через 3 

і 6 міс лікування. Матеріалом для дослідження слугувала змішана слина 

(нестимульована змішана слина), яку збирали в пацієнтів завжди натщесерце 

в один і той же час. Аналізувалися свіжозібрані зразки слини, які збирали в 



пробірки з герметичною кришкою, центрифугували і надосадову рідину 

переносили в пробірки Еппендорфа. Зразки змішаної слини утримувались 

при температурі -20С до безпосереднього визначення біохімічних 

показників. 

Серед клінічних методів у нашому дослідженні ми використовували 

опитування, огляд, пальпацію, перкусію, аускультацію. Визначали спосіб 

дихання дитини (носовий чи ротовий). Вивчали особливості конфігурації 

обличчя: носогубні складки, складку підборіддя, згладженість контурів 

обличчя, зіяння ротової щілини, виступи коміркової частини, губ та 

підборіддя, асиметрію обличчя. Вивчали форму, розміри та кількість зубів, 

їхній стан та розташування в зубних рядах, форму зубних дуг, 

співвідношення щелеп та зубних рядів, вид прикусу. Отримані дані заносили 

до індивідуальної карточки спостереження за хворим. 

Обстеження пацієнтів із ЗЩА при ортодонтичному лікуванні 

незнімними та знімними ортодонтичними апаратами включало використання 

інструментальних та лабораторних методів. Серед інструментальних нами 

використовувались антропометричні, графічні, кефалометричні та 

функціональні методи. Антропометричні дослідження проводили на моделях 

щелеп. 

Комплексне урахування клінічних методів обстеження дозволило нам 

сформувати групи з незнімними та знімними апаратами для лікування ЗЩА, 

а саме ми залучили до досліджуваних груп дітей 9–15 років з І класом ЗЩА 

по Енглю та переміщенням не більше, ніж 2-3 зубів, та вибрати відповідні 

незнімні та знімні ортодонтични апарати. Ми використовували для лікування 

ЗЩА вестибулярні дуги з розширювальними гвинтами (знімна ортодонтична 

апаратура) та едвайс-техніку. 

Оцінка гігієни ротової порожнини в дітей при ортодонтичному лікуванні 

незнімними та знімними ортодонтичними апаратами проводилася за 

допомогою індексу Гріна–Вермільона (OHI–S) (1964), за модифікованим 

індексом Федорова-Володкіної (1971) та Siness-Loe (1967) за 

загальноприйнятою методикою. Пацієнтів із незадовільною та поганою 

оцінкою гігієни ротової порожнини вилучали з дослідження. 

Кристалографічний метод дослідження змішаної слини в дітей при 

ортодонтичному лікуванні незнімними та знімними ортодонтичними 

апаратами полягав в аналізі фігур кристалізації, які визначаються вмістом 

білків та мінеральних солей, що надають певні фізико-хімічні властивості 

слині. Змішану слину збирали 3 рази: на початку лікування, через три, шість 

міс після встановлення апаратів. Забір здійснювався за допомогою піпетки: 

на знежирене предметне скло наносили до 0,2 мл слини. Висушували при 

кімнатній температурі, висушену краплю вивчали мікроскопічно при 

збільшеннях 80 та 100, записували у вигляді графічного файлу на 

комп’ютері. 

При дослідженні фації використовували методику Г.М. Барера (2008): 

визначали відносну площину білкової, проміжної та сольової зон, оцінювали 

взаємне розташування кристалів, їхню форму, розміри, симетричність 



відгалужень, описували малюнок, який утворювався після висушування 

краплі, нерівномірність товщини протягом однієї фігури, наявність 

симетричних та асиметричних відростків, стержні без розгалужень із 

довгими мікровідростками, наявність викривлення основного стовбура 

кристалу, визначали, чи є кристали з розмитими контурами, виявляли зміни 

деформуючого та деструктивного характеру — розщеплені кінцівки 

кристала, підраховували кількість стовбурів без розгалужень, із трикутними 

мікровідростками, визначали присутність хрестоподібних кристалів. 

Матеріалом для біохімічного дослідження рівня загального кальцію та 

неорганічного фосфору в дітей при ортодонтичному лікуванні незнімними та 

знімними ортодонтичними апаратами слугувала змішана слина. Зразки слини 

збирали в пробірки з герметичною кришкою, центрифугували і надосадову 

рідину переносили в пробірки Еппендорфа. Зразки зберігалися при 

температурі -20°С. Визначення вмісту загального кальцію в ротовій рідині 

проводили за реакцією з арсеназою ІІІ з використанням діагностичного 

набору «ФІЛІСІТ-ДІАГНОСТИКА» (Україна). Визначення неорганічного 

фосфору проводили фотометрично за реакцією з молібдатом амонію з 

використанням діагностичного набору «ФІЛІСІТ-ДІАГНОСТИКА» 

(Україна). Дослідження активності лужної фосфатази слини проводили з 

використанням діагностичного набору «ФІЛІСІТ-ДІАГНОСТИКА» 

(Україна). Визначення активності α –амілази в змішаній слині пацієнтів 

проводили з застосуванням діагностичного набору реактивів фірми 

«ФІЛІСІТ-ДІАГНОСТИКА» (Україна) відповідно до інструкції фірми 

виробника. За одиницю активності брали активність 1 од.ак. = мг/год×мл). 

Визначення вмісту молочної кислоти проводили фотометрично по 

кольоровій реакції з п-оксидифенілом у диметилформаміді, як описано В.С. 

Камишниковим (2009). Визначення вмісту загального білка проводили 

стандартним методом із реактивом Бенедікта, що грунтується на утворенні в 

лужному середовищі забарвленого фіолетового комплексу йонів 

двовалентної міді з пептидними зв’язками молекули білка. Вміст гідроген 

сульфіду визначали за реакцією утворення тіоніну з використанням n-

фенілендиаміну. Визначення вмісту нітритів у слині проводили, як описано 

М. Н. Курносовим (1991). Оцінку активності лізоциму проводили 

нефелометрично з використанням музейного штаму тест-культури M. 

Lysodeicticus. Для побудови калібрувального графіку використовували сухий 

лізоцим фірми Sigma. Вміст інтерлейкіну — 1 бета (ІL–1β) визначали 

імуноферментним методом (ELISA) за набором «ИНТЕРЛЕЙКИН-1бета-

ИФА-БЕСТ» (А-8766; ЗАТ «Вектор-Бест», РФ) відповідно до інструкції 

фірми-виробника. Вміст інтерлейкіну-4 (ІL-4) у слині визначали 

імуноферментним методом (ELISA) за набором «Интерлейкин-4-ИФА-

БЕСТ» (А-8754; ЗАТ «Вектор-Бест», РФ) відповідно до інструкції фірми-

виробника. Вміст остеокальцину в змішаній слині визначали 

імуноферментним методом за набором «N-MID Osteocalcin ELISA» (IDS, 

США) у відповідності до інструкції фірми-виробника. Визначення вмісту 

малонового диальдегіду проводили методом Андрійової Л.І. (1988) за 



реакцією з тіобарбітуровою кислотою стандартним методом, у розрахунках 

МДА використовували молярний коефіцієнт екстинкції ε = 156 мМ-1 см-1. 

Розраховували активність супероксиддисмутази як відсоток гальмування 

окислення кверцитину (за одиницю активності приймали 1 % гальмування) 

за методом Дубініної Є.Є. (1983). Достовірність отриманих результатів 

оцінювали за критерієм достовірності Ст’юдента шляхом статистичного 

обчислення даних із використанням загальноприйнятих методів варіаційної 

статистики (параметричних і непараметричних) з пакета програм «Statistiсa» і 

«Microsoft Excel». 

Результати дослідження та їх аналіз. Встановлено, що найбільш 

значимі зміни стану гігієни ротової порожнини за показниками індексу 

Гріна-Вермільйона, модифікованого індексу Федорова-Володкіної та індексу 

Silness-Loe (табл. 1) мають місце при використанні незнімних ортодонтичних 

апаратів та поглиблюються з подовженими термінами їхнього носіння (через 

6 місяців).  

Таблиця 1 

Стан гігієни ротової порожнини при апаратному лікуванні ЗЩА 

                               Показники OHI-S  

(бали) 

Silness-Loe 

(бали) 

Модифікація індексу 

Федорова-Володкіної 

(бали) 

Д
о

 

л
ік

у
в
ан

н
я
 Группа порівняння 0,4±0,03 0,4±0,03 1,1±0,05 

Незнімні ортодонтичні 

апарати 

1,2±0,06 0,86±0,05 1,6±0,06 

Знімні ортодонтичні 

апарати 

0,8±0,03 0,68±0,05 1,3±0,07 

3
 м

іс
 

Группа порівняння 0,55±0,05 0,5±0,06 1,22±0,07 

Незнімні ортодонтичні 

апарати 

2,0±0,07* 1,43±0,06* 2,4±0,08* 

Знімні ортодонтичні 

апарати 

1,2±0,06*# 0,86±0,048*# 2,0±0,07*# 

6
 м

іс
 

Группа порівняння 0,5±0,04 0,5±0,05 1,1±0,07 

Незнімні ортодонтичні 

апарати 

2,43±0,08 1,47±0,06* 3,4±0,09* 

Знімні ортодонтичні 

апарати 

1,4±0,06* 0,9±0,05*# 2,2±0,08*# 

 

Примітки: * — різниця достовірна, порівняно з показниками до початку лікування (р ≤ 0,05). 

# —  різниця достовірна для порівняння динаміки змін у групах із лікуванням 

незнімними та знімними  ортодонтичними апаратами (р ≤ 0,05). 

 

Уперше встановлено, що застосування незнімних ортодонтичних 

апаратів призводить до більш глибоких порушень фізико-хімічних 

властивостей слини (табл. 2), що проявляється формуванням кристалів 

менших розмірів, руйнуванням їхньої чіткої структури та змінами форми 

(зірчасті, округлі та неправильні замість папоротеподібних) уже через 3 

місяці (рис. 1, 2). У цьому випадку у більшості пацієнтів периферична 



ділянка звужена, у вигляді смужки з численними, хаотично розташованими 

тріщинами та кристалоподібними утвореннями. 

 

 
Периферична (білкова) 

ділянка 
Перехідна ділянка 

Центральна (сольова) 

ділянка 

 
Збільшення х100 

 
Збільшення х100 

 
Збільшення х100 

 

Рис. 1. Характер кристалоутворення змішаної слини в дитини на початку лікування 

ЗЩА незнімним ортодонтичним апаратом. 

 

Тільки у 25 % пацієнтів кристалізація слини мала вигляд аморфної 

картини з поодинокими розрізненими «відламками». Ці «відламки», які 

йшли від центру фації, зрощувались між собою в периферичній зоні, яка 

була вузькою, у вигляді стрічки. 
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Рис. 2. Характер кристалоутворення змішаної слини в дитини через 3 міс лікування 

ЗЩА незнімним ортодонтичним апаратом. 

 

Через 6 міс після початку лікування при дослідженні висушених фацій 

у 75 % пацієнтів спостерігався розпад кристалів слини, розщеплення 

верхівки кристала, відсутність мікровідростків (рис. 3). У 20 % пацієнтів 

була повна відсутність розгалуження, відростки були довгі, деформовані, 

як і їхні верхівки, розгалуження спостерігалось на верхівці кристала у 

вигляді шпички. Характер кристалізації був настільки порушений, що 

робив неможливим дослідження кількісних показників кристалізації 

слини. При застосуванні знімних апаратів через 3 міс від початку 

лікування в центральній ділянці фації визначались окремі кристали 

зірчастої форми, а по всій площині ізометрично розташовані кристалічні 



структури зірчастої, округлої та неправильної форми, через 6 міс ми 

визначали зменшення розмірів та кількості папоротеподібних кристалів у 

центральній (сольовій) ділянці.  

 
Периферична(білкова) 

ділянка 
Перехідна ділянка Центральна(сольова) ділянка 

 
Збільшення х200 

 
Збільшення х100 

 
Збільшення х200 

 

Рис. 3. Характер кристалоутворення змішаної слини в дитини при лікуванні ЗЩА 

незнімним ортодонтичним апаратом через 6 міс після початку лікування. 

 

Аналіз кількісних показників кристалізації слини пацієнтів, яким 

використовували незнімні та знімні ортодонтичні апарати для лікування 

ЗЩА, показав, що через 3 міс від початку лікування довжина кристала 

зменшилась в середньому в 1,5 раза, а через 6 міс — у 3 рази в обох групах. 

Прогресивно зменшувалось число нащадків розгалужень (з 3 у середньому на 

початку лікування до 2 на 3-му міс у групі з незнімними ортодонтичними 

апаратами та в середньому з 10 на початку лікування до 8 на 3-му міс у групі 

зі знімними апаратами, на 6-му міс лікування  відповідно до 1 та до 3 

розгалужень). Ширина кристала зменшувалась на 3-му і 6-му місяцях 

лікування незнімними апаратами в 3 рази з (0,03±0,004) до (0,01±0,007) мм, а 

лікування знімними ортодонтичними апаратами приводила до того, що якщо 

на 3-му міс ширина кристала зменшувалась у 3 рази з (0,09±0,002) до 

(0,03±0,006) мм то на 6-му міс лікування збільшувалась порівняно з початком 

дослідження у 3,5 раза - до (0,31±0,009) мм (р1,2≤0,05). На 3-му міс лікування 

незнімними та знімними апаратами (табл.3.2) довжина кристала 

зменшувалась у середньому на 50 % - з (0,100±0,042) до (0,050±0,001) мм та 

відповідно з (0,30±0,031) до (0,15±0,001) мм, а на 6-му місяці лікування цей 

показник відповідно був меншим у середньому в 3 раза в обох лікувальних 

групах — (0,034±0,002) мм та (0,10±0,002) мм (р1,2≤0,05). Кількість 

мікровідгалужень головного стовбура кристала на 3-му міс лікування 

зменшувалась у 1,7 раза в групі з незнімними апаратами та в 2 раза в групі зі 

знімними, а на 6-му — у 3,5 раза в обох групах, порівняно з початковими 

даними. Кут розгалуження, який збільшувався в 1,5 раза на 3-му міс 

лікування в групі з незнімними ортодонтичними апаратами з (90±0,1) до 

(120±1,5) градусів, майже не змінювався (був більшим тільки на 5 %) у групі 

зі знімними апаратами — з (86±0,4) до (90±1,8) градусів, а на 6-му міс був 



відповідно на 30 % та 10 % (67±4,7) та (77±3,7) градусів меншим, порівняно з 

початковими даними (р1,2≤0,05) (табл. 2). 

 

 

 

Таблиця 2.  

 

Кількісні показники морфологічних ознак кристалічних агрегатів 

ротової рідини при лікуванні ЗЩА 
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Группа 

порівняння 

 

0,50±0,017 10 0,15±0,007 +++ 2,40±0,03 35±1 90±0,1 

Незнімні 

ортодонтичні 

апарати 

0,100±0,042 3 0,03±0,004 +++ 

0,54±0,02* 

7±1 90±0,1 

Знімні 

ортодонтичні 

апарати 

0,30±0,031 10 0,09±0,002 +++ 1,53±0,04 21±4 86±0,4 

3
 м

іс
 

Незнімні 

ортодонтичні 

апарати 

0,050±0,001* 2 0,01±0,004* + 0,32±0,04* 4±2* 120±1,5* 

Знімні 

ортодонтичні 

апарати 

0,15±0,001* 8 0,03±0,006* ++ 

0,91 ±0,01* 

12±3* 90±1,8* 

6
 м

іс
 

Незнімні 

ортодонтичні 

апарати 

0,034±0,002* 1 0,01±0,007 - 0,17±0,07 2±1* 67±4,7* 

Знімні 

ортодонтичні 

апарати 

0,10±0,002* 3 0,31±0,009* + 0,51 ±0,04* 6±1* 77±3,7* 

 
Примітки: * — різниця достовірна, порівняно з показниками до початку лікування (р ≤ 0,05). 

# —  різниця достовірна для порівняння динаміки змін у групах із лікуванням 

незнімними та знімними  ортодонтичними апаратами (р ≤ 0,05). 



Встановлений взаємозв’язок між порушенням кристалізації змішаної 

слини при використанні ортодонтичних апаратів та підвищенням 

концентрації молочної кислоти в ротовій порожнині: через 3 міс їхнього 

носіння в 1,6 раза в пацієнтів із незнімними (р≤0,05) та в 1,4 раза (р≤0,05) в 

обстежених зі знімними апаратами, в 2,6 та 2 раза (р1,2≤0,05), відповідно, на 6 

міс їхнього носіння. Одночасно в таких хворих відмічено зниження 

активності α-амілази в змішаній слині з (374,00±1,83) до (322,0±0,33) од.акт/л 

(р≤0,05) та з (405,00±2,57) до (361,00±3,87) од.акт/л (р≤0,05) на 3 міс, 

відповідно, при незнімних та знімних апаратах із подальшим зниженням 

через 6 місяців у хворих першої групи.  

При застосуванні незнімних та знімних ортодонтичних апаратів 

встановлено порушення мінерального обміну, які проявляються зниженням 

рівня кальцію в слині на 14 % та 11 % (р1,2 ≤0,05), відповідно, на 3 міс та на 

27 % і 20 % через 6 міс спостереження, зниженням рівня фосфору в слині на 

9 та 6 % (р1,2≤0,05), відповідно, на 3 третій міс та на 14 і 12 % через 6 міс 

спостереження, а також гальмування процесів ремінералізації емалі, про що 

свідчило зменшення активності лужної фосфатази (ЛФ) із (819,08±22,56) до 

(791,92±19,87) нмоль/с×л через три та ще на 58,31 нмоль/л×с (р1,2≤0,05) через 

6 місяців у пацієнтів із незнімними апаратами. У пацієнтів зі знімними 

апаратами відмічено зменшення активності ЛФ із (923,99±52,43) до (860,09 

±45,65) нмоль/с×л через 3 та ще на 118,51 нмоль/с×л через 6 місяців (р≤0,05).  

Під час дослідження в обстежених із незнімними ортодонтичними 

апаратами встановлені більш значні порушення процесів вільнорадикального 

окислення ліпідів, зокрема, підвищення рівня малонового диальдегіду (МДА) 

на 18 % - через 3 та на 43 % - через 6 місяців (р≤0,05), у той час, як при 

використанні знімних, відповідно, на 12 % та 25% (р≤0,05) з одночасним 

підвищенням рівня СОД на 36 % та 55 % (р1,2≤0,05) через 3 і 6 міс в 

обстежених першої та на 22,5 % і 30 % - у хворих другої групи в ті ж терміни 

(р1,2≤0,05).  

Співставлено, що такі зміни відбуваються одночасно з підвищенням 

рівня метаболітів оксиду азоту в 2 рази через 3 міс та у 4 – через 6 міс у 

пацієнтів із незнімними та в 1,6 і 2,5 раза, відповідно, в обстежених зі 

знімними апаратами (р1,2≤0,05).  

Відмічений взаємозв’язок між застосуванням незнімних та знімних 

апаратів у дітей, активацією запальних процесів та резорбцією щелепної 

кісткової тканини. Лікування незнімними та знімними апаратами призводило 

до достовірного зростання рівня IL-1β як через 3 так і 6 місяців (у 4,0 та 9,0 

раза і у 3,2 та 8,5 раза (р1,2≤0,05)), відповідно, на фоні зниження 

неспецифічного захисту (зменшення в ротовій порожнині рівня лізоциму при 

лікуванні незнімними апаратами через 3 та 6 міс (на 22 % та 24 %) та 

знімними на 8% на 6 міс (р1,2≤0,05). Лікування ЗЩА незнімними апаратами 

супроводжувалось резорбцією щелепної кісткової тканини, на що вказувало 

достовірне зростання рівня остеокальцину на 21 % на 3 міс та на 41,6 % на 6 

міс спостереження (р1,2≤0,05). 

 



Таким чином, на основі вивчення та порівняння фізико-хімічних, 

біохімічних та імуноферментних показників змішаної слини в дітей із ЗЩА в 

динаміці лікування ортодонтичними апаратами є можливість контролювати 

появу можливих ускладнень – карієсу зубів, запальних захворювань тканин 

пародонту, резорбцію щелепної кісткової тканини, що необхідно враховувати 

для їхньої своєчасної діагностики і профілактики, що значно підвищить 

ефективність ортодонтичного лікування. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і 

представлено нове вирішення наукового завдання, що полягає в 

попередженні ускладнень при ортодонтичному лікуванні дітей із ЗЩА 

незнімними та знімними видами ортодонтичних апаратів шляхом 

дослідження фізико-хімічних, біохімічних та імуноферментних показників на 

початку, через три і шість місяців їхнього лікування. 

1. Використання незнімних та знімних ортодонтичних апаратів при 

лікуванні ЗЩА в дітей викликає погіршення індексів гігієни ротової 

порожнини, зокрема, найбільші зміни (р≤0,05) погіршення індексу Гріна-

Вермільона (OHI–S), модифікованого індексу Федорова-Володкіної та 

індексу Silness-Loe на 6-му міс лікування. 

2. Встановлено, що застосування знімних та незнімних ортодонтичних 

апаратів супроводжується глибокими порушеннями фізико-хімічних 

властивостей змішаної слини, що проявляються у вигляді формування 

кристалів менших розмірів, руйнування їхньої чіткої структури та зміни 

форми (зірчасті, округлі та аморфні замість папоротеподібних) і виявляються 

в 75 % обстежених дітей. 

3. При використанні ортодонтичних апаратів спостерігається 

підвищення концентрації молочної кислоти в ротовій порожнині через 3 міс в 

1,6 раза в пацієнтів із незнімними (р≤0,05) та в 1,4 раза (р≤0,05) зі знімними 

апаратам, а також в 2,6 та 2 раза (р1,2 ≤0,05), відповідно, через 6 місяців; 

порушення мінерального обміну за даними Са:Р коефіцієнту – через 3 місяці 

він становив 1:2,5 та через 6 – 1:2,7; гальмування процесів ремінералізації 

емалі, про що свідчить зменшення активності лужної фосфатази з 

(819,08±22,56) до (791,92±19,87) нмоль/с×л через 3 та ще на 58,31 нмоль/л×с 

(р1,2≤0,05) через 6 місяців у пацієнтів із незнімними апаратами та з 

(923,99±52,43) до (860,09±45,65) нмоль/с×л через 3 та ще на 118,51 нмоль/с×л 

через 6 міс (р≤0,05) та у пацієнтів зі знімними апаратами.  

4. Встановлено, що у пацієнтів з незнімними ортодонтичними апаратами 

підвищувався рівень МДА на 43 % - через 6 місяців (р≤0,05), у той час, як 

при використанні знімних, відповідно, на 25 % (р≤0,05); СОД на 55 % 

(р≤0,05) та на 30 %. Такі зміни відбувались одночасно з підвищенням рівня 

метаболітів оксиду азоту у 4 рази через 6 міс у пацієнтів із незнімними та в 

2,5 раза, відповідно, зі знімними апаратами (р≤0,05).  

5. Застосування незнімних та знімних апаратів у дітей призводило до 

активації запального процесу в ротовій порожнині, що характеризувалось 



достовірним зростанням рівня IL-1β через 6 місяців у 9 та 8,5 разів (р≤0,05) 

на фоні зниження неспецифічного захисту (зменшення рівня лізоциму при 

лікуванні незнімними апаратами на 24 %, та знімними – на 8 % (р≤0,05)). 

Лікування ЗЩА незнімними апаратами супроводжується резорбцією 

щелепної кісткової тканини, на що вказує достовірне зростання рівня 

остеокальцину на 21 % вже через 3 місяці та на 41,6 % – через 6 місяців 

спостереження (р1,2≤0,05). 

6. Порівняльне вивчення фізико-хімічних, біохімічних та 

імуноферментних показників змішаної слини в дітей із ЗЩА в динаміці 

лікування ортодонтичними апаратами дає можливість стверджувати, що вже 

на 6 місяці лікування незнімними (у більшій мірі) та знімними конструкціями 

з’являються об’єктивні ознаки можливих ускладнень – карієсу зубів та 

запальних захворювань тканин пародонту, що необхідно враховувати для їх 

своєчасної діагностики і застосування розробленого алгоритму 

диференціальної корекції порушень показників змішаної слини для 

профілактики можливих ускладнень під час ортодонтичного лікування. 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Використання ортодонтичних апаратів при лікуванні ЗЩА в дітей 

може викликати такі ускладнення як карієс зубів, захворювання тканин 

пародонту, резорбцію щелепної кісткової тканини. 

1. Для попередження виникнення карієсу зубів при лікуванні 

ортодонтичними апаратами дітей із ЗЩА рекомендуємо враховувати фізико-

хімічні властивості змішаної слини, її кристалоутворення, мінералізуючу 

здатність, рівень кальцію, фосфору, активність лужної фосфатази, які 

впливають на процеси «дозрівання» емалі. 

2. Для профілактики та своєчасної діагностики таких можливих 

ускладнень при ортодонтичному лікуванні ЗЩА у дітей, як захворювання 

тканин пародонту, потрібно враховувати стан гігієни ротової порожнини, 

рівень α-амілази, молочної кислоти та загального білка в змішаній слині. Для 

оцінки активності запального процесу в ротовій порожнині та імунологічного 

статусу потрібно враховувати активність лізоциму, контролювати вміст 

інтерлейкіну — 1 бета (ІЛ–1β) і інтерлейкіну-4 (ІЛ-4). 

3. Для попередження розвитку періодонтиту при лікуванні 

ортодонтичними апаратами необхідно враховувати рівень остеокальцину в 

змішаній слині. 

4. Особливої уваги потребують пацієнти, яким для лікування ЗЩА 

використовують незнімні ортодонтичні апарати. Тому рекомендуємо для 

попередження розвитку ускладнень контроль біохімічних маркерів розвитку 

карієсу зубів, запалення слизової оболонки ротової порожнини та резорбції 

щелепної кісткової тканини проводити до лікування, на 3-му та 6-му місяцях 

використання ортодонтичних апаратів. 
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АНОТАЦІЯ 

Пачевська А. В. Реактивність біохімічного складу слини при 

використанні знімної та незнімної ортодонтичної апаратури у дітей. —

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.22 — стоматологія. ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет», 2019. 

У ході досліджень уперше встановлений взаємозв’язок та проведена 

порівняльна оцінка динаміки змін фізико-хімічних, біохімічних та 

імуноферментних показників ротової рідини групи здорових дітей (30) та 

дітей із ЗЩА (60), яким використовувались незнімні (30) та знімні (30) 

ортодонтичні апарати. Встановлено достовірну різницю за критерієм 

Стьюдента між групами обстежених (р≤0,05). Уперше доведено, що незнімні 

(у більшій мірі) та знімні ортодонтичні апарати провокують погіршення 

гігієни ротової порожнини, що призводить до закислення середовища, веде 



до дисбалансу процесів демінералізації та ремінералізації та 

супроводжується активною втратою кальцію та фосфору, активацією 

процесів резорбції щелепної кісткової тканини. Порушення гомеостазу в 

ротовій порожнині стимулюють окисні процеси, які стають тригерами змін 

для місцевого імунітету взагалі та цитокінінової системи, зокрема.  

Ключові слова: зубо-щелепні аномалії, ортодонтичне лікування, діти, 

змішана слина, біохімічний склад. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Пачевская А. В. Реактивность биохимического состава слюны при 

использовании съемной и несъемной ортодонтической аппаратуры у 

детей. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

(доктор философии) по специальности 14.01.22 - стоматология. - ГВУЗ 

«Ивано-Франковский национальный медицинский университет» МЗО 

Украины, 2019. 

В ходе исследований впервые установлена взаимосвязь и проведена 

сравнительная оценка динамики изменений физико-химических, 

биохимических и иммуноферментных показателей ротовой жидкости группы 

здорових детей и детей с ЗЧА, которым использовались несъемные и 

съемные ортодонтические аппараты. Установлено достоверную разницу по 

критерию Стьюдента между группами обследованных (р≤0,05). Впервые 

доказано, что несъемные (в большей степени) и съемные ортодонтические 

аппараты провоцируют ухудшение гигиены полости рта, что приводит к 

закислению среды, ведет к дисбалансу процессов деминерализации и 

реминерализации и сопровождается активной потерей кальция и фосфора, 

активацией процессов резорбции костной ткани. Нарушение гомеостаза в 

ротовой полости стимулируют окислительные процессы, которые становятся 

триггерами изменений для местного иммунитета вообще и цитокининовой 

системы в частности. 

Ключевые слова: зубо-челюстные аномалии, ортодонтическое лечение, 

дети, смешанная слюна, биохимический состав. 

 

ANNOTATION 

Pachevskaya A.V. Reaction of the biochemical composition of saliva with 

the use of removable and non-removable orthodontic equipment in children. 

— Manuscript.  

Dissertation for the Degree of a Candidate of Medical Sciences, Speciality 

14.01.22 — Stomatology —Vinnytsia National Medical University MI Pirogov, 

Ivano-Frankivsk, 2019. 

The work is devoted to the study of the reactivity of the biochemical 

composition of saliva in children with dento-jaw anomalies (DJA), which used for 

the treatment of non-removable and removable orthodontic equipment. 



A comparative estimation of the reactivity of the biochemical parameters of 

saliva of healthy children and children with DJA using a non-removable and 

removable orthodontic equipment was made. A significant difference was found 

between the groups (р1,2≤0,05). It has been shown that non-removable (to a greater 

extent) and removable orthodontics provoke deterioration of oral hygiene. Poor 

oral hygiene and insufficient utilization of carbohydrates lead to acidification of 

the oral cavity environment. This, in turn, leads to an imbalance of 

demineralization and remineralization processes, which are accompanied by an 

active loss of calcium and phosphorus, by activation of bone resorption processes. 

Violations of homeostasis in the oral cavity stimulate oxidative processes, which 

become trigger changes for local immunity in general and the cytokinin system in 

particular. For the first time an objective biochemical comparison of the markers of 

the state of reactivity of the oral cavity is presented using non-removable and 

removable orthodontics in children with DJA. Thus, in a group of children who 

used non-removable and removable orthodontic equipment for elimination of DJA, 

after 3 months of treatment, the number of patients with good oral hygiene 

decreased, which and left after 6 months. This led to an increase in lactic acid 

levels in patients. The acidification of the oral cavity environment led to a decrease 

in the activity of the α-amylase enzyme. Hardware treatment reduced the levels of 

calcium and phosphorus in the saliva in both groups after 3 and 6 months. At the 

examined patients with non-removable orthodontic dentures, more significant 

violations of the processes of free radical oxidation of lipids were established, in 

particular, raising the level of malonic aldehyde by 18 % - after three and at 43 % - 

after 6 months of treatment (р1,2≤0,05), while using of removable ones, 

respectively, 12 and 25 % (р1,2≤0,05) with a simultaneous increase in the level of 

superoxide dismutase at 36 and 55 % (р1,2<0,05). in three and six months at the 

first and at 22,5 and 30 % - at the patients of the second group (р1,2<0,05). Such 

changes occurred simultaneously with the increase in the level of metabolites of 

nitric oxide in 2 times at 3 and in 4 – at 6 months at patients with non-removable 

and in 1,6 and in 2,5 times, respectively, in the examined with removable dentures 

(р1,2<0,05). The immunoassay study showed that the use of non-removable and 

removable orthodontic equipment to the same extent led to a significant increase in 

activity pro-inflammatory IL-1β and anti-inflammatory IL-4 cytokine. The 

treatment with non-removable orthodontic devices was accompanied by a sharp 

activation of the bone resorption process (р1,2≤0,05). 

The obtained results of the study of the reactivity of biochemical changes in 

saliva using non-removable and detachable orthodontic equipment in children can 

be used in the planning of orthodontic treatment as diagnostic markers for the 

further selection of tactics and assessment of the oral cavity in children during the 

treatment of DJA by non-removable and removable orthodontic equipment. 

Key words: dento-jaw anomalies, orthodontic treatment, children, saliva, 

biochemical composition. 

 

 

 



ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

ЗБ — загальний білок 

ЗЩА — зубо-щелепна аномалія 

ЛДГ — лактатдегідрогеназа 

ЛФ — лужна фосфатаза 

МДА — малоновий диальдегід 

СОД — супероксиддисмутаза 

ТЕР-тест — метод визначення функціональної резистентності емалі 

(OHI–S) — індекс Гріна-Вермільона 

IL–1β — інтерлейкін 1 бета 

IL–4 — інтерлейкін 4 
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