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ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА  РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Некаріозні ураження зубів залишаються мало вивченими в 

стоматології, що можна пояснити інтересом до головних проблем стоматології – карієсу 

зубів і захворювань пародонта. При цьому найменш дослідженими є некаріозні ураження, що 

виникають у період формування зубів (до прорізування), особливо системна гіпоплазія емалі 

(СГЕ) (Киброцашвили И.А., 2007; Федоров Ю.А. и др.,2007). 

За даними різних джерел, у 60-80-х роках ХХ століття СГЕ виявляли в 12-19% людей 

(Грошиков М.И., 1985; Федоров Ю.А., Дрожжина В.А., 1997). Але, починаючи з 

вісімдесятих років минулого століття, їхня поширеність стала стрімко зростати і досягла 

81,2-82,4%, тобто, впритул наблизилася до поширеності карієсу (Савичук Н.О., 2008; Кріль 

І.А., Рожко М.М., 2011; Любарець С.Ф. та ін., 2013; M.J. Robles et al., 2013). 

Гіпоплазія емалі – некаріозне ураження, яке виникає при порушенні обмінних 

процесів у зачатках зубів під час їхнього формування під впливом змін мінерального і 

білкового обміну в організмі плоду або дитини (Hong L. et al., 2009). Фізіологічний перебіг 

закладки і розвитку емалі зуба є важливою умовою для їхньої правильної побудови, бо саме 

в період первинної і вторинної мінералізації відбувається становлення резистентності зубів 

(Остапко О. І., 2007; Vello M.A. et al., 2010). Дисбаланс у формуванні і мінералізації емалі 

постійних зубів під час внутрішньоутробного періоду за два-три місяці до народження, а 

також системні порушення в періоди їхнього росту, розвитку й активної мінералізації 

протягом перших трьох років після народження спричиняють незворотні зміни, що 

проявляються неповноцінною структурою твердих тканин зубів (Якубова І.І. та ін., 2009; 

Ковач І.В. та ін., 2013). Найінтенсивніше дозрівання відбувається протягом першого року 

після прорізування зуба (Боровский Е.В., Леонтьев В.К., 2001; Agarwal K.N. et al., 2003). У 

разі некаріозних уражень вихідний рівень мінералізації і функціональна резистентність емалі 

постійних зубів значно нижчі, ніж у зубах, не уражених цією патологією (Кисельникова Л.П. 

и др., 2010; Çolak H. et al., 2013). За СГЕ змінюється колір емалі, величина і форма зубів, 

з’являються дефекти коронок, що викликає порушення естетики і функціональної 

повноцінності зубо-щелепної системи (Хоменко Л.О., Біденко Н.В., 2008; Vargas-Ferreira F. 

et al., 2011).  

Організм дитини є дуже чутливим до впливу шкідливих чинників навколишнього 

середовища. Поганий стан довкілля, зміни вмісту макро- і мікроелементів у воді і грунті, 

негативний вплив іонізуючого випромінювання, генетично модифікованих продуктів тощо 

призводять до розвитку хронічної інтоксикації на тлі виснаження всіх систем та сприяють 

зниженню специфічного і неспецифічного захисту, що спричиняє зміни в різних органах і 

системах дитячого організму, у тому числі, й у ротовій порожнині (Смоляр Н.І. та ін., 2004; 

Деньга О.В. и др., 2014).  

Під дією шкідливих чинників довкілля порушується первинна мінералізація, що 

суттєво знижує резистентність емалі (Остапко О. І., 2007), а також вторинна мінералізація 

через зміни, які відбуваються в ротовій рідині. Ці процеси посилюються з віком через 

поступове накопичення ксенобіотиків в організмі. При цьому найчастіше розвиваються такі 

вади розвитку як СГЕ (Безвушко Е.В., 2008; Резниченко А. В. та ін., 2010).  

Отже поширеність і клінічні прояви СГЕ в дітей значною мірою відображають 

екологічний стан місцевості і можуть слугувати його індикаторами (Хоменко Л. О. та ін., 

2007), а вивчення цієї патології в дітей, що проживають у районах, забруднених різними 

ксенобіотиками, із метою розробки відповідних лікувально-профілактичних комплексів 

(ЛПК) є актуальними. 

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

фрагментом науково-дослідних робіт кафедри дитячої стоматології ДВНЗ „Івано-

Франківський національний медичний університет” на тему: „Медико-біологічна адаптація 

дітей зі стоматологічною патологією в сучасних екологічних умовах” (№ держреєстрації 

0108U0109930), в якій дисертант був відповідальним виконавцем, та „Сучасні підходи до 

збереження стоматологічного здоров’я у населення Прикарпаття” (№ держреєстрації 

0115U001535), в якій автор є виконавцем окремих підрозділів. 



Мета дослідження: підвищення резистентності емалі зубів у дітей, хворих на СГЕ, 

які проживають у місцевостях, забруднених різними за характером ксенобіотиками, шляхом 

вивчення детермінуючих чинників і механізмів розвитку хвороби з використанням 

запропонованого лікувально-профілактичного комплексу.  

Для досягнення мети поставлено наступні завдання: 

1. Вивчити поширеність та клінічні особливості СГЕ в постійних зубах у дітей Івано-

Франківської області, залежно від впливу різних ксенобіотиків. 

2. Дослідити особливості анте- і постнатального періодів розвитку та стан соматичного 

здоров’я в дітей, хворих на СГЕ постійних зубів, які проживають в антропогенно 

забруднених районах. 

3. Встановити стан гуморального імунітету та мінерального обміну в дітей, що хворіють на 

СГЕ, при дії несприятливих чинників довкілля за допомогою імунологічних, біохімічних 

та молекулярно-генетичних досліджень. 

4. Розробити і апробувати ЛПК, який сприяє поліпшенню резистентності емалі зубів та 

попередженню виникнення ускладнень у дітей, хворих на СГЕ.  

5. Оцінити ефективність запропонованого способу лікування і профілактики СГЕ в дітей за 

лабораторними показниками в найближчі та віддалені терміни спостереження. 

Об’єкт дослідження: стан твердих тканин постійних зубів у дітей Івано-Франківської 

області, хворих на СГЕ, що проживають у районах із різним антропогенним забрудненням. 

Предмет дослідження: клінічні показники стану твердих тканин зубів, імунологічні, 

біохімічні і молекулярно-генетичні показники крові і сечі, ефективність профілактичної і 

лікувальної дії комплексу препаратів. 

Методи дослідження: епідеміологічні, клінічні (індекси: дефектів розвитку емалі 

(DDE), карієс+пломба+видалений (КПВ), спрощений гігієнічний (OHI-s), папілярно-

маргінально-альвеолярний (РМА), тест емалевої резистентності (ТЕР), редукції приросту 

інтенсивності карієсу; імунологічні (вміст імуноглобулінів (Ig) A, M і G у сироватці крові); 

біохімічні (рівень паратгормону, кальцитоніну, трийодтироніну (Т3), тироксину (Т4), кальцію 

і фосфору в плазмі крові та кількість виведеного кальцію і фосфору в добовій сечі); 

функціональний  – мінеральна щільність кісткової тканини (МЩКТ); молекулярно-генетичні 

(розподіл алелей генів GSTM1 і GSTТ1 та генетичного поліморфізму гену VDR); статистичні 

(критерії: Стьюдента, Манна-Уітні, Пірсона, Фішера-Ірвіна).  

Наукова новизна отриманих результатів. Уперше встановлено взаємозв’язок між 

видом ксенобіотика та особливостями перебігу СГЕ в дітей, які проживають у різних 

місцевостях Івано-Франківської області, і з’ясовано, що найбільша пошереність СГЕ була в 

районі з хімічно-радіаційним характером забруднення (Снятинському), а найважче 

захворювання перебігало в районі, забрудненому викидами хімічної промисловості 

високомолекулярних сполук (Калуському).  

Доповнено дані про стан соматичного здоров’я дітей, хворих на СГЕ, які проживають 

в екологічно забруднених районах. Виявлено залежність між видом ксенобіотика та 

патологічним перебігом вагітності матерів і соматичними хворобами їхніх дітей, уражених 

СГЕ, що засвідчило обтяжуючий вплив тривалої інтоксикації дитячого організму і хронічних 

захворювань на стан твердих тканин зубів. 

Вивчено зв’язок СГЕ з рівнем загального гуморального імунітету в дітей, які 

знаходяться під впливом різних шкідливих чинників довкілля, та встановлено достовірне 

зниження в них вмісту IgA, IgM та IgG у сироватці крові, а особливо в тих, які проживають у 

районі з комбінованим хімічно-радіаційним забрудненням. 

На підставі вивчення рівня гормонів щитоподібної та паращитоподібних залоз, 

показників умісту кальцію і фосфору в плазмі крові та добовій сечі уперше встановлено стан 

мінерального обміну в дітей, хворих на СГЕ, які проживають у різних за характером 

антропогенного забруднення районах, та з’ясовано наявність суттєвого дисбалансу в 

гормональному і мінеральному гомеостазі в жителів усіх забруднених територій, а найбільше 

в тих, хто зазнає впливу поєднаних хімічно-радіаційних ксенобіотиків.  



Уперше встановлено розподіл „нульових” алелей генів GSTM1 і GSTТ1 та їх 

поєднання, а також наявність гомо- і гетерозиготних алелей T i t  генетичного поліморфізму 

гену VDR у дітей, хворих на СГЕ, що проживають в Івано-Франківській області.  

На основі трирічних спостережень уперше досліджено, що запропонована схема 

лікування і профілактики СГЕ при забрудненні довкілля дає змогу суттєво підвищити 

резистентність твердих тканин зубів та убезпечує від ускладнень. Особливо добрі результати 

отримано при лікуванні дітей, які проживають у районах, забруднених продуктами 

нафтовидобувної промисловості (Долинському) та комбінованими хімічно-радіаційними 

екопатогенами (Снятинському). 

 Практичне значення отриманих результатів. На підставі отриманих даних 

розроблено і апробовано новий підхід до підвищення резистентності емалі зубів у дітей, 

хворих на СГЕ, які проживають у місцевостях із різними видами екологічного забруднення. 

Доведено необхідність одночасного медикаментозного ендо- й екзогенного впливу на 

організм цих дітей із метою дії на різні ланки патогенезу СГЕ. 

Впровадження розробленого нами способу лікування (патент України на корисну 

модель №76304) дасть змогу практикуючим лікарям раціональніше планувати та 

організовувати стоматологічну допомогу дітям, хворим на СГЕ. 

Використання в складі ЛПК вітчизняних препаратів робить його загальнодоступним і 

знижує собівартість лікування. 

Впровадження результатів дослідження. Результати дослідження впроваджені в 

практику Центру стоматології університетської клініки ДВНЗ „Івано-Франківський 

національний медичний університет”, відділення стоматології дитячого віку Державної 

установи „Інститут стоматології НАМН України” (м. Одеса), університетської поліклініки 

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, міської дитячої стоматологічної 

поліклініки м. Івано-Франківськ і КМУ „Міська стоматологічна поліклініка” м. Чернівці. 

Матеріали дисертації використовуються в навчальному процесі кафедр дитячої 

стоматології ДВНЗ „Ужгородський національний університет” та терапевтичної стоматології 

ДВНЗ „Буковинський державний медичний університет”. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є особистим здобутком 

пошукувача, який провів інформаційний пошук та вибрав обсяг і методи дослідження. У 

складі команди лікарів загальномедичного профілю під час експедицій особисто проведено 

епідеміологічне та клінічне обстеження хворих, забрано матеріали для дослідження. Автор 

сформував базу даних, провів статистичну обробку, проаналізував отримані результати, 

написав дисертаційну роботу. Разом із науковим керівником розроблено план наукових 

досліджень, сформульовано мету і завдання, висновки і практичні рекомендації. Участь 

здобувача в написанні наукових праць була визначальною. 

Апробація результатів дисертації. Результати наукового дослідження оприлюднені 

на міжнародній науково-практичній конференції „Стоматологія – вчора, сьогодні і завтра, 

перспективні напрямки розвитку” (Івано-Франківськ, 2010) та науково-практичних 

конференціях „Актуальні питання стоматології сьогодення”  (Тернопіль, 2010) і „Актуальні 

проблеми клінічної, теоретичної, профілактичної медицини, стоматології та фармації” 

(Одеса, 2015). 

Публікації. За матеріалами дисертаційного дослідження опубліковано 10 робіт, 

зокрема: 4 статті в наукових фахових виданнях України, 1 – у міжнародному українсько-

словацькому медичному журналі, який входить до міжнародної наукометричної бази 

(РИНЦ), 3 тези, 1 патент України на корисну модель, 1 інформаційний лист.  

Обсяг і структура дисертації. Дисертація займає 168 сторінок, основний текст 

викладений на 125 сторінках та складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалів і 

методів дослідження, трьох розділів власних досліджень, аналізу й узагальнення результатів, 

висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел, додатків. 

Бібліографічний покажчик містить 276 джерел, з яких 217 – кирилицею, 59 – латиною. 

Дисертація ілюстрована 24 таблицями та 19 рисунками. 

 

 



ОСНОВНИЙ  ЗМІСТ 

 

Матеріали та методи дослідження Робота проводилася в декілька етапів. На 

першому етапі здійснювали епідеміологічне дослідження поширеності й інтенсивності СГЕ 

зубів з оцінкою дії чинників забрудненого довкілля в осіб віком від 6 до 17 років, що 

перебували в організованих дитячих колективах. Дослідженням охоплено 424 дитини Івано-

Франківської області: 121 школяр с. Задністрянське Галицького району, що піддається 

забрудненню викидами в атмосферу Бурштинської теплоелектростанції; 79 дітей с. Верхня 

Калуського району, які проживають на території, забрудненій продуктами хімічної 

промисловості заводу „Карпатнафтохім-Лукор”; 86 дітей с. Яворів Долинського району, що є 

місцевістю з інтенсивним забрудненням речовинами нафтогазовидобувного комплексу; 75 

дітей с. Стецева Снятинського району, яке, є IV зоною радіаційного забруднення внаслідок 

катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. Контрольну групу склали 63 дітини з 

с. Ясенів Пільний Городенківського району, що є умовно чистою територією. 

Другий етап дослідження передбачав комплексне обстеження шляхом експедиційних 

виїздів і, згідно угоди про наукову співпрацю із залученням спеціалістів педіатричного 

профілю ДУ „Інститут спадкової патології АМН України” м. Львів, із використанням 

апаратів для ультразвукової діагностики захворювань щитоподібної залози і МЩКТ, 

лабораторних методів діагностики порушень мінерального обміну і гуморального імунітету. 

Автор висловлює щиру вдячність співробітникам цієї установи на чолі з директором             

д. мед. н., проф. О. З. Гнатейком за плідну співпрацю. 

Визначення стану соматичного здоров’я дітей складалося зі збору анамнезу життя, 

анкетування, вивчення „Історій розвитку дитини” (форма № 112/о) та обстеження.  

Діагностику СГЕ здійснювали на основі виявлення дефектів кольору та товщини 

емалі і відсутності зафарбування аніліновим барвником, що фіксувалося в розробленій нами 

карті за допомогою DDE-іndex (у модифікації Clarkson J., O’Mullane D., 1989). Для 

визначення функціонального стану емалі застосовувався ТЕР-тест (Окушко В.Р., 1983). 

Стоматологічний статус вивчали за показниками інтенсивності карієсу (КПВ), спрощеного 

гігієнічного індексу OHI-s  (Greene, Vermillion, 1969) та індексом РМА (Parma C., 1960). 

Імуноглобуліни сироватки крові IgA, IgM, IgG досліджували методом радіальної 

імунодифузії (Manchini G. et al., 1963). Вміст кальцію в плазмі крові та його екскрецію з 

добовою сечею визначали наборами „Simko, AO (Simko Ltd)” (Львів), а фосфору – методом 

ультрафіолетового дослідження фосфомолібденового комплексу. Кількісний вміст 

паратгормону, кальцитоніну, Т3 і Т4 в плазмі крові вивчали імунорадіометричним тестом. 

Поліморфізм генів GSTT1 і GSTM1 та гену-рецептора VDR визначали за допомогою 

мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції у крові (Arand M. et al., 1996; Lins T.C.L., et 

al., 2007).  

Шляхом випадкової вибірки усіх дітей розділили на основну (67) і контрольну (66) 

групи. Для лікування і вторинної профілактики порушень у дітей, хворих на СГЕ, 

застосовували різні лікувально-профілактичні заходи. Після санації і професійної гігієни для 

місцевого лікування дітям обох груп використовували „Емаль-герметизуючий ліквід” 

шляхом одноразового поетапного нанесення на емаль зубів. Пацієнтам основної групи 

додатково призначали двічі на рік ендогенні препарати: „Атоксіл” (по 4 г – 2 пакети-саше), 

розведених холодною кип’яченою водою,  тричі на добу; курс – 1 міс.), „Кальцій-Остеовіт” 

(дітям від 6 до 12 р. – по 1 капсулі двічі на добу; дітям старше 12 р. – по 1 капсулі тричі на 

добу; курс – 1 міс.) та „Імуноплюс” дітям від 6 до 12 р. – по 1 таблетці 1 раз на добу; дітям 

старше 12 р. – по 1 таблетці двічі на добу; курс – 1 міс.). Дітям групи контролю загального 

лікування не використовували. Результати оцінювалися через 6, 12, 18, 24, 30 і 36 міс. 

Статистичну обробку даних проводили з застосуванням стандартних пакетів програми 

„Microsoft Office Exel 2010”. Для порівняння середніх арифметичних двох когерентних 

виборок використовували t-критерій Стьюдента, для некогерентних – U-критерій Манна-

Уітні. Оцінку шансів визначали за допомогою критерія χ
2
-Пірсона. Для молекулярно-

генетичних досліджень використовували точний критерій Фішера-Ірвіна. 



Результати досліджень та їх обговорення. Наші дослідження показали, що 

поширеність СГЕ залежить від характеру антропогенного забруднення довкілля. Найбільше 

випадків СГЕ (58,67±5,72)% діагностували серед дітей, які проживають у Снятинському 

районі, найменше – (22,31±3,80)% – у Галицькому. Якісні ушкодження емалі (обмежене і 

дифузне помутніння без дефектів товщини емалі за DDE-index) фіксували в дітей з усіх 

вивчених районів області. Вони склали від (57,69±9,88)% випадків у дітей Калуського до 

(81,48±7,62)% – Галицького районів. Частота реєстрації СГЕ середнього ступеня важкості 

(дефект товщини емалі, ямки за DDE-index) коливалася від (18,52±7,62)% до (26,92±8,87)% 

обстежених. Важкий ступінь СГЕ (відсутність емалі за DDE-index) найчастіше – у 

(15,38±7,22)% випадків – виявляли в жителів Калуського району.  

Незалежно від характеру забруднювача, в усіх районах СГЕ в постійному прикусі 

найбільше уражалися центральні різці – від (47,73±7,62)% до (96,15±3,85)% випадків і перші 

моляри – від (61,11±8,24)% до (88,46±6,39)%. Встановлені закономірності засвідчують 

особливо шкідливий вплив усіх вивчених нами ксенобіотиків на формування емалі зубів в 

останньому триместрі внутрішньоутробного розвитку і на першому році життя (Боровский 

Е.В., Леонтьев В.К., 2001) та патогенну дію на емаль хімічно-радіаційного забруднення на 3-

4 році життя, про що свідчить високий відсоток дітей з ураженням перших і других 

премолярів – (50,0±7,63) % і (31,82±7,1)% у Снятинському районі. Одночасна ураженість 

обстежених нами дітей, хворих на СГЕ, карієсом зубів наближалася до 100%, тобто, була 

тотальною і не залежала від району проживання та виду ксенобіотика.  

Індекс гігієни був практично однаковим у дітей з усіх обстежених районів, він склав 

від (1,15±0,11) до (1,26±0,15) бала і характеризувався як задовільний. При цьому низький 

рівень гігієни мало впливав на розвиток запальних захворювань пародонта: індекс РМА був 

від (0,53±0,53) до (1,58±0,76) бала в дітей з усіх районів.  

При аналізі анкет, які заповнювали матері, виявлено високу частоту гестозів 

(46,15±9,97)% і загроз викиднів (26,92±8,87)% у вагітних Калуського району, де випадки 

цього стану були в 1,96-4,15 раза частішими, ніж у жінок з інших районів. Вивченням 

„Історій розвитку дитини” (форма № 112/о) встановлено високу частоту виникнення 

симптомів загальної неспецифічної інтоксикації, таких як: головний біль та біль у животі і 

ногах, втомлюваність, зниження апетиту, нудота, запаморочення, носові кровотечі, блідість 

шкіри в дітей, хворих на СГЕ, які проживають у забруднених районах, порівняно з 

мешканцями  умовно чистого району, які не мають СГЕ, що дозволяє висунути гіпотезу про 

наявність у них синдрому так званої екологічної дезадаптації (Студеникин М.Я. и др., 1998). 

При цьому різниця в прояві симптомів залежала від виду і шляхів надходження 

ксенобіотиків в організм жителів різних місцевостей. Так, відсоток дітей Галицького району, 

які скаржилися на біль у животі, склав (77,78±8,15)% випадків,  у ногах – (18,52±7,62)%, а 

блідість шкірних покривів виявлена в (81,48±7,62)% дітей. У мешканців Долинського району 

частіше відмічали зниження апетиту і носові кровотечі – у (63,89±8,12)% і (11,11±5,31)% 

дітей відповідно. У (42,31±9,88)% обстежених Калуського району часто спостерігали нудоту. 

На Снятинщині переважали скарги на головний біль – у (56,82±7,55)% дітей, втомлюваність 

– у (45,45±7,59)% і запаморочення – у (4,55±3,18)% осіб.  

З анамнезу виявлено також часті захворювання на гострі респіраторні захворювання 

(ГРЗ) – у (62,92±3,99)% випадків і хронічні тонзиліти – в (69,14±4,02)% обстежених дітей, 

хворих на СГЕ. Особливо це стосується мешканців Снятинського району, де діє комбіноване 

радіаційно-хімічне навантаження, при якому встановлено вказані хвороби в (79,55±6,15)% і 

(77,27±6,39)% дітей відповідно. У дітей із забруднених районів, хворих на СГЕ, достовірно 

частіше діагностували хвороби шлунково-кишкового тракту (ШКТ), а надто в Долинському 

районі – у (55,56±8,4)% обстежених, а частота випадків переважала таку в дітей умовно 

чистого Городенківського району в 3,5 раза, де їх було (15,87±4,64)%.  

У дітей, хворих на СГЕ, з усіх забруднених районів вірогідно частіше – в (74,44±3,8)% 

оглянутих виявляли хвороби щитоподібної залози, порівняно з мешканцями 

Городенківського району – (36,51±6,11)% випадків. Особливо часто вони траплялися в 

Галицькому районі, де така ураженість склала (81,48±7,62)%.  



За допомогою лікарів-педіатрів виявлено також вірогідно більшу частоту захворювань 

нирок у дітей усіх місцевостей, довкілля яких забруднене ксенобіотиками, особливо в 

Калуському районі (76,92±8,43)%, де випадки хвороб нирок за наявності СГЕ фіксували в 

16,16 раза частіше, ніж у мешканців чистого району без СГЕ. Велика кількість уражень 

нирок у дітей, хворих на СГЕ, яка у всіх районах у середньому склала (54,89±4,33)%, може 

вказувати на розвиток мембранолітичних процесів у ниркових канальцях під впливом різних 

ксенобіотиків, що, своєю чергою, призводить до порушення третьої фази їхньої дезактивації 

(Лук’яненко Н.С., 2011), і спричиняє інтоксикацію організму та впливає на розвиток СГЕ. 

Така закономірність виявлена нами вперше. 

Встановлено, що в порядку зростання відношення шансів ризику розвитку СГЕ на 

забруднених територіях спостерігалися хвороби органів ШКТ, часті ГРЗ, хвороби 

щитоподібної залози, хронічні тонзиліти. Найбільше значення відношення шансів 

виникнення СГЕ, що складає 24,03 (7,26-81,5), виявили в дітей, які мають захворювання 

нирок.  

Забруднення довкілля сприяє достовірному зниженню показників гуморального 

імунітету в сироватці крові, зокрема, встановлено зниження рівня IgA у хворих на СГЕ дітей 

усіх районів. Різниця з даними здорових склала від 1,1 раза (р1>0,05) у Галицькому районі до 

1,22 раза (р1<0,001) – у Снятинському. Вміст IgM був достовірно нижчим у всіх забруднених 

районах, особливо в Снятинському, в якому він був меншим від показників здорових в 1,28 

раза (р1<0,001). Кількість IgG усіх хворих на СГЕ дітей також була вірогідно зменшеною, 

незалежно від ксенобіотика, однак, особливо зниженим, порівняно зі здоровими цей 

показник був у Калуському (в 1,39 раза) і Снятинському (в 1,36 раза) районах (р1<0,001). 

Отже всі вивчені нами екопатогени суттєво впливають на стан гуморального 

імунітету дітей, хворих на СГЕ, проте найменше уражається імунна система в осіб, що 

проживають у Галицькому районі, дещо більше – у Долинському і Калуському районах. 

Найгірший стан імунітету виявлений в обстежених Снятинського району, що свідчить про 

надзвичайно шкідливий вплив на організм дитини поєднаних забруднень – хімічних і 

радіаційних.  

Вивченням рівня макроелементів у біологічних рідинах усіх дітей, хворих на СГЕ, що 

проживають у місцевостях з антропогенним забрудненням, встановлено суттєве (в 1,33 раза) 

зменшення рівня кальцію в плазмі крові та збільшення (у 2,1 раза) виділення кальцію з 

добовою сечею, порівняно з даними в дітей з чистого Городенківського району, а надто в 

дітей Снятинського району – зниження в крові склало 1,38 раза (р<0,001) і підвищення в сечі 

2,40 раза (р<0,001). 

У жителів забруднених районів виявлено також достовірно підвищений в 1,28 раза 

вміст фосфору в плазмі крові та знижений в 1,96 раза його рівень у добовій сечі (р<0,001), 

особливо в дітей Снятинського району, а різниця з даними мешканців чистого району склала 

1,35 і 2,12 раза (р<0,001) відповідно.  

Дослідження гормонального статусу, який також впливає на мінеральний гомеостаз, 

показало, що кількість паратгормону в крові дітей, уражених СГЕ, Галицького, Калуського і 

особливо Снятинського районів, порівняно з показниками здорових, була значно меншою – в 

1,38, 1,34 і 1,77 раза (р<0,01-0,001) відповідно. Встановлено також достовірно нижчий рівень 

кальцитоніну. Найменшим він був у дітей Долинського району: порівняно з даними здорових 

Городенківського району різниця склала 1,34 раза (р<0,01), а Галицького – 1,58 раза (р<0,01), 

а також у дітей Снятинського: порівняно з даними Галицького району різниця була 1,34 раза 

(р<0,05). Вміст гормону Т3 у крові дітей, хворих на СГЕ, Галицького і Снятинського районів 

(р<0,05-0,001), а гормону Т4 – Калуського і Снятинського районів, порівняно з даними інших 

місцевостей був також значно зниженим (р<0,01-0,001). 

Отже, наше дослідження засвідчує, що забруднення спричиняє дисбаланс 

мінерального і гормонального гомеостазу, указуючи на виснаження цих систем організму, 

особливо в Снятинському районі.  

При вивченні розподілу алелей генів GSTM1 і GSTT1 нам не вдалося встановити 

достовірність виникнення СГЕ в дітей, що проживають у забруднених районах, і є носіями 

„нульової” алелі генотипу GSTM1 і GSTT1 чи їхнє поєднання. Відсутність вірогідного зв’язку 



виникнення СГЕ з наявністю  різних алелей TT, Tt і „недосконалої” алелі tt гена VDR ми 

пояснюємо тим, що на порушення мінеральної щільності емалі зубів впливає ще й велика 

кількість інших внутрішніх і зовнішніх чинників, тому цей зв’язок може не простежуватися 

(Кузьмина Д.А. и др., 2010). 

Встановлений нами дисбаланс у різних системах організму дітей, на яких діють 

ксенобіотики, потребував адекватної фармакологічної корекції і став підгрунтям для 

розробки патогенетичного способу лікування СГЕ, застосованого в дітей основної групи.  

Терапевтичний вплив на резистентність емалі спостерігали за ТЕР-тестом, зниження 

якого відмічали в обох досліджуваних групах. Через 12 міс. цей показник досяг (3,87±0,12) 

бала в основній і (4,13±0,17) бала в контрольній групах порівняно з даними до лікування – 

(4,60±0,15) і (4,68±0,18) бала, тобто, знижувався в 1,19 і 1,13 раза (р<0,05) відповідно. При 

подальших дослідженнях встановлено, що в контрольній групі емалева резистентність 

почала знижуватися, проявляючись зростанням ТЕР-тесту до (4,26±0,17) бала через 24 міс., а 

через 36 міс. – до (4,36±0,16) бала, тобто, порівняно з початковими даними він знизився 

лише в 1,07 раза (р>0,05). При цьому в основній групі ТЕР-тест, навпаки, продовжував 

знижуватися і через 24 міс. досяг рівня (3,52±0,13) бала, а через 36 міс. – (3,40±0,13) бала, що 

вказує на підвищення структурно-функціональної резистентності емалі в цих дітей, 

порівняно з такою в контрольній групі в 1,28 раза (р<0,001). Підвищення резистентності 

емалі в контрольній групі відбулося завдяки застосуванню „Емаль герметизуючого ліквіду”, 

однак цей ефект був менш довготривалим, ніж у дітей основної групи, яким додатково 

призначали препарати всередину, що вказує на недостатність при лікуванні СГЕ лише 

екзогенних заходів. 

Запропонований нами ЛПК суттєво впливав і на стан гігієни ротової порожнини. 

Перед початком дослідження показники індексу OHI-s в основній і контрольній групах 

практично не відрізнялися і становили (0,92±0,09) бала і (1,0±0,09) бала, що відповідало 

задовільному рівню гігієни. Через 6 міс. в основній групі показник гігієни знизився на 75,0% 

відсотків і досяг значення (0,23±0,03) бала, що трактувалося як хороший рівень гігієни. У 

контрольній групі зниження індексу OHI-s відбулося лише на 50,0% – до показника 

(0,50±0,06) бала. Через 12, 18, 24 і 30 міс. відмічали подальше зниження рівня гігієни ротової 

порожнини в дітей обох груп. Але через 36 міс. спостережень індекс OHI-s у контрольній 

групі зріс і перевищив початкове значення на 2,97%, а в основній групі через три роки рівень 

гігієни знаходився в межах хорошого і був меншим за початковий на 33,71%.  

На тлі зменшення кислотної проникності емалі і зниження індексу гігієни 

спостерігали значний карієспрофілактичний ефект. Через 12 міс. КПВ у контрольній групі з 

(4,67±0,36) бала зріс до (5,04±0,40) бала, а в основній – із (4,68±0,38) бала до (4,87±0,37) 

бала, а через 36 міс. КПВ в основній і контрольній групах відповідав рівню (5,27±0,38) і 

(6,11±0,40) бала відповідно. Через два роки редукція приросту інтенсивності карієсу в 

основній групі досягла 45,88%, а через три роки – 58,04%.  

Вміст IgA, IgМ, IgG у сироватці крові всіх дітей основної групи після лікування 

переважав вихідні дані: рівень IgA зростав у Снятинському районі (на 14,86%; p1<0,05); IgМ 

– у Долинському (на 8,04%; p1<0,05), Калуському  (на 16,35%; p1<0,01) і Снятинському (на 

12,75%; p1<0,01) районах; IgG – у всіх районах (від 16,59% до 27,63% ; р1<0,05-0,01), 

незважаючи на вид ксенобіотика.  

Аналіз динаміки макропоказників мінерального обміну в плазмі крові і добовій сечі 

показав, що загалом по всіх районах після лікування рівень кальцію і фосфору в дітей 

основної групи порівняно з контрольною достовірно поліпшився і досяг загальноприйнятої 

норми. При цьому суттєво підвищився рівень кальцію в крові при всіх забрудненнях як щодо 

вихідних даних (від 1,24 до 1,35 раза (p1<0,05) залежно від району), так і щодо даних, 

отриманих у контрольній групі після лікування (від 1,32 до 1,44 раза (p2<0,01) залежно від 

району). Рівень кальцію в сечі та фосфору в крові найбільше знизився в дітей Долинського 

району, порівняно з показниками до лікування (в 1,41 і 1,30 (p1<0,05) раза відповідно), а 

також із даними контрольної групи (в 1,29 (p2>0,05) і в 1,25 (p2<0,01) раза відповідно). Вміст 

фосфору в сечі дітей усіх районів суттєво зріс, досяг норми і вірогідно перевищив показники 

контрольної групи в 1,34-1,56 раза (p2<0,01), залежно від району.  



Підсумовуючи вищевикладене, хочемо зазначити, що встановлені нами суттєві зміни 

всіх вивчених показників у дітей, які проживають на екологічно несприятливих територіях 

Івано-Франківської області, вказують на значний вплив антропогенного навантаження на 

їхнє здоров’я, що спричиняє порушення різних клінічних, імунологічних і біохімічних 

показників в організмі дитини та призводить до виникнення і розвитку СГЕ. Призначення 

розробленого нами ЛПК дозволило досягти поліпшення як клінічного стану органів ротової 

порожнини, так і деяких обмінних процесів за рахунок дезінтоксикаційної дії „Атоксілу”, 

імуномоделюючого впливу „Імуноплюсу”, а також регуляції метаболічних процесів при 

застосуванні „Кальцій-Остеовіту”. Це дозволяє рекомендувати розроблений ЛПК для 

широкого впровадження в практику, у першу чергу, дітям, що проживають у забруднених 

місцевостях 

 

ВИСНОВКИ 

1. Поширеність системної гіпоплазії емалі на Прикарпатті, як і в усьому світі, за 

останні роки невпинно зростає. Це пов’язують із масштабним забрудненням довкілля, яке 

негативно впливає на мінеральний гомеостаз та стан твердих тканин зубів у період їхнього 

розвитку. У зв’язку з цим розробка нових способів лікування та профілактики системної 

гіпоплазії емалі, які сприяють підвищенню адаптаційних можливостей організму цих дітей і 

структурно-функціональній резистентності емалі, є актуальною.  

2. Епідеміологічними дослідженнями виявлено, що в Івано-Франківській області 

ураженість та ступінь важкості системної гіпоплазії в постійних зубах детерміновані видом 

ксенобіотиків та їхніми комбінаціями. Найчастіше хвороба діагностувалася в дітей, які 

проживають на територіях із поєднаним хімічно-радіаційним забрудненням, – у 

(58,67±5,72)% обстежених, а найменше – у разі забруднення диоксинами сірки, азоту і 

вуглецю – у (22,31±3,80)% осіб, в яких у (81,48±7,62)% випадків захворювання перебігало в 

легкій формі (обмежене помутніння емалі за DDE-index). Важка форма системної гіпоплазії 

(аплазія емалі за DDE-index) частіше – на (15,38±7,22)% – спостерігали в місцевостях із 

постійним впливом неметанових летких високомолекулярних сполук. 

3. Аналіз анте- і постнатального періодів розвитку дітей, хворих на системну 

гіпоплазію, показав, що найшкідливіший вплив на перебіг вагітності має хімічне 

забруднення високомолекулярними сполуками: гестози та загрози викидня зустрічалася тут в 

1,96-4,15 раза частіше, ніж в інших районах. Встановлено, що у дітей, хворих на системну 

гіпоплазію, з антропогенно забруднених територій достовірно частіше (р<0,001), ніж у 

здорових з умовно чистого району спостерігали симтоми загальної інтоксикації, 

варіабельність яких залежала від шляхів поступлення ксенобіотиків в організм та свідчила 

про зниження загальної опірності організму. Виявлено тісний зв’язок між видом 

ксенобіотика та соматичними хворобами цих дітей, що вказує на взаємообтяжуючий ефект 

хронічних захворювань і тривалої інтоксикації дитячого організму. У дітей, уражених 

системною гіпоплазією, при забрудненні викидами диоксинів сірки, азоту і вуглецю частіше 

виявляли хвороби щитоподібної залози – у (81,48±7,62)% осіб (p1<0,001) та органів дихання 

– у (40,77±9,64)% (p1>0,05). У випадку забруднення довкілля продуктами 

нафтогазовидобування переважали хвороби органів травлення – у (55,56±8,40)% дітей 

(p1<0,001), а викидами хімічної промисловості високомолекулярних сполук – хвороби нирок 

– у (76,92±8,49)% (p1<0,001). У районі з комбінованим хімічно-радіаційним забрудненням 

високою була захворюваність на хронічний тонзиліт – (77,27±6,33)% дітей і часті гострі 

респіраторні захворювання – (79,55±6,15)% (p1<0,001).  

4. Нами засвідчено, що забруднення довкілля призводить до значного зниження 

гуморального імунітету і порушення мінерального обміну, зокрема, у хворих на системну 

гіпоплазію дітей під впливом хімічно-радіаційних ксенобіотиків, порівняно з чистим 

районом, зниження рівня IgA, IgM i IgG у сироватці крові в 1,22, 1,27 і 1,36 (p1<0,001) раза 

було найбільшим. У всіх дітей з екологічно забруднених районів достовірно (p<0,001) 

знижувався рівень кальцію у плазмі крові (в 1,33 раза) і збільшувався в сечі (у 2,1 раза), а 

також зростав вміст фосфору в плазмі крові (в 1,28 раза) і зменшувався в сечі (в 1,96 раза). 

Це супроводжувалося порушеннями гормонального обміну: у плазмі крові знижувався вміст 



паратгормону – в 1,35 (p<0,01), кальцитоніну – в 1,07 (p>0,05), T3 – в 1,41 (p<0,001) і T4 – в 

1,13 (p<0,001) раза. Достовірного зв’язку виникнення системної гіпоплазії у дітей із різних 

районів Івано-Франківської області з наявністю „нульових алелей” генів GSTT1 i GSTM1, що 

відповідають за ІІ фазу біотрансформації ксенобіотиків, а також із генетичним 

поліморфізмом алелей TT, Tt i tt гена-рецептора вітаміну D не виявлено. 

5. Клінічна ефективність розробленого нами лікувально-профілактичного 

комплексу у дітей, хворих на системну гіпоплазію, які мешкають на антропогенно 

забруднених територіях, підтверджена безпосередніми та особливо віддаленими 

результатами. Через 12 міс. за ТЕР-тестом вона становила 7,3%, за індексом редукції 

приросту інтенсивності карієсу – 44,44%, а через 36 міс. – 22,02% і 58,04% відповідно. Це 

вдалося досягнути завдяки поєднаному впливу ентеральних препаратів – кремнеземного 

ентеросорбента, рослинного біогенного стимулятора і вітамінно-мінерального комплексу з 

адаптогенною й остеотропною дією та місцевої дії препарату для глибокого фторування 

емалі.  

6. Під впливом лікування підвищилися також показники гуморального імунітету, 

особливо в дітей, хворих на системну гіпоплазію, які проживають у Снятинському районі з 

комбінованим хімічно-радіаційним забрудненням: рівень IgA зріс в 1,17 раза (p<0,05), IgM – 

в 1,15 раза (p<0,01), а  IgG – в 1,34 раза (p<0,01). Найбільш суттєвим вплив лікування був на 

показники кальцію і фосфору в мешканців Долинського району, забруднених продуктами 

нафтової промисловості, – рівень кальцію в крові та фосфору в сечі збільшився в 1,33 і 1,31 

раза (p<0,01) відповідно,  а показники фосфору крові і кальцію сечі знизилися в 1,30 (p<0,01) 

і 1,41 (p<0,05) раза відповідно. 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Усі діти, хворі на системну гіпоплазію емалі, які проживають під постійною 

дією екотоксикантів, повинні бути включені до третьої диспансерної групи і підлягають 

огляду лікарем-стоматологом дитячим чотири рази на рік. 

2. Після навчання методам догляду за ротовою порожниною і проведення 

професійної гігієни цим дітям рекомендовано щорічно застосовувати дворазовий (навесні і 

восени) курс  лікувально-профілактичних заходів, що попередить прогресування каріозного 

процесу та приєднання його ускладнень. Зокрема:  

1) місцево необхідно здійснювати обробку зубів „Емаль-герметизуючим 

ліквідом” шляхом одноразового поетапного нанесення на емаль (після попереднього 

просушування) рідини №1 і №2 (по 2 хв);  

2) усередину слід призначати прийом комплексу засобів у складі:  

- кремнеземного ентеросорбента „Атоксіл” – по 4 г (2 пакети-саше), розведених 

холодною кип’яченою водою, тричі на добу за 1 год до вживання їжі чи інших лікарських 

засобів; курс – 1 міс.; 

- рослинного біогенного стимулятора  „Імуноплюс”: дітям від 6 до 12 р. – по 1 

таблетці 1 раз на добу; дітям старше 12 р. – по 1 таблетці двічі на добу; курс – 1 міс.; 

- комбінованого вітамінно-мінерального препарату „Кальцій-Остеовіт”: дітям від 6 до 

12 р. – по 1 капсулі двічі на добу; дітям старше 12 р. – по 1 капсулі тричі на добу; курс – 1 

міс. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Лабій Ю.А. Шляхи підвищення резистентності емалі зубів у дітей, хворих на 

системну гіпоплазію, що проживають в районах із різним антропогенним 

забрудненням.  – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 

14.01.22 – стоматологія. – ДВНЗ „Івано-Франківський національний медичний університет” 

МОЗ України, Івано-Франківськ, 2016. 

Дисертація присвячена вивченню впливу забруднювачів довкілля на розвиток 

системної гіпоплазії емалі в дітей та підвищенню ефективності її лікування. Доведено 

взаємозв’язок поширеності та ступеня важкості хвороби з видом ксенобіотика, зниженням 

рівня гуморального імунітету, порушенням мінерального гомеостазу. 

Дослідженням у найближчі та віддалені терміни клінічних і лабораторних даних 

доведена ефективність лікувально-профілактичного комплексу, який включав місцевий засіб 

„Емаль герметизуючий ліквід” та ендогенне застосування ентеросорбенту „Атоксіл”, 

біогенного стимулятора „Імуноплюс”  і вітамінно-мінерального препарату „Кальцій-

Остеовіт”. 

Ключові слова: системна гіпоплазія емалі, діти, антропогенне забруднення, 

імунологічні і біохімічні показники, лікування. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Лабий Ю. А. Пути повышения резистентности эмали зубов у детей, больных 

системной гипоплазией, проживающих в районах с разным антропогенным 

загрязнением. – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.22 – стоматология. ГВУЗ „Ивано-Франковский национальный 

медицинский университет” МЗ Украины, Ивано-Франковск,  2016. 

Диссертация посвящена изучению влияния неблагоприятных факторов окружающей 

среды на развитие системной гипоплазии эмали (СГЭ) у детей и методам повышения 

эффективности лечения этой категории населения.  

Эпидемиологическими исследования установлено, что в Ивано-Франковской области 

пораженность и степень тяжести СГЭ в постоянных зубах детерминированы видом 

ксенобиотиков и их комбинациями. Чаще всего болезнь диагностировалась у детей, 

проживающих на территориях с сочетанным химико-радиационным загрязнением, – у 

(58,67±5,72)% обследованных, а меньше всего – в случае загрязнения диоксинами серы, 

азота и углерода – в (22,31±3,80)% лиц, у которых в (81,48±7,62)% случаев заболевание 

протекало в легкой форме (ограниченное помутнение эмали по DDE-index). Тяжелая форма 

СГЭ (аплазия эмали по DDE-index) чаще – (15,38±7,22)% – встречалась в местностях с 

постоянным воздействием неметановых летучих высокомолекулярных соединений. 

Анализ анте- и постнатального периодов развития детей, больных СГЭ, показал, что 

наиболее вредно влиет на течение беременности химическое загрязнение 

высокомолекулярными соединениями: гестозы и угрозы выкидыша встречалась здесь в 1,96-

4,15 раза чаще, чем в других районах. Установлено, что у детей, больных СГЭ постоянных 

зубов, с антропогенно загрязненных территорий достоверно чаще (р<0,001), чем у здоровых 

с условно чистого района наблюдались симтомы общей интоксикации, вариабельность 

которых зависела от путей поступления ксенобиотиков в организм и свидетельствовала о 

снижении общей сопротивляемости организма. Обнаружена тесная связь между видом 

ксенобиотика и соматическими болезнями этих детей, что указывает на взаимоутягощающий 

эффект хронических заболеваний и длительной интоксикации детского организма.  

Нами доказано, что загрязнение окружающей среды приводит к значительному 

снижению гуморального иммунитета и нарушения минерального обмена. В частности, у 

больных СГЭ детей под влиянием химически-радиационных ксенобиотиков, по сравнению с 

чистым районом, снижение уровня IgA, IgM i IgG в сыворотке крови в 1,22, 1,27 и 1,36 



(p1<0,001) раза было наибольшим. У всех детей из экологически загрязненных районов 

достоверно (p<0,001) снижался уровень кальция в плазме крови (в 1,33 раза) и увеличивался 

в  суточной моче (в 2,1 раза), а также возрастало содержание фосфора в плазме крови (в 1,28 

раза) и уменьшалось в суточной моче (в 1,96 раза). Это сопровождалось нарушениями 

гормонального обмена: в плазме крови снижалось содержание паратгормона – в 1,35 (p 

<0,01), кальцитонина – в 1,07 (p<0,05), T3 – в 1,41 (p<0,001) и T4 – в 1,13 (p<0,001) раза. 

Достоверной связи возникновения СГЭ у детей из разных районов Ивано-Франковской 

области с наличием „нулевых аллелей” генов GSTT1 i GSTM1, отвечающих за вторую фазу 

биотрансформации ксенобиотиков, а также с генетическим полиморфизмом аллелей TT, Tt i 

tt гена-рецептора витамина D не обнаружено. 

Клиническая эффективность разработанного нами лечебно-профилактического 

комплекса у детей, больных СГЭ, проживающих на антропогенно загрязненных 

территориях, подтверждена непосредственными и особенно отдаленными результатами. 

Через 12 месяцев по ТЭР-тесту она составляла 7,3%, за индексом редукции прироста 

интенсивности кариеса – 44,44%, а через 36 месяцев – 22,02% и 58,04% соответственно. 

Этого удалось достичь, благодаря совместному влиянию энтеральных препаратов – 

кремнеземного энтеросорбента „Атоксил”, растительного биогенного стимулятора 

„Иммуноплюс”, витаминно-минерального комплекса „Кальций-Остеовит” с адаптогенным и 

остеотропными действием и препарата местного действия для глубокого фторирования 

эмали „Эмаль герметизирующий ликвид”. 

Под влиянием лечебно-профилактического комплекса повышались также показатели 

гуморального иммунитета, особенно у детей, больных СГЭ, проживающих в Снятинском 

районе с комбинированным химически-радиационным загрязнением: уровень IgA 

увеличелся в 1,17 раза (p <0,05), IgM – в 1,15 раза (p <0,01), а IgG – в 1,34 раза (p <0,01). 

Наиболее существенным влиянием лечения было на показатели кальция и фосфора у 

жителей Долинского района, загрязненного продуктами нефтяной промышленности – 

уровень кальция в плазме крови и фосфора в суточной моче увеличился в 1,33 и 1,31 раза (p 

<0,01) соответственно, а показатели фосфора плазмы крови и кальция суточной мочи 

снизились в 1,30 (p <0,01) и 1,41 (p <0,05) раза соответственно. 

Ключевые слова: системная гипоплазия эмали, дети, антропогенное загрязнение, 

иммунологические и биохимические показатели, лечение. 

 

ANNOTATION 

 

Labii Y.A. Ways to increase enamel resistance in children affected by systemic enamel 

hypoplasia from the regions with different anthropogenic pollution.  – Manuscript. 

The thesis on competition of a scientific degree of the candidate of medical sciences on a 

specialty 14.01.22 – Stomatology. SHEI „Ivano-Frankivsk National Medical University” Ministry 

of Health Care of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2016. 

The dissertation is devoted to the influence of the polluted environment on the development 

of systemic enamel hypoplasia in children as well as the improvement of the treatment. It has been 

proved that there is an interconnection between the prevalence and the severity of the disease with 

the type of the xenobiotic, decrease of the humoral immunity and disturbances of mineral 

homeostasis. 

The current and postponed clinical and laboratory investigations have proved the efficiency 

of the treatment-prophylactic measures that included an local  agent for a „Enamel seal liquid”, 

prescription of the enterosorbent „Atoxil”, the biogenic stimulator „Imunoplus” and vitamin-

mineral agent „Calcium-Osteovit”. 

Key words: systemic enamel hypoplasia, children, antropogenic pollution, immunologic 

and biochemical indexes, treatment. 

 



ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ  

 

ГРЗ – гостре респіраторне захворювання 

КПВ – К – карієс, П – пломба, В – видалений 

ЛПК – лікувально-профілактичний комплекс 

МЩКТ – мінеральна щільність кісткової тканини 

СГЕ – системна гіпоплазія емалі 

ТЕР – тест емалевої резистентності 

ШКТ – шлунково-кишковий тракт  

DDE-іndex – індекс дефектів розвитку емалі 

GSTM1 і GSTT1 – гени, що кодують глутатіон-S-трансферазу 

Ig – імуноглобулін 

OHI-s – індекс гігієни ротової порожнини за Грін-Вермільйоном (спрощений) 

PMA – папілярно-маргінально-альвеолярний індекс  

T i t – домінантна i рецесивна алелi рестракційного фрагменту гену VDR, отриманого за 

допомогою рестриктази Taq I 

T3 – трийодтиронін  

T4 – тироксин (тетрайодтиронін)  

VDR – ген-рецептор вітаміну D 
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