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АНОТАЦІЯ 

 

Кіцак Т.С. Клініко-імунологічні особливості перебігу та лікування 

хронічного катарального гінгівіту в дітей на тлі дифузного нетоксичного 

зобу. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі 

знань 22 «Охорона здоров’я», за спеціальністю 221 «Стоматологія». 

Підготовка здійснювалась у Буковинському державному медичному 

університеті МОЗ України, Чернівці, 2021 рік.  

Захист відбудеться у спеціалізованій вченій раді Івано-Франківського 

національного медичного університету МОЗ України, Івано-Франківськ, 

2021. 

Стоматологічна захворюваність дітей, не зважаючи на проведення 

профілактичних заходів, залишається дуже високою. Патологія тканин 

пародонта за частотою та поширеністю посідає друге місце після карієсу, 

тому є значною проблемою дитячої стоматології.  

Основним етіопатогенетичним чинником у розвитку запального 

процесу в яснах є порушення балансу між мікробним агентом та захисними 

механізмами ротової порожнини. Водночас формування стоматологічного 

здоров’я дитини відбувається за певних умов функціонування цілого 

організму. Системно-соматичні чинники не можуть не впливати на 

індивідуальний стоматологічний статус дитини та не формувати передумови 

для розвитку стоматологічної патології, зокрема патології тканин пародонта. 

Невтішним є факт постійного зростання захворюваності дитячого населення, 

у структурі якої провідну позицію займає патологія щитоподібної залози. 

Домінуючою нозологією, за даними НБ Зелінської, є дифузний нетоксичний 

зоб, на частку якого припадає 57,88 випадків на 1000 дитячого населення. 

Невпинне зростання захворюваності дитячого населення зумовлює 

необхідність вивчення спільних патогенетичних аспектів та взаємного 

обтяження розвитку й перебігу основних стоматологічних захворювань при 
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супутній соматичній патології та розробки нових способів виявлення, 

лікування та попередження стоматологічної патології. 

Метою нашої роботи було підвищення ефективності лікування дітей, 

хворих на хронічний катаральний гінгівіт на тлі дифузного нетоксичного 

зобу, на основі вивчення клініко-імунологічних особливостей захворювання 

шляхом удосконалення методів діагностики та фармакологічної корекції. 

Завдання дослідження: установити особливості клінічного перебігу 

хронічного катарального гінгівіту в дітей за умов ураження дифузним 

нетоксичним зобом; дослідити стан місцевих захисних чинників ротової 

рідини в дітей у разі хронічного катарального гінгівіту та супутнього 

дифузного нетоксичного зобу; визначити показники прозапального та 

протизапального інтерлейкінів ротової рідини в дітей за умов хронічного 

катарального гінгівіту на тлі дифузного нетоксичного зобу; проаналізувати 

білково-вуглеводневі компоненти ротової рідини дітей, одночасно хворих на 

хронічний катаральний гінгівіт та дифузний нетоксичний зоб; розробити 

патогенетично спрямовану схему лікування хронічного катарального 

гінгівіту в дітей, хворих на дифузний нетоксичний зоб, та оцінити її 

ефективність у клінічних умовах.   

Відповідно до визначеної мети та поставлених завдань у роботі 

проведено обстеження 180 дітей, хворих на дифузний нетоксичний зоб Іа, Іб 

та ІІ ступенів тяжкості, віком 12-ти та 15-ти років. Верифікація патології 

щитоподібної залози проводилася ендокринологом. Для порівняльної оцінки 

використовували дані, отримані від 80 соматично здорових дітей того ж віку. 

Ефективність впровадження лікувально-профілактичного комплексу 

оцінювали під час динамічного спостереження за дітьми (n=50) протягом 2 

років. 

Обстеження дітей включало вивчення скарг, анамнезу, оцінку 

аліментарних, соціально-поведінкових та профілактичних заходів. 

Стоматологічний статус дітей визначався за допомогою індексів КПВ, РМА, 

СРІ, Greene-Vermillion та Silness-Loe. Проводилися лабораторні методи 
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дослідження ротової рідині дітей: імуноферментні – дослідження місцевих 

гуморальних факторів захисту ротової рідини sIgA, IgA, IgG та цитокінів; 

біохімічні – визначення вмісту загального білка, глікопротеїнів, гексозамінів, 

сіалових кислот, фукози та рівня активності лізоциму. Статистичну обробку 

даних проводили за допомогою методів варіаційної статистики. 

При виконанні роботи керувалися принципами біомедичної етики щодо 

проведення наукових медичних досліджень за участю людини. Усі пацієнти 

та їхні батьки підписували інформовану добровільну згоду на участь у 

дослідженні. 

Одержані нами результати свідчать, що в дітей, які хворіють на 

дифузний нетоксичний зоб, є вірогідно вищі показники поширеності 

захворювань тканин пародонта: у віці 12-ти років цей показник складає              

79,11 %, а 15-ти – 93,33 %, порівняно із 62,00 та 80,00 % у соматично 

здорових дітей. У структурі захворювань домінує хронічний катаральний 

гінгівіт, частота виявлення якого коливається в межах 83,33-95,83 %. Перебіг 

хронічного катарального гінгівіту за умов дифузного нетоксичного зобу 

характеризується більш тяжким ураженням тканин пародонта: індекс РМА у 

таких дітей віком 12-ти та 15-ти років становить відповідно (38,90±2,93) та 

(41,42±2,68) % та відповідає середньому ступеню тяжкості гінгівіту, 

порівняно з (22,70±2,21) та (25,86±1,9) % у соматично здорових дітей, які 

мають хронічний катаральний гінгівіт (р<0,05). Скарги та симптоматика 

запального процесу в яснах посилюється зі збільшенням віку дітей та ступеня 

тяжкості дифузного нетоксичного зобу. 

На підставі лабораторних досліджень встановлено, що у разі 

поєднаного ураження хронічним катаральним гінгівітом та дифузним 

нетоксичним зобом у дітей знижується активність лізоциму в 1,64 раза, 

порівняно із показниками здорових дітей (р<0,05) та в 1,35 раза відносно 

даних соматично здорових дітей, хворих на хронічний катаральний гінгівіт 

(р<0,05), що свідчить про зниження неспецифічного захисту ротової 

порожнини. Гуморальна ланка місцевого захисту характеризується 
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зниженням рівня sIgA до (0,25±0,01) г/л, порівняно із (0,39±0,02) та 

(0,32±0,02) г/л (р<0,05) відповідно. Уміст IgА та IgG вірогідно не змінюється, 

проте спостерігається тенденція до зростання останнього, особливо у 

випадку середньо-тяжкого ступеня тяжкості хронічного катарального 

гінгівіту. 

Виявлено зміни цитокінового профілю ротової рідини дітей за умов 

поєднаного хронічного катарального гінгівіту та дифузного нетоксичного 

зобу в напрямку зростання прозапальних інтерлейкінів та зниження – 

протизапальних, що є передумовою посилення запального процесу в яснах. 

Зокрема концентрація IL-1β сягає (90,24±7,13) пг/мл при зниженні рівня IL-4 

до (7,54±0,62) пг/мл, порівняно з даними здорових дітей, які становлять 

відповідно (47,82±2,19) (р<0,05) та (14,25±0,89) (р<0,05) пг/мл, та 

показниками соматично здорових дітей, хворих на хронічний катаральний 

гінгівіт – (74,55±6,81) та (12,67±1,03) (р<0,05) пг/мл. 

Кількісний і якісний склад білково-вуглеводних комплексів ротової 

рідини дітей, які одночасно хворіють на хронічний катаральний гінгівіт та 

дифузний нетоксичний зоб, зазнає суттєвих змін: відбувається зниження 

загального вмісту глікопротеїнів у 4,50 разів (р<0,05) при зростанні 

загального рівня білка втричі (р<0,05), порівняно зі здоровими дітьми та у 

2,25 (р<0,05) і 1,76 (р<0,05) раза відносно показників соматично здорових 

дітей, хворих на хронічний катаральний гінгівіт. Водночас прослідковується 

домінування кінцевих моноцукридів – сіалових кислот і фукози, над 

корпусними – гексозамінами, що вказує на суттєві порушення фізико-

хімічних властивостей ротової рідини і, як наслідок, втрати нею захисних 

функцій.   

Розроблено та доведено ефективність лікувально-профілактичного 

комплексу, застосованого у разі хронічного катарального гінгівіту в дітей, 

уражених дифузним нетоксичним зобом, який передбачає додаткову 

корекцію макро- і мікроелементного обміну та імунного захисту організму 

дитини на системному та місцевому рівнях. Ефективність оптимізованого 



6 

 

способу лікування підтверджується повним відновленням ясен на відміну від 

протокольного лікування, яке сприяє редукції запального процесу в яснах та, 

за даними індексу РМА, зменшується з (37,11±3,26) до (1,13±0,10) % 

(р<0,05), проте не призводить до повного зникнення  запальних явищ. 

Віддалені результати дослідження також свідчать про високу клінічну 

ефективність, що підтверджується збільшенням кількість здорових секстантів 

у дітей із (2,24±0,15) до (5,81±0,43) (р<0,05), порівняно із  

загальноприйнятим методом лікування, де їх кількість була достовірно 

меншою – з (2,20±0,18) до (3,05±0,17) (р>0,05). 

 У роботі доповнено наукові дані щодо клінічних особливостей перебігу 

хронічного катарального гінгівіту в дітей за умов дифузного нетоксичного 

зобу, що стало підґрунтям для вивчення імунологічних аспектів розвитку 

патології на основі комплексного дослідження ротової рідини дітей.  

 Уперше одержано наукові дані про стан глікопротеїнів ротової рідини 

дітей та їх роль у формуванні патологічного процесу в тканинах пародонта за 

умов дифузного нетоксичного зобу. 

 У роботі виявлено низку кореляційних залежностей між місцевими 

змінами морфо-функціонального стану тканин пародонта та порушеннями 

захисних механізмів специфічного і неспецифічного характеру, а саме 

індексом РМА та рівнем sIgA (r=0,72, р<0,05), IgA (r=-0,30, р<0,05), 

активністю лізоциму (r=0,35, р<0,05) тощо.  

 За результатами кореляційного аналізу встановлено деякі механізми 

формування хронічного катарального гінгівіту за умов впливу дифузного 

нетоксичного зобу, зокрема, взаємозалежність між показниками місцевого 

імунітету та різними фракціями глікопротеїнів ротової рідини дітей – sIgA та 

гексозамінів (r=0,55, р<0,05); лізоциму та фукози (r=-0,51, р<0,05); лізоциму 

та сіалових кислот (r=-0,47, р<0,05); IL-1β та гексозамінів (r=-0,38, р<0,05).  

Вони вказують: провідну роль у розвитку і прогресуванні стоматологічної 

патології відіграють імунологічні порушення, які стають підґрунтям для 

реалізації дії загальновизнаних пародонтопатогенних чинників. 
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 На підставі комплексних клініко-лабораторних обстежень дітей, 

одночасно хворих на хронічний катаральний гінгівіт та дифузний 

нетоксичний зоб, обґрунтовано та розроблено метод профілактики і 

лікування вказаної вище поєднаної патології. Уперше запропоновано 

фармакологічну корекцію хронічного катарального гінгівіту в дітей за умов 

дифузного нетоксичного зобу, що передбачає додатково до 

загальноприйнятих локальних лікувально-профілактичних заходів 

призначення місцево лізоцинвмісного антисептичного препарату та 

перорально імуномодулятора на тлі корекції мікроелементного обміну 

організму вітамінно-мінеральним препаратом. 

 Установлено нові та доповнено наявні ланки патогенезу хронічного 

катарального гінгівіту в дітей, який розвивається на тлі дифузного 

нетоксичного зобу та за умов дезадаптації місцевих імунологічних процесів. 

Практична значимість роботи визначається обґрунтуванням і розробкою 

нових методів діагностики та лікування, одержаних на основі результатів 

клініко-лабораторних досліджень. 

 Запропоновано визначення низки імунологічних та біохімічних 

показників ротової рідини у дітей, які хворіють на дифузний нетоксичний 

зоб, що надає змогу провести доклінічну діагностику запального процесу в 

яснах, уточнити ступінь функціональної напруги місцевих захисних 

механізмів та ймовірність розвитку і прогресування гінгівіту.  

Розроблено та впроваджено в практику охорони здоров’я новий спосіб 

дослідження ротової рідини дітей у разі хронічного катарального гінгівіту на 

тлі дифузного нетоксичного зобу (патент України на корисну модель 

№126154), що включає визначення рівня імуноглобулінів (sIgA, IgA, IgG), 

цитокінів (ІL-1β, IL-4) та глікопротеїнів з метою оцінки стану місцевих 

захисних механізмів. Визначення саме цих компонентів дозволяє здійснити 

патогенетично спрямовану діагностику та обґрунтувати вибір лікувально-

профілактичних заходів. 
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 Запропоновано та впроваджено в роботу лікувальних закладів 

практичної охорони здоров’я спосіб лікування хронічного катарального 

гінгівіту в дітей на тлі дифузного нетоксичного зобу (патент України на 

корисну модель №126155). Встановлена його висока клінічна ефективність. 

Наукові результати рекомендовані до використання в навчальному 

процесі кафедр стоматологічного, педіатричного та загальномедичного 

профілів, а також при написанні монографій та навчальних посібників за 

цими напрямками. 

Ключові слова: діти, хронічний катаральний гінгівіт, дифузний 

нетоксичний зоб, ротова рідина, імуноглобуліни, цитокіни, глікопротеїни, 

лікувально-профілактичний комплекс. 
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Frankivsk, 2021. 

In spite of numerous preventive measures dental morbidity among children 

remain very high today. Pathology of the periodontal tissue takes the second 

position by its occurrence and spread after caries. Therefore, it is a considerable 

problem of pediatric dentistry. 

The major etiological-pathological factor promoting development of 

inflammatory process in the gums is imbalance between microbial agent and 
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protective mechanisms of the oral cavity. At the same time, stomatological health 

of a child is formed under certain conditions of functioning of the whole body. 

Systemic-somatic factors cannot but affect an individual stomatological status of a 

child and form preconditions for the development of dental pathology, and 

periodontal tissue pathology in particular. The fact of a continuous increase of the 

sickness rate among children including thyroid pathology occupying a leading 

position in its structure is unfavorable. According to the findings reported by                  

NB Zelinska, diffuse simple goiter is a dominating pathology. Its share is 57,88 

cases per 1000 of children. 

A continuous growth of the mortality rate among children stipulates the 

necessity to examine common pathogenic aspects and interdependent aggravated 

development and course of the main stomatologial diseases with underlying 

somatic pathology and elaboration of new methods to find it, treatment and 

prevention of stomatological pathology.    

Objective of our study was to increase efficiency of treatment of children 

suffering from chronic catarrhal gingivitis with underlying diffuse simple goiter on 

the basis of investigation of clinical-immunological peculiarities of the disease by 

means of improvement of diagnostic methods and pharmacological correction. 

The tasks of the study are: to determine peculiarities of a clinical course of 

chronic catarrhal gingivitis in children under conditions of affliction by diffuse 

simple goiter; to examine the state of local protective factors of the oral fluid in 

children in case of catarrhal gingivitis and underlying diffuse simple goiter; to 

determine the parameters of pro-inflammatory and anti-inflammatory interleukins 

of the oral fluid in children under conditions of chronic catarrhal gingivitis with 

underlying diffuse simple goiter; to analyze protein-carbohydrate components of 

the oral fluid in  children afflicted with chronic catarrhal gingivitis and diffuse 

simple goiter; to develop pathogenically directed scheme of treatment of chronic 

catarrhal gingivitis in children suffering from diffuse simple goiter and assess their 

effect in clinical conditions.  
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According to the purpose and tasks of the study 180 children suffering from 

diffuse simple goiter of Ia, Ib and II degree of severity were examined at the age of 

12 and 15. Pathology of the thyroid gland was verified by endocrinologists. The 

data obtained from 80 somatically healthy children of the same age. Efficacy of 

introduction of the therapeutic-preventive complex was assessed during a dynamic 

observation of children (n=50) during 2 years. 

Clinical examination of children included investigation of complaints and 

anamnesis, assessment of alimentary habits, social-behavioral and preventive 

measures. Dental status of children was determined by means of the following 

indices: decayed, missing, filled teeth (DMF), papillary marginal attachment 

(PMA), complex periodontal index (CPI), Greene-Vermillion and Silness-Loe. The 

following parameters were determined by means of biochemical methods in the 

oral fluid of children: the level of whole protein, glycoproteins, hexosamines, 

fucose, sialic acids, and lysozyme activity. The content of sIgА, IgА, IgG was 

determined by means of simple radial immunodiffusion method. IL-1β and IL-4 

concentrations were determined by means of immune-enzyme analysis. The data 

obtained were statistically processed by means of variation statistics methods. 

The study is performed keeping to the main biomedical ethical principles for 

medical research involving human subjects. All the patients and their parents 

signed a written consent to participate in the study. 

The results obtained are indicative of the fact that children suffering from 

diffuse simple goiter develop reliably higher indices of periodontal tissue diseases 

as compared with somatically healthy children. Thus, at the age of 12 this index is 

79,11 %, at the age of 15 – 93,33 % as compared with 62,00 and 80,00 % 

respectively. Chronic catarrhal gingivitis prevails in the structure of diseases. Its 

occurrence ranges within 83,33-95,83 %. The course of chronic catarrhal gingivitis 

with underlying euthyroid enlargement of the thyroid gland is characterized by 

more severe lesion of the periodontal tissue: an average value of РМА index in 

these children at the age of 12 is (38,90±2,93) %, at the age of 15 – (41,42±2,68)% 

corresponding to an average degree of gingivitis severity as compared with 
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(22,70±2,21) and (25,86±1,9) % in somatically healthy children (р<0,05). 

Complaints of inflammatory process signs increase with age and severity of diffuse 

simple goiter.   

Laboratory examinations found decrease of the local nonspecific protection 

of the oral fluid in children which is evidenced by 1,64 times decreased level of 

lysozyme activity in comparison with somatically healthy children (р<0,05) and 

1,35 times in comparison with somatically healthy children suffering from chronic 

catarrhal gingivitis (р<0,05). Humoral part is characterized by decreased sIgA 

level in the oral fluid of children to (0,25±0,01) g/L as compared with (0,39±0,02) 

g/L in somatically healthy children (р<0,05). IgА and IgG content does not differ 

reliably, but there is a tendency of the latter to increase, especially in case of 

moderate and severe degrees of chronic catarrhal gingivitis. 

Changes of the cytokine type of the oral fluid in children were found under 

conditions of comorbid chronic catarrhal gingivitis and diffuse simple goiter: 

increase of pro-inflammatory interleukins and decrease of anti-inflammatory ones, 

which is a precondition to intensify an inflammatory process in the gums. Thus, 

IL-1β concentration is (90,24±7,13) pg/ml with decreased level of IL-4 to 

(7,54±0,62) pg/ml as compared with the control findings – IL-1β (47,82±2,19) 

pg/ml and IL-4 (14,25±0,89) pg/ml, and parameters of somatically healthy children 

suffering from chronic catarrhal gingivitis – (74,55±6,81) and (12,67±1,03) 

(р<0,05) pg/ml. 

Quantitative and qualitative content of the protein-carbohydrate complexes 

in the oral fluid of children suffering from chronic catarrhal gingivitis with 

underlying diffuse simple goiter undergoes considerable changes: general content 

of glycoproteins 4,50 times decreases (р<0,05) together with three times increase 

of the whole protein (р<0,05) as compared with healthy children; final 

monosaccharides – sialic acids and fucose – dominate: (0,31±0,02) and 

(0,89±0,05) mmol/L respectively compared with (0,15±0,01) and (0,46±0,02) 

mmol/L (р<0,05) over the body ones – hexosamines (0,18±0,01) and (0,67±0,04) 
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mmol/L (р<0,05), which is indicative of considerable disorders of physical-

chemical properties of the oral fluid resulting in loss of its protective functions.   

The therapeutic-preventive complex concerning chronic catarrhal gingivitis 

in children with underlying diffuse simple goiter was developed and proved to be 

effective. In addition to the common measures it includes correction of macro-

element and trace element metabolism and strengthening of the immune protection 

of the child’s organism on the systemic and local levels. Contrary to the protocol 

treatment, efficacy of the improved method is evidenced by a complete restitution 

of the gums. The traditional treatment promoted reduction of the inflammatory 

process in the gums according to PMA index from (37,11±3,26) to (1,13±0,10) % 

(р<0,05), but did not result in complete disappearance of inflammatory signs. 

Remote results of the study are also indicative of a high clinical efficacy evidenced 

by an increased amount of healthy sextants in children from (2,24±0,15) to 

(5,81±0,43) (р<0,05) in comparison with the common method of treatment – from 

(2,20±0,18) to (3,05±0,17) sextants (р>0,05). 

Scientific data concerning clinical peculiarities of chronic catarrhal gingivitis 

in children with underlying diffuse simple goiter are supplied. It has become a 

foundation for further investigation of immunological aspects of pathology 

development on the basis of a comprehensive examination of the oral fluid of 

children. 

The scientific data concerning glycoprotein state in the oral cavity and their 

role in the formation of pathological process in the periodontal tissue with 

underlying diffuse simple goiter are obtained for the first time. 

A number of correlation dependences between the local changes of the 

morphological-functional state of the periodontal tissue and disorders of the 

protective mechanisms of a specific and nonspecific character were found, by 

PMA index and levels of sIgA (r=0,72, р<0,05), IgA (r=-0,30, р<0,05), lysozyme 

activity (r=0,35, р<0,05) in particular, etc. 

 The correlation analysis determined certain mechanisms of formation of 

chronic catarrhal gingivitis under effect of diffuse simple goiter, and interrelations 
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between the parameters of the local immunity and different glycoprotein fractions 

of the oral fluid in children in particular – sIgA and hexosamines (r=0,55, р<0,05); 

lysozyme and fructose (r=-0,51, р<0,05); lysozyme and sialic acids (r=-0,47, 

р<0,05); IL-1β and hexosamines (r=-0,38, р<0,05). They are indicative of a 

leading role of immunologic disorders in the development and progression of 

dental pathology and which become a basis for realization of the common 

periodontal-pathogenic factors.  

 On the basis of comprehensive clinical-laboratory examinations of children 

suffering from chronic catarrhal gingivitis and diffuse simple goiter the 

therapeutic-preventive method concerning this comorbid pathology was 

substantiated and developed.  

In addition to the common measures it includes correction of macro-element 

and trace element metabolism and strengthening of the immune protection of the 

child’s organism on the systemic and local levels. 

 Original pharmacological correction of chronic catarrhal gingivitis in 

children with underlying diffuse simple goiter is suggested for the first time. In 

addition to the common therapeutic-preventive measures it assumes local 

administration of lysozyme containing antiseptic agent and oral immune modulator 

against the ground of correction of trace element metabolism by means of a 

vitamin-mineral medication. 

 New pathogenic ways of chronic catarrhal gingivitis in children with 

underlying diffuse simple goiter under conditions of maladjustment of local 

immunological processes are found and the existing ones are supplied with new 

data. The practical value of the study is determined by substantiation and 

development of new methods of diagnostics and treatment obtained on the basis of 

the results of clinical-laboratory examinations performed.  

 Detection of a number of immunological and biochemical parameters of the 

oral fluid in children suffering from diffuse simple goiter is suggested which 

enables to make preclinical diagnostics of inflammatory processes in the gums, 
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specify the degree of functional tension of the local protective mechanisms and 

probability of development and advance of gingivitis. 

 The new method of examination of the oral fluid in children with chronic 

catarrhal gingivitis in children with underlying diffuse simple goiter is elaborated 

and introduced into practice (useful model patent of Ukraine № 126154), which 

includes detection of the level of the immunoglobulins (sIgA, IgA, IgG), cytokines 

(ІL-1β, IL-4) and glycoproteins with the aim to assess the state of the local 

protective mechanisms. Detection of these components enables to make 

pathogenically directed diagnostics and substantiate the choice of therapeutic-

preventive measures. The method of treatment of chronic catarrhal gingivitis in 

children with underlying diffuse simple goiter is suggested and introduced into the 

work of therapeutic health care institutions (useful model patent of Ukraine № 

126155). Its high clinical effect is determined. 

The scientific results obtained are recommended to be applied into the 

educational process at the departments of stomatological, pediatric and general 

medical specialization, as well as in writing monographs and educational manuals 

in this field. 

Key words: children, chronic catarrhal gingivitis, diffuse simple goiter, oral 

fluid, immunoglobulins, cytokines, glycoproteins, therapeutic-preventive complex. 

 

НАУКОВІ ПРАЦІ, В ЯКИХ ОПУБЛІКОВАНІ ОСНОВНІ  

НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЇ 

1. Годованець ОІ, Кіцак ТС. Стан тканин пародонта у дітей із супутньою 

патологією щитоподібної залози. Вісник проблем біології і медицини. 

2016;3:89-93. (Дисертант провела обстеження хворих, клінічні 

дослідження, опрацювала та узагальнила одержані результати, 

підготувала матеріал до друку. Співавтор професор Годованець ОІ 

надала консультативну допомогу). 

2. Godovanets OI, Kitsak TS, Godovanets OS. Clinical description of the 

condition of periodontal tissue in children with diffuse nontoxic goiter. 



15 

 

Buletin de perinatologie (Moldova). 2017;4(76):10-3. (Дисертант провела 

обстеження хворих, клініко-лабораторні дослідження, опрацювала та 

узагальнила одержані результати, підготувала матеріал до друку. 

Співавтори професор Годованець ОІ, доцент Годованець ОС надали 

консультативну допомогу). 

3. Годованець ОІ, Кіцак ТС, Вітковський ОО. Дифузний нетоксичний зоб 

у дітей та його вплив на стоматологічну патологію. Галицький 

лікарський вісник. 2018;1:19-21. DOI: 10.21802/gmj.2018.1.7. 

(Дисертант опрацювала та узагальнила результати та підготувала 

матеріал до друку, аспірант Вітковський ОО провів огляд літератури, 

обстеження хворих. Співавтор професор Годованець ОІ надала 

консультативну допомогу). 

4. Годованець ОІ, Кіцак ТС, Вітковський ОО, Павлов ЮО. 

Характеристика місцевих захисних механізмів ротової рідини дітей за 

умов дифузного нетоксичного зобу. Неонаталогія, хірургія та 

перинатальна медицина. 2018;3:44-7. DOI: 10.24061/2413-

4260.VIII.3.29.2018.8. (Дисертант провела огляд літератури, 

обстеження хворих, аспірант Вітковський ОО опрацював та 

узагальнив результати і підготував матеріал до друку. Співавтори 

професор Годованець ОІ та асистент Павлов ЮО надали 

консультативну допомогу). 

5. Годованець ОІ, Кіцак ТС, Муринюк ТІ. Аналіз сполучнотканинних 

компонентів ротової рідини дітей, хворих на хронічний катаральний 

гінгівіт за умов дифузного нетоксичного зобу. Клінічна та 

експериментальна патологія. 2019;3(69):27-33. DOI: 10.24061/1727-

4338.ХVIII.3.69.2019. (Дисертант провела обстеження хворих,                

клініко-лабораторні дослідження, опрацювала та узагальнила 

результати та підготувала матеріал до друку. Співавтори професор 

Годованець ОІ та асистент Муринюк ТІ надали консультативну 

допомогу). 



16 

 

6. Кіцак ТС. Оцінка стану тканин пародонта в динаміці лікування 

хронічного катарального гінгівіту в дітей, хворих на дифузний 

нетоксичний зоб. Буковинський медичний вісник. 2019;4(92):34-9. DOI: 

10.24061/2413-0737.ХХІVI.4.92.2019.87.  

7. Godovanets OI, Kitsak TS, Vitkovskyi OO, Kuzniak LV, Godovanets OS, 

Chaikovska NM, Fedoniuk LY. The influence of diffuse nontoxic goiter on 

the state of protective mechanisms of the oral cavity in children. The Journal 

of Medicine and Life. 2020;13(1):21-5. (Дисертант провела обстеження 

хворих з хронічним катаральним гінгівітом, узагальнила результати, 

підготувала матеріал до друку. Аспіранти Вітковський ОО та                     

Кузняк ЛВ провели обстеження дітей, хворих на одонтогенні запальні 

процеси та з ортодонтичною патологією, надали допомогу в 

оформленні статті. Асистент Чайковська НМ переклала статтю 

англійською мовою. Співавтори професори Годованець ОІ,                         

Федонюк ЛВ, доцент Годованець ОС надали консультативну 

допомогу). 

 

НАУКОВІ ПРАЦІ, ЯКІ ЗАСВІДЧУЮТЬ АПРОБАЦІЮ  

МАТЕРІАЛІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

8. Годованець ОІ, Кіцак ТС. Стан тканин пародонта у дітей із супутньою 

патологією щитоподібної залози. В: Корда М, редактор. Матеріали VIIІ 

науково-практичної конференції «Інноваційні технології в 

стоматології»; 2016 вер. 23; Тернопіль. Тернопіль: ТДМУ 

«Укрмедкнига», 2016. с. 64-5. (Дисертант провела обстеження 

хворих, опрацювала та узагальнила одержані результати, підготувала 

матеріал до друку. Співавтор професор Годованець ОІ надала 

консультативну допомогу). 

9.  Кицак ТС. Состояние тканей пародонта у детей с сопутствующей 

патологией щитовидной железы. В: Жунусов ЕТ, редактор. 

Международная научно-практическая конференция молодых ученых 



17 

 

«Наука и здоровье»; 2016 нояб 18; г. Семей. Семей: Государственный 

медицинский университет г. Семей, 2016. с. 82.  

10.  Годованець ОІ, Кіцак ТС. Клінічні аспекти захворювань тканин 

пародонта в дітей за умов гіперплазії щитоподібної залози. В: Бойчук 

ТМ, редактор. Матерiали 98-ї пiдсумкової наукової конференцiї 

професорськовикладацького персоналу ВДНЗ України «Буковинський  

державний медичний унiверситет»; 2017 лют 15, 17, 22; Чернівці.  

Чернівці: Медуніверситет, 2017. с. 279-280. (Дисертант провела 

обстеження хворих, опрацювала та узагальнила одержані 

результати, підготувала матеріал до друку. Співавтор професор 

Годованець ОІ надала консультативну допомогу). 

11.  Годованець ОІ, Кіцак ТС, Вітковський ОО. Стан місцевого імунітету 

ротової порожнини в дітей, хворих на дифузний нетоксичний зоб. 

International research and practice conference «Paragraphs in Medicine». 

Lublin, Republic of Poland; 2017 мarch 9; Lublin, 2017. с. 66-7. 

(Дисертант провела огляд літератури, обстеження хворих, аспірант                  

Вітковський ОО узагальнив результати та підготував матеріал до 

друку. Співавтор професор Годованець ОІ надала консультативну 

допомогу).  

12.  Годованець ОІ, Кіцак ТС, Вітковський ОО. Лікування стоматологічної 

патології в дітей із дифузним нетоксичним зобом. Бабенківські читання 

присвячена пам’яті Г.О. Бабенка. В: Рожко ММ, редактор. Матеріали 

науково-практичної конференції; 2017 жовт 26-27; Івано-Франківськ. 

Івано-Франківськ, 2017. с. 35. (Дисертант провела обстеження хворих, 

опрацювала та узагальнила результати, аспірант  Вітковський ОО 

провів огляд літератури та підготував матеріал до друку. Співавтор 

професор Годованець ОІ надала консультативну допомогу). 

13.  Godovanets ОI, Kitsak TS. Condition of periodontal tissue in children with 

comorbid pathology of the thyroid gland. В: Шамсієв АМ, редактор. 

Материалы научно-практической конфиренции с международным 



18 

 

участием «Актуальные  проблемы современной стоматологии». 

Самарканд. Самарканд: Самаркандский государственный медицинский 

институт;  2017 нояб 17-18; Самарканд. с. 173-174. (Дисертант провела 

обстеження хворих, опрацювала та узагальнила результати, 

підготувала матеріал до друку. Співавтор професор Годованець ОІ 

надала консультативну допомогу). 

14.  Годованець ОІ, Кіцак ТС. Поширеність захворювань тканин пародонта 

в дітей з патологією щитоподібної залози. В: Бойчук ТМ, редактор. 

Матерiали 99-ї пiдсумкової наукової конференцiї 

професорськовикладацького персоналу ВДНЗ України «Буковинський  

державний медичний унiверситет»; 2018 лют 12,14,19; Чернівці. 

Чернівці: Медуніверситет, 2018. с. 246. (Дисертант провела 

обстеження хворих, опрацювала та узагальнила результати, 

підготувала матеріал до друку. Співавтор професор Годованець ОІ 

надала консультативну допомогу). 

15.  Кіцак ТС. Лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей із 

супутньою патологією щитоподібної залози. В: Бойчук ТМ, редактор. 

Матеріали 100-ї підсумкової наукової конференції професорсько-

викладацького персоналу ВДНЗ України «Буковинський державний 

медичний університет» присвячена 75-річчю БДМУ; 2019 лют 11,13,18; 

Чернівці. Чернівці, 2019. с. 371-372. 

16.  Годованець ОІ, Кіцак ТС. Застосування препаратів пробіотичної дії в 

комплексі лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей із 

тиреопатологією. В: Корда М, редактор. Матеріали науково-практичної 

конференції з міжнародною участю «Ternopil Dental Summit»; 2019 

трав 23-24; Тернопіль. Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига»; 2019. с. 59-

61. (Дисертант провела обстеження хворих, опрацювала та 

узагальнила результати, підготувала матеріал до друку. Співавтор 

професор Годованець ОІ надала консультативну допомогу). 

17.  Кіцак ТС. Оцінка стану тканин пародонта в динаміці лікування 



19 

 

хронічного катарального гінгівіту в дітей, хворих на дифузний 

нетоксичний зоб. В: Бойчук ТМ, редактор. Матеріали підсумкової 101-ї 

наукової конференції професорсько-викладацького персоналу ВДНЗ 

України «Буковинський державний медичний університет»; 2020 лют 

10, 12, 17; Чернівці. Чернівці, 2020. с. 340. 

18.  Кіцак ТС. Віддалені результати лікування хронічного катарального 

гінгівіту в дітей, хворих на дифузний нетоксичний зоб. В: Бойчук ТМ, 

редактор. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною 

участю «Сучасні аспекти теоретичної та практичної стоматології»; 

2020 трав 4-5; Чернівці. Чернівці, 2020. с. 49-50. 

 

НАУКОВІ ПРАЦІ, ЯКІ ДОДАТКОВО ВІДОБРАЖАЮТЬ  

НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЇ 

19. Патент на корисну модель № 126154 (Україна), МПК G01N 33/487/ 

(2006.01). Спосіб дослідження хронічного катарального гінгівіту в 

дітей на тлі дифузного нетоксичного зобу. Годованець ОІ, Кіцак ТС, 

Кузняк ЛВ, Годованець ОС, винахідники; заявник і патентовл. ВДНЗ 

України «Буковинський державний медичний університет».                            

№ заявки u 2017 12707; заявл. 21.12.2017; опубл. 11.06.2018, Бюл.            

№ 11. 4 с. (Дисертантом зібрано та опрацьовано матеріал, 

сформульовано заявку та формулу патенту, підготовлено до друку, 

аспірант Кузняк ЛВ допомагала в оформленні патенту. Співавтори 

професор Годованець ОІ та доцент Годованець ОС надали 

консультативну допомогу). 

20.  Патент на корисну модель № 126155 (Україна), МПК (2018.01); 

А61К 6/00; А61Q 11/00; А61Р 5/14 (2006.01); А61Р 37/00. Спосіб 

лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей на тлі дифузного 

нетоксичного зобу. Годованець ОІ, Кіцак ТС, Кузняк БВ,     

Годованець ОС, винахідники; заявник і патентовл. ВДНЗ України 

«Буковинський  державний медичний  університет». № заявки u 2017 



20 

 

12708; заявл. 21.12.2017; опубл. 11.06.2018, Бюл. № 11. 4 с. 

(Дисертантом зібрано та опрацьовано матеріал, сформульовано 

заявку та формулу патенту, підготовлено до друку, студент               

Кузняк Б.В. допомагав в оформленні патенту. Співавтори професор 

Годованець ОІ та доцент Годованець ОС надали консультативну 

допомогу). 

 



21 

 

 

ЗМІСТ 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ .............................................................. 24 

ВСТУП ............................................................................................................... 25 

РОЗДІЛ 1. ЗАХВОРЮВАННЯ  ТКАНИН  ПАРОДОНТА  В  ДІТЕЙ  НА 

ТЛІ ПАТОЛОГІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) .... 32

1.1. Сучасні   погляди   на   етіологію   та   патогенез   хронічного 

катарального гінгівіту в дітей .......................................................... 32 

1.2. Вплив патології щитоподібної залози на перебіг захворювань

тканин пародонта в дітей ................................................................. 39 

1.3. Характеристика лікувально-профілактичних заходів, які 

застосовуються    у  разі    запальних    захворювань    тканин

пародонта та тиреопатології ............................................................ 46 

РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ............................... 50 

2.1. Загальна     характеристика     обстежених     осіб.     Дизайн 

дослідження ....................................................................................... 50 

2.2. Стоматологічні методи обстеження дітей ...................................... 54 

2.3. Лабораторні методи дослідження ................................................... 60 

2.4. Характеристика    розроблених    лікувально-профілактичних

комплексів .......................................................................................... 63 

2.5. Статистичні методи .......................................................................... 67 

РОЗДІЛ 3. КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ТКАНИН 

ПАРОДОНТА  В  ДІТЕЙ  ЗА  УМОВ  ДИФУЗНОГО  НЕТОКСИЧНОГО

ЗОБУ ................................................................................................................... 70 

3.1. Поширеність  та  інтенсивність  ураження  тканин пародонта в 

дітей при супутньому дифузному нетоксичному зобі .................. 70 

3.2. Особливості   перебігу   хронічного   катарального  гінгівіту  в 

дітей, коморбітного з дифузним нетоксичним зобом ................... 78 

3.3. Аналіз чинників ризику розвитку хронічного катарального 

гінгівіту  в  дітей,  які  страждають  на  дифузний  нетоксичний



22 

 

 

зоб ....................................................................................................... 83 

РОЗДІЛ 4. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАХИСНИХ 

МЕХАНІЗМІВ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ В ДІТЕЙ, ОДНОЧАСНО 

ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ КАТАРАЛЬНИЙ ГІНГІВІТ ТА 

ДИФУЗНИЙ НЕТОКСИЧНИЙ ЗОБ ............................................................... 94 

4.1. Характеристика місцевих захисних механізмів ротової 

порожнини в дітей, хворих на хронічний катаральний гінгівіт 

поєднаний із дифузним нетоксичним зобом .................................. 94 

4.2. Особливості цитокінового профілю ротової рідини дітей при 

одночасному ураженні хронічним катаральним гінгівітом та 

дифузним нетоксичним зобом ....................................................... 102 

4.3. Глікопротеїни ротової рідини дітей, хворих на хронічний 

катаральний гінгівіт за умов дифузного нетоксичного 

зобу ................................................................................................... 106 

4.4. Кореляційні залежності між клінічними та лабораторними 

показниками дітей, хворих на хронічний катаральний гінгівіт, 

на тлі дифузного нетоксичного зобу. Деякі патогенетичні 

механізми формування патології тканин пародонта за таких 

умов .................................................................................................. 114 

РОЗДІЛ 5. ЕФЕКТИВНІСТЬ УДОСКОНАЛЕНОГО МЕТОДУ 

ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО КАТАРАЛЬНОГО ГІНГІВІТУ В ДІТЕЙ 

ПРИ СУПУТНЬОМУ ДИФУЗНОМУ НЕТОКСИЧНОМУ ЗОБІ .............. 127 

5.1. Клініко-лабораторна оцінка лікувально-профілактичних 

заходів у дітей, хворих на хронічний катаральний 

гінгівіт, коморбідний із дифузним нетоксичним зобом ............. 128 

5.2. Віддалені результати лікування хронічного катарального 

гінгівіту в дітей, поєднаного з дифузним нетоксичним зобом .. 137 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ........... 151 

ВИСНОВКИ ..................................................................................................... 168 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ..................................................................... 171 



23 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ........................ 172 

ДОДАТКИ ........................................................................................................ 201 



24 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

ДНЗ – дифузний нетоксичний зоб 

КПВ – каріозні, пломбовані, видалені постійні зуби 

ХКГ – хронічний катаральний гінгівіт 

CPI – індекс стану тканин пародонта  

Ig – імуноглобулін  

IL – інтерлейкін 

sIg – секреторний імуноглобулін  

OHI-S – спрощений індекс гігієни ротової порожнини Грін-Вермільйона 

РМА – папілярно-маргінально-альвеолярний індекс 

рН – кислотність середовища  

TNF – фактор некрозу пухлин 



25 

 

ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Захворювання тканин 

пародонта в дітей посідають друге місце за частотою та поширеністю після 

карієсу, тому є значною проблемою дитячої стоматології. Найчастіше в дітей 

і підлітків діагностують хронічний катаральний гінгівіт (ХКГ), на частку 

якого припадає, за даними різних авторів, від 30 до 80 % випадків [1-11].  

Порушення балансу між мікробним агентом та захисними механізмами 

ротової порожнини дитини є основним етіопатогенетичним чинником 

розвитку запальних процесів у тканинах пародонта [12, 13]. Будь-який 

прямий чи опосередкований негативний вплив на протекторні функції слини 

також призводить до потенціюючого пародонтопатогенного ефекту. Крім 

того, більшість соматичних захворювань та пограничних функціональних 

станів, що перебігають за участю гормонів, мають вплив на розвиток 

запальних процесів у тканинах пародонта дітей [14-19].  

Велика ураженість дитячого та підліткового населення нашої держави 

захворюваннями щитоподібної залози спрямовує вектор наукових 

досліджень педіатрів у цьому напрямку. Домінуючою патологією серед них є 

дифузний нетоксичний зоб (ДНЗ), на частку якого припадає 57,88 випадків 

на 1000 дитячого населення [20]. Особливо актуальним це питання є в 

північно-західних регіонах України, де значна поширеність патології 

щитоподібної залози в дітей, а саме, ДНЗ, пов’язана, у першу чергу, із 

йодним дефіцитом, притаманним цим територіям [21, 22]. 

У дітей, хворих на ДНЗ, спостерігаються метаболічні порушення, які 

супроводжуються зниженням реактивності імунної системи. Втрата 

аутотолерантності щитоподібної залози призводить до патологічних 

взаємодій між тиреоїдною та імунною системами, залучаючи цитокіни та їх 

рецептори до реалізації патологічного впливу на різних рівнях [23, 24]. 

Дослідження багатьох науковців показали, що патологія щитоподібної 

залози має значний вплив на стан стоматологічного здоров’я, зокрема 

призводить до більш тяжкого перебігу захворювань тканин пародонта, 
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декомпенсованих форм карієсу, збільшення частоти некаріозних уражень 

твердих тканин зуба, зубощелепних аномалій тощо [25-34]. Це зумовлює 

необхідність розробки нових адекватних методів патогенетичної корекції 

ХКГ у дітей із супутнім ДНЗ. Ця проблема є особливо актуальною в 

йоддефіцитних регіонах, де відсоток ураження та ступінь тяжкості як 

соматичної, так і стоматологічної захворюваності значно вищий, порівняно з 

територіями, де нестачі йоду немає. 

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

Наукова робота виконана як фрагмент комплексної науково-дослідної роботи 

кафедри терапевтичної стоматології  Вищого державного навчального 

закладу України «Буковинський державний медичний університет» 

«Розробка методів діагностики, терапевтичного лікування та реабілітації 

стоматологічних хворих» (ДР № 0111U003681), співвиконавцем двох 

розділів якої є здобувач. 

Мета дослідження: підвищити ефективність лікування дітей, хворих 

на ХКГ на тлі ДНЗ, на основі вивчення клініко-імунологічних особливостей 

захворювання шляхом удосконалення методів його діагностики та 

фармакологічної корекції. 

Завдання дослідження. 

1. Установити поширеність та особливості клінічного перебігу ХКГ у 

дітей за умов ураження ДНЗ. 

2. Дослідити стан місцевих захисних чинників ротової рідини в дітей у 

разі ХКГ та супутнього ДНЗ, зокрема,  рівень активності лізоциму, 

вміст секреторного імуноглобуліну А (sIgA), імуноглобуліну А (IgA), 

імуноглобуліну G (IgG).  

3. Визначити показники прозапального інтерлейкіну-1β (ІL-1β) і 

протизапального інтерлейкіну-4 (ІL-4) ротової рідини в дітей за умов 

ХКГ на тлі ДНЗ. 

4. Проаналізувати білково-вуглеводневі компоненти ротової рідини дітей, 

одночасно хворих на ХКГ та ДНЗ. 
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5. Розробити патогенетично спрямовану схему лікування ХКГ у дітей, 

хворих на ДНЗ, та оцінити її ефективність у найближчі та віддалені 

терміни спостереження.  

 Об’єкт дослідження – стоматологічний статус дітей, хворих на ДНЗ. 

 Предмет дослідження – стан тканин пародонта, деякі імунологічні 

показники та глікопротеїни ротової рідини дітей, хворих на ДНЗ. 

 Методи дослідження: клінічні – оцінка стану тканин пародонта та 

пародонтопатогенних чинників у дітей, хворих на ДНЗ; імуноферментні – 

дослідження місцевих гуморальних факторів захисту ротової рідини – sIgA, 

IgA, IgG та цитокінів; біохімічні – визначення вмісту загального білка, 

глікопротеїнів, гексозамінів, сіалових кислот, фукози та рівня активності 

лізоциму; статистичні – оцінка ступеня вірогідності одержаних результатів. 

 Наукова новизна одержаних результатів. Проведено детальний 

аналіз стану тканин пародонта в дітей, хворих на ДНЗ. Доповнено наукові 

дані щодо клінічних особливостей перебігу ХКГ у дітей за умов ДНЗ, що 

стало підґрунтям для вивчення імунологічних аспектів розвитку патології на 

основі комплексного дослідження ротової рідини дітей.  

 Уперше одержано наукові дані про стан глікопротеїнів ротової рідини 

дітей та їх роль у формуванні патологічного процесу в тканинах пародонта за 

умов ДНЗ. Зокрема, встановлено зниження загального вмісту глікопротеїнів 

у 4,50 раза (р<0,05) при зростанні загального рівня білка втричі (р<0,05), 

порівняно зі здоровими дітьми; домінування кінцевих моноцукридів – 

сіалових кислот і фукози, які склали відповідно, (0,31±0,02) та                    

(0,89±0,05) ммоль/л над корпусними – гексозамінами (0,18±0,01) ммоль/л 

(р<0,05).   

 У роботі виявлено низку кореляційних залежностей між місцевими 

змінами морфо-функціонального стану тканин пародонта та порушеннями 

захисних механізмів специфічного і неспецифічного характеру, а саме: 

папілярно-маргінально-альвеолярним індексом (РМА) та рівнем sIgA (r=0,72, 

р<0,05), IgA (r=-0,30, р<0,05), активністю лізоциму (r=0,35, р<0,05) тощо.  
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 За результатами кореляційного аналізу встановлено деякі механізми 

формування ХКГ за умов впливу ДНЗ, зокрема, взаємозалежність між 

показниками місцевого імунітету та різними фракціями глікопротеїнів 

ротової рідини дітей – sIgA та гексозамінів (r=0,55, р<0,05); лізоциму та 

фукози (r=-0,51, р<0,05); лізоциму та сіалових кислот (r=-0,47, р<0,05); IL-1β 

та гексозамінів (r=-0,38, р<0,05).  Вони вказують на провідну роль у розвитку 

і прогресуванні стоматологічної патології імунологічних порушень, які 

стають підґрунтям для реалізації дії загальновизнаних пародонтопатогенних 

чинників. 

 На підставі комплексних клініко-лабораторних обстежень дітей, 

водночас хворих на ХКГ та ДНЗ, обґрунтовано та розроблено метод 

профілактики і лікування вказаної вище поєднаної патології. Уперше 

запропоновано фармакологічну корекцію ХКГ у дітей за умов ДНЗ, що 

передбачає додатково до загальноприйнятих локальних лікувально-

профілактичних заходів призначення місцево лізоцинвмісного 

антисептичного препарату та перорально імуномодулятора на тлі корекції 

мікроелементного обміну організму вітамінно-мінеральним препаратом. 

 Практичне значення одержаних результатів. Установлено нові та 

доповнено наявні ланки патогенезу ХКГ у дітей, який розвивається на тлі 

ДНЗ та за умов дезадаптації місцевих імунологічних процесів. Практична 

значимість роботи визначається обґрунтуванням і розробкою нових методів 

діагностики та лікування, одержаних на основі результатів клініко-

лабораторних досліджень. 

 Запропоновано визначення низки імунологічних та біохімічних 

показників ротової рідини у дітей, які хворіють на ДНЗ, що надає змогу 

провести доклінічну діагностику запального процесу в яснах, уточнити 

ступінь функціональної напруги місцевих захисних механізмів та 

ймовірність розвитку і прогресування гінгівіту.  

Розроблено та впроваджено в практику охорони здоров’я новий спосіб 

дослідження ротової рідини дітей у разі ХКГ на тлі ДНЗ (патент України на 
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корисну модель № 126154), що включає визначення рівня імуноглобулінів 

(sIgA, IgA, IgG), цитокінів (ІL-1β, IL-4) та глікопротеїнів з метою оцінки 

стану місцевих захисних механізмів. Визначення саме цих компонентів 

дозволяє здійснити патогенетично спрямовану діагностику та обґрунтувати 

вибір лікувально-профілактичних заходів. 

 Запропоновано та впроваджено в роботу лікувальних закладів 

практичної охорони здоров’я спосіб лікування ХКГ у дітей на тлі ДНЗ 

(патент України на корисну модель № 126155). Установлена його висока 

клінічна ефективність. 

 Впровадження результатів дослідження. Результати наукового 

дослідження впроваджені в лікувальний процес закладів охорони здоров’я: 

Державної установи «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії 

Національної академії медичних наук», Центру стоматології 

Університетської клініки Івано-Франківського національного медичного 

університету, Чернівецької міської дитячої стоматологічної поліклініки, 

Обласної дитячої клінічної лікарні м. Чернівці, Навчально-лікувального 

центру «Університетська клініка» Вищого державного навчального закладу 

України «Буковинський державний медичний університет», Центральних 

районних лікарень Кіцманського, Заставнівського і Хотинського районів 

Чернівецької області. 

Теоретичні положення та практичні рекомендації дисертаційної роботи 

використовуються в навчальному процесі на кафедрах терапевтичної 

стоматології та стоматології дитячого віку Вищого державного навчального 

закладу України «Буковинський державний медичний університет»; кафедрі 

дитячої стоматології Івано-Франківського національного медичного 

університету; кафедрі дитячої стоматології Тернопільського національного 

медичного університету імені ІЯ Горбачевського та кафедрі стоматології 

дитячого віку Львівського національного медичного університету ім. Данила 

Галицького. 
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Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів є 

основним і полягає в самостійному виборі напрямку і методів дослідження, 

проведенні патентно-інформаційного пошуку, аналізі наукової літератури з 

обраної проблеми, здійсненні необхідного об’єму клінічних спостережень та 

лабораторно-діагностичних обстежень, виконанні всіх етапів аналітичної і 

статистичної обробки матеріалу, узагальненні одержаних результатів, 

веденні первинної документації. Деякі етапи дослідження здобувач проводив 

спільно зі співавторами, що відображено в наукових працях. Постановку 

наукового завдання, формулювання ідеї роботи і висновків автор здійснила 

разом із науковим керівником. 

Автор самостійно та за співавторства підготувала наукові дані до 

публікацій. У цих працях їй належить фактичний матеріал і основний 

творчий доробок. Ідеї та розробки співавторів наукових праць здобувач не 

використовувала в дисертації.  

Апробація роботи. Основні наукові положення та висновки дисертації 

оприлюднені на наукових форумах різних рівнів: Х multi-profile medical 

conference «International standards of clinical practice» (13-21 February, 2016; 

Bakuriani, Georgia); VIII науково-практичній конференції «Інноваційні 

технології в стоматології» (23 вересня, 2016; Тернопіль); науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Досягнення та перспективи розвитку 

стоматології дитячого віку» (6-7 жовтня, 2016; Полтава); международной 

научно-практической конференции молодых ученых «Наука и здоровье» (18 

ноября 2016; Семей, Казахстан); international research and practice conference 

«Paragraphs in Medicine» (9 March, 2017; Lublin, Republic of Poland); ХVІ 

multi-profile medical conference «International standards of clinical practice» (16-

23 July, 2017; Chakvi, Georgia); науково-практичній конференції із 

міжнародною участю «Бабенківські читання» (26-27 жовтня, 2017; Івано-

Франківськ); международной научно-практической конференции с 

международным участием «Актуальные проблемы современной 

стоматологии» (17-18 ноября, 2017; Самарканд, Казахстан); науково-
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практичній конференції з міжнародною участю «Взаємоінтеграція теорії та 

практики в сучасній стоматології» (15-16 травня, 2019; Чернівці); науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Ternopil Dental Summit» (23-

24 травня, 2019; Тернопіль); 98-й, 99-й, 100-й, 101-й підсумкових наукових 

конференціях професорсько-викладацького складу Буковинського 

державного медичного університету (лютий 2017, 2018, 2019, 2020; 

Чернівці); науково-практичній конференції з міжнародною участю «Сучасні 

аспекти теоретичної та практичної стоматології» (4-5 травня, 2020; Чернівці). 

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 20 

друкованих праць, у тому числі 7 статей у фахових виданнях (2 – у 

закордонних, у тому числі 1 – у журналі, що цитується в наукометричній базі 

Scopus; 5 – у вітчизняних журналах, рекомендованих МОН України, 1 – 

одноосібна), 11 тез доповідей у матеріалах наукових форумів (із них 3 – 

закордонні), отримано 2 патенти України на корисну модель. 

 Обсяг і структура роботи. Дисертаційна робота викладена на 233 

сторінках (137 сторінок основного тексту), складається зі вступу, огляду 

літератури, трьох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення 

результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних 

джерел, додатків. Список використаних джерел літератури містить 279 

найменувань (169 – кирилицею та 110 – латиницею). Робота ілюстрована  28 

рисунками та 40 таблицями. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАХВОРЮВАННЯ ТКАНИН ПАРОДОНТА В ДІТЕЙ НА ТЛІ 

ПАТОЛОГІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ  

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Сучасні погляди на етіологію та патогенез хронічного 

катарального гінгівіту в дітей 

 

Поширеність і тяжкість перебігу захворювань тканин пародонта 

широко коливаються на території України та інших держав і залежить від 

віку [1-10]. 

На сьогоднішній день запальні захворювання тканин пародонта 

розглядають як реакцію організму на порушення балансу між мікробним 

агентом та захисними системами ротової порожнини під впливом 

різноманітних екзо- та ендогенних чинників [35-40]. Мікрофлора зубного 

нальоту, бляшки, каменю здатна вступати в активну взаємодію з 

розташованими під сулькулярним епітелієм тканинними елементами, 

запускаючи типові патологічні процеси [41-45]. Патогенна дія 

мікроорганізмів на ясна пов’язана також із продуктами їх життєдіяльності: 

ендотоксинами, ферментами, хемотоксичними факторами, які пошкоджують 

тканинні компоненти, активують та запускають процеси калікреїн-

кінінінової системи, системи активації компонентів комплементу, синтезу 

ейкозаноїдів тощо [46-50]. Антигенні компоненти бактерій, а також утворені 

в результаті їх взаємодії з елементами пародонта тканинні антигени 

призводять до активації специфічних та неспецифічних захисних систем 

ротової порожнини [51-55].  

Низка дослідників відводить провідну роль у розвитку гінгівіту в дітей 

місцевим чинникам: неналежній гігієні ротової порожнини, наявності 

зубощелепних аномалій та деформацій, функціональним порушенням [42-

59]. Проте, за даними літератури, беззаперечно можна стверджувати про 
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наявність значного впливу на стан тканин пародонта й соматичного здоров’я 

людини [60-65]. 

Порушення структури і функції елементів сполучної тканини 

пародонтального комплексу супроводжуються різким зростанням 

вазомоторних реакцій: стійка гіперемія сприяє проникності судинних стінок і 

міграції в міжклітинний простір поліморфноядерних лейкоцитів і 

макрофагів. Так відбувається запуск механізмів запалення ясен [66, 67]. 

Слід зазначити, що реалізація дії різних патологічних чинників 

відбувається у випадку, якщо вони за силою перевищують компенсаторно-

адаптаційні можливості організму дитини в цілому, та тканин пародонта 

зокрема. При локальній патології місцеві фактори мають провідну роль у 

розвитку захворювання. У разі генералізованого процесу місцеві фактори 

відіграють роль необхідної компоненти, але не визначальної. У цьому разі 

саме стан фізіологічних захисних механізмів визначає поширеність запально-

дистрофічного процесу та його інтенсивність [13, 68-70].  

Формування місцевого захисного бар’єру базується на взаємодії 

слизово-секреторної, фагоцитарно-клітинної, гуморальної та 

імунорегуляторної систем [71-74]. Секрет, що виділяють слинні залози, діє як 

захисний бар’єр, перешкоджаючи прикріпленню бактерій до епітеліальних 

клітин. Він не лише змиває мікроорганізми, але й діє бактерицидно завдяки 

наявності у ньому біологічно активних речовин. Бактерицидні властивості 

слини реалізуються за рахунок умісту лізоциму, sIgA, β-лізину, 

функціонування поліморфноядерних лейкоцитів та інших клітинних 

кооперацій. До основних гуморальних чинників природного захисту ротової 

порожнини належить муколітичний фермент лізоцим [75]. 

Лізоцим, характеризується широким спектром біологічної активності, 

стимулює неспецифічну реактивність організму, має протизапальну і 

муколітичну дію. Механізм дії лізоциму полягає у здатності розщеплювати 

клітинну стінку бактерій. Також, він володіє бактеріолітичною, 

бактеріостатичною, імуномодулюючою та регуляторною дією. Лізоцим 
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стимулює біосинтез IgA та інших імуноглобулінів, збільшує їхню 

бактерицидну активність, а sIgA, на думку деяких вчених, є неактивним без 

цього фермента слини. Основними джерелами лізоциму в організмі людини є 

нейтрофіли, макрофагальні клітини, екзокринні залози.  Активність лізоциму 

знижується при багатьох стоматологічних захворюваннях [76, 77]. 

Лізоцим володіє дуже широким спектром бактеріолітичної дії. 

Найчутливіші до нього грампозитивні сапрофіти родів мікрококів і сарцин, а 

також деякі штами патогенних бактерій (коки, бацили, вібріони), гриби роду 

Candidа, віруси. Окрім цього він має бактеріостатичну здатність щодо 

грамнегативних мікроорганізмів, знижуючи їх стійкість до дії детергентів, 

галогенів та тіолових сполук. Навіть у найстійкіших до дії лізоциму видів 

стрептококів він викликає утворення точкових отворів у клітинній стінці 

[76].  

Функцію специфічного гуморального захисту від позаклітинних 

збудників здійснюють антигенспецифічні антитіла, що синтезуються 

плазматичними клітинами та потрапляють у ротову порожнину через секрет 

слинних залоз і зубоясенне сполучення. Найбільшим є вміст sIgA, достатньо 

високими є також рівні IgA, IgG. Участь цих антитіл в імунному захисті 

реалізується в таких напрямках: нейтралізація збудника та його токсинів 

(реакція антитілозалежної цитотоксичності), активація комплементу й 

опсонізація. Головними ефекторами виступають нейтрофіли, які 

забезпечують фагоцитоз мікроорганізмів. Поглинальна та бактерицидна 

здатність їх різко посилюється в присутності комплементу та IgG [75, 78]. 

Вплив sIgA на мікроорганізми полягає в тому, що він стримує їх 

колонізацію, викликає активацію комплементу, здійснює різні захисні 

функції, а також перешкоджає прикріпленню бактерій та їх токсинів до 

епітеліальних клітин. Більшість дослідників довели, що недостатність sІgА 

здатна призводити до активації патогенних мікроорганізмів ротової 

порожнини [79-83].  
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За умов ураження тканин пародонта спостерігаються різні тенденції 

змін вмісту IgА та IgG: збільшення вмісту цих імуноглобулінів у ротовій 

рідині, підвищення вмісту IgА при близьких до норми показниках IgG, 

підвищення обох класів імуноглобулінів. Більшість дослідників констатують 

зниження рівнів імуноглобулінів ротової рідини, що зумовлене депресією В-

системи імунної відповіді [71, 84, 85]. 

Найчастіше реакцію імунної системи в стоматологічних хворих можна 

описати як активацію клітин макрофагально-фагоцитарного ряду та значну 

недостатність компонентів набутого імунного захисту за рахунок зменшення 

рівня імуноглобулінів, особливо імуноглобулінів типу А як на локальному, 

так і на системному рівнях, що вказує на залучення до процесу вродженого 

імунітету [71].  

Провідною ланкою в розвитку патологічного процесу за участю 

імунокомпетентних клітин є медіатори запалення, цитокіни та інші біохімічні 

сполуки, що запезпечують взаємодію між клітинами та системами в цілому. 

Дослідження вітчизняних та закордонних вчених дають підстави 

стверджувати про цитокінову концепцію розвитку хронічного запалення в 

тканинах пародонта [86-94]. 

Ініціатором запуску цитокінового каскаду є IL-1β, що продукується 

клітинами організму у відповідь на дію мікробів та їх токсинів, запальних 

агентів, активованих компонентів комплементу. Він має здатність 

стимулювати Т- і В-лімфоцити, підвищувати продукцію інших цитокінів, 

посилювати хемотаксис, фагоцитоз, гемопоез, проникність судинної стінки, 

цитотоксичну і бактерицидну активність. IL-1 має дві форми – IL-1α і IL-1β, 

які діють на клітину шляхом прикріплення до специфічних рецепторів на її 

поверхні. Цей інтерлейкін стимулює синтез білків, підвищує фагоцитоз, 

гемопоез, проникність судинної стінки, цитотоксичну і бактерицидну 

властивість, а також вироблення адгезивних молекул, котрі спричиняють 

прикріплення поліморфноядерних гранулоцитів і моноцитів, а також 

мобілізацію цих клітин у вогнище запалення. У фібробластах IL-1 індукує 
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синтез колагенази, а, отже, підтримує кісткову резорбцію і затримує процеси 

регенерації кістки [95-102]. 

У патогенезі запалення і резорбції кістки у разі генералізованого 

пародонтиту певну роль відіграють також IL-6 та IL-8. IL-6 належить до 

ранніх цитокінів, котрий запускає диференціацію B-клітин на плазматичні 

клітини з послідуючим виробленням IgG, що підкреслює його значну роль у 

швидкому реагуванні на агресію патогенів або пошкодження тканин і 

формуванні захисних реакцій організму [103]. 

Важливим прозапальним цитокіном, який стимулює проліферацію та 

диференціювання активованих Т-лімфоцитів у T-хелперні лімфоцити або 

цитотоксичні Т-клітини є IL-2. Він здатний до активації лімфоцитів, 

макрофагів, В-лімфоцитів та секретується різними субпопуляціями Т-

лімфоцитів [86, 104]. 

У відповідь на посилену продукцію прозапальних цитокінів Т-

клітинами і моноцитами виробляються цитокіни з вираженим 

протизапальним ефектом, типовим представником яких є IL-4. Він здатний 

пригнічувати окремі ланки запальної реакції, бере участь у гуморальній ланці 

імунної відповіді: стимулює секрецію імуноглобулінів лімфоцитами. Якщо 

IL-4 виробляється достатньо, він інактивує синтез фактору некрозу пухлин-α 

(ТNF-α), IL-1β, інтерферону-. Зниження вмісту IL-4 свідчить про 

прогресування патологічного процесу та вказує на зниження активності 

гуморального імунітету. На думку одних авторів, уміст IL-4 за 

генералізованого пародонтиту знижується, інших – підвищується в різних  

біосекретах [104-106]. 

Багато дослідників [79, 107-112] стверджують, що дисрегуляція 

секреції IL-4 є провідною в розвитку уражень тканин пародонта, що 

ілюструється фактом збільшення синтезу IgE у відповідь на стимуляцію IL-4, 

який призводить до посилення синтезу цитокінів тучними клітинами. Проте 

головним напрямком дії цього цитокіну є здійснення регуляції утворення 

широкого спектру цитокінового каскаду: обмеження синтезу макрофагами 
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прозапальних IL-1β, IL-6, IL-8, IL-12, TNF-α, утворення високоактивних 

метаболітів кисню й оксиду азоту.  

За даними науковців, ТNF-α бере участь у розвитку генералізованого 

пародонтиту. Він реалізує свої дію через активацію епітеліальних клітин, 

моноцитів, макрофагоцитів і нейтрофілів, стимуляцію секреції слизу. ТNF-α 

є активним тригером продукції інтерферону- Саме цей цитокін має 

визначальну роль у індукованій запальним процесом втраті кісткової тканини 

[113-116]. 

Установлено, що найбільшу пошкоджуючу дію при захворюваннях 

пародота справляють IL-1β і TNF-α. Виявлено виражене зростання рівнів IL-

1β і TNF-α та дисбаланс між рівнями IL-4 і IL-6 у ротовій рідині дітей, 

хворих на ХКГ на тлі ожиріння. Цитокіновий дисбаланс поглиблюється із 

збільшенням віку дітей [15, 114, 117].  

У ротовій рідині дітей, хворих на ХКГ, що проживають на екологічно 

несприятливих територіях із дефіцитом низки мікроелементів, стерігається 

значне підвищення прозапальних цитокінів IL-1β, TNF-α і IL-6 на тлі 

зниження протизапальних цитокінів IL-4 і трансформуючий фактор росту-β1, 

а також зниження концентрації IgА, IgM та IgG, порівняно із соматично 

здоровими дітьми, уражених ХКГ [118]. Виявлені зміни цитокінового 

профілю при хронічному гіпертрофічному гінгівіті, а саме: зростання вмісту 

прозапальних IL-1β і TNF-α та зниження протизапального інтерлейкіну IL-4 

[119]. 

Згідно даних останніх наукових досліджень [120-123], ризик 

виникнення запальних захворювань тканин пародонта та слизової оболонки 

ротової порожнини пов’язаний із поліморфізмом генів та ймовірним їх 

дефектом, зокрема, Fc-рецепторів, IgG2, IL-1, IL-4, IL-10, TNF-α, катепсину-

С, толлподібних рецепторів тощо. 

Окрім імунних, у ротовій порожнині є й інші механізми захисту. 

Важливу роль у здійсненні тканинного бар’єру відіграють 

високомолекулярні білкові молекули в кооперації з вуглеводневими 
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компонентами. Саме вони формують на поверхні слизової оболонки 

пелікулу, яка оберігає її від дії фізичних чинників,  протеолітичних 

ферментів мікроорганізмів, а також забезпечує збереження тургору та 

водного градієнту для підтримання сталості ферментативних реакцій. 

Завдяки негативному заряду пелікули попереджується адгезія і колонізація 

мікробних клітин на епітелії слизової оболонки ротової порожнини. Є дані 

про те, що sIgA реалізує свої захисні властивості виключно в складі слизу 

[75]. 

Головним представником глікопротеїнів, який входить до складу 

секрету всіх слинних залоз та виконує функцію лубриканта, а також 

відповідає за регуляцію процесів мінералізації, є муцин. Вміст вуглеводів у 

глікопротеїнах може коливатися від частки відсотка до 80 %; до їх складу 

входять глюкозамін, галактозамін, галактоза, фукоза та інші вуглеводи. За 

біологічну специфічність глікопротеїнів відповідає в основному білковий 

компонент, у той час як вуглеводний забезпечує формування та підтримку 

необхідної конформації молекули в просторі [75]. 

За даними ЕГ Романенко [124, 125], у дітей, уражених гінгівітом на тлі 

супутньої гастродуоденальної патології, спостерігається зниження рівня 

глікопротеїнів слини та зростання вмісту білка, а також зменшення 

активності лізоциму і вмісту sIgA.  

На поширення й інтенсивність захворювань тканин пародонта в дітей 

впливає чимало екологічних, ендемічних, аліментарних та конституційно-

функціональних чинників [2, 3, 14-18, 126-128]. Наявність соматичної 

патології в організмі дитини прямо чи опосередковано призводить до 

пригнічення загальної реактивності та зниження імунної відповіді, що, своєю 

чергою, може запускати аутосенсибілізуючі механізми та імунопатологічні 

процеси в пародонті. Зазвичай ураження тканин пародонта в дітей на тлі 

супутньої патології мають генералізований і хронічний перебіг та 

потребують патогенетичного підходу в лікуванні [129-137]. 
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На думку багатьох авторів, ХКГ слід розглядати як першу стадію 

розвитку генералізованого пародонтиту [19, 35, 45, 95, 138, 139]. Це 

зумовлено тим, що вже на ранніх стадіях гінгівіту мають місце зміни всього 

пародонтального комплексу. Обидві форми патології зв’язані між собою в 

один ланцюг подій: генералізований гінгівіт з великим ступенем вірогідності 

переходить у генералізований пародонтит, при цьому запалення в яснах 

зберігається, а ступінь вираженості та залучення інших тканин пародонта 

зростає. З іншого боку, гінгівіт є тією стадією захворювання тканин 

пародонта, яку, за належної етіопатологічної корекції, вдається вилікувати, 

особливо в дитячому та підлітковому віці, тобто, можлива реституція 

структури та функції уражених тканин.  

Таким чином, причиною виникнення запального процесу в тканинах 

пародонта можуть бути різноманітні чинники екзогенного та ендогенного 

походження. Однак, більшість науковців сходяться на думці, що основним 

етіопатологічним механізмом виникнення цих змін є порушення балансу між 

мікробним агентом та захисними системами ротової порожнини. При цьому 

соматична патологія є вагомим чинником у розвитку та прогресуванні 

патологічних процесів у тканинах пародонта дітей, оскільки часто спричиняє 

послаблення захисних можливостей організму. 

 

1.2. Вплив патології щитоподібної залози на перебіг захворювань 

тканин пародонта в дітей 

 

Хвороби щитоподібної залози займають чільне місце в структурі 

дитячої захворюваності [20, 140-142]. Йододефіцитні захворювання 

становлять важливу медико-соціальну проблему, оскільки значна територія 

України, за біогеохімічними показниками, характеризується низьким вмістом 

йоду у навколишньому середовищі, що є причиною розвитку гіпотиреозу. 

Водночас є чимало інших чинників, які впливають на організм дитини і 

призводять до розвитку захворювань щитоподібної залози [23, 143-146].  
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Епідеміологічні дослідження, проведені в Карпатському регіоні, 

показали, що йому притаманна різного ступеня йодна недостатність [21, 147-

149]. Поглиблене вивчення причин виникнення зобу на Буковині професором                                  

ММ Ковальовим показало, що разом із нестачею йоду, важливу роль відіграє 

дефіцит макро- і мікроелементів, що супроводжує певні регіони [150].  

Нестача йоду сприяє зобогенезу і зменшенню секреторної здатності 

щитоподібної залози. Внаслідок зменшення інтратиреоїдного йоду в залозі 

зменшується синтез дийодтирозину і зростає кількість монойодтирозину, 

збільшується співвідношення гормонів внаслідок зростання біологічно 

активнішого трийодтироніну. Цим компенсується еутиреоїдний стан на тлі 

нестачі йоду. Адаптивним проявом дефіциту йоду є зоб, який вважають 

основною ознакою йодної недостатності; зі зростанням дефіциту йоду чи 

потреби в тиреоїдних гормонах розміри зоба збільшуються [151-155]. 

Виникають більш тяжкі форми тиреопатології [156-161]. Йододефіцит 

притаманний багатьом країнам світу [162-166]. 

Ймовірність розвитку якого-небудь захворювання в дітей, особливо 

хронічного характеру, при зобі І ступеня зростає більше ніж на 20 %, ІІ-ІІІ 

ступенів – понад 40 % [167, 168]. Домінуючими є процеси затримки росту і 

розвитку дитячого організму, у той час як у сучасних дітей спостерігається 

тенденція до акселерації. Йододефіцит – призводить до порушень фізичного 

розвитку дітей за рахунок зниження маси тіла, зменшення росту, різкої 

дисгармонічності розвитку; затримки статевого розвитку та порушень 

менструальної функції в дівчаток; уповільнення темпів статевого дозрівання 

хлопчиків; зниження імунологічної реактивності дітей та змін цитокінового 

профілю [24, 169-171].  

У дітей, які обтяжені ДНЗ, спостерігається дисбаланс 

імунокомпетентних клітин та активація гуморальної ланки імунітету [24]. 

Доведено, що тиреоїдні гормони посилюють імунну відповідь організму, 

безпосередньо впливаючи на лімфоцити або через стимуляцію обмінних 

процесів у лімфоїдних органах [23, 172-176]. Водночас встановлена експресія 
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генів IL-1, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF-α, інтерферону-γ в клітинах 

щитоподібної залози. Однак,  як відомо, експресія генів не завжди корелює з 

продукцією самого білка та залежить від багатьох чинників, зокрема, тих же 

цитокінів, тиреотропного гормона, йоду, компонентів комплемента тощо [24, 

177-180]. 

Установлено, що в школярів 13-17 років за умов легкого йододефіциту 

та еутиреоїдного стану щитоподібної залози спостерігається вірогідне 

зниження вмісту загальної популяції Т-лімфоцитів, підвищення СD8+-клітин, 

зменшення імунорегуляторного індексу [181]. 

Фундаментальні епідеміологічні дослідження, проведені                                       

ЕА Керімовим, ІП Горзовим і АМ Політун, показали, що захворювання 

тканин пародонта та інтенсивність ураження твердих тканин карієсом 

нерідко переплітаються з тиреопатологією, що пояснюється природнім 

дефіцитом фтору та йоду [182]. Підтверджуються вони й іншими авторами 

[183, 184]. 

За даними літератури [185], у дітей при супутньому ендемічному зобі 

поширеність захворювань тканин пародонта складає 68,8 %. У 17,8 % таких 

дітей спостерігаються порушення процесу прорізування зубів.  

НВ Біденко [25] у 1997 році обстежила дітей, хворих на дифузний 

еутиреоїдний зоб Іа, Іб та ІІ ступенів і встановила у них високу поширеність 

та інтенсивність карієсу зубів, а також значну поширеність гінгівіту (41,0 %). 

У 29,75 % дітей виявлено відмінні від нормальних значень рівні кальцію та 

неорганічного фосфату в сироватці крові. Спостерігалася недостатність 

специфічного та неспецифічного місцевого імунітету.  

Дослідження, проведені на теренах нашої держави, показали, що у              

третини дітей, хворих на ендемічний зоб, реєструються ознаки різних форм 

гіпоплазії зубів, у половини – виявляється карієс, котрий характеризуються 

декомпенсованими формами; а в понад 20 % обстежених наявні поєднаний 

варіант – карієс та гіпоплазія одночасно. У патогенезі уражень твердих 
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тканин зубів автори виділяють зниження місцевих неспецифічних захисних 

реакцій, зокрема рівня активності лізоциму та sIgA [29, 186]. 

Установлено, що гіпоплазія емалі зустрічається частіше у дітей, які 

страждають на ендокринну патологію (ДНЗ, тиреоїдит) та патологію 

шлунково-кишкового тракту [187]. Значною є поширеність вад твердих 

тканин зубів у цих дітей (40,82 %), що співпадає з показниками поширеності 

некаріозних уражень зубів у дітей, які проживають у рівнинній зоні України 

(48,95 %), і майже в 1,5 рази перевищують цей показник порівняно з дітьми, 

які мешкають в умовах йодного дефіциту в Прикарпатському регіоні (27,5 %) 

[29, 187]. Гіпоплазія тканин зуба в дітей спостерігається також і при 

гіпертиреозі, якщо час дії гормонів співпадав із періодами формування зубів 

[188]. 

У дітей, хворих на ДНЗ, спостерігаються процеси порушення 

мінералізації твердих тканин зуба та тканин пародонта, що зумовлені 

змінами гормональної регуляції ремоделювання кісткової тканини. У ротовій 

порожнині також спостерігаються порушення рівноваги в прооксидантно-

антиоксидантній системі, інактивація захисних механізмів, зростання рівня 

дисбіозу, зниження ремінералізуючого потенціалу ротової рідини, а також 

посилення місцевих запальних процесів [30, 189]. 

Епідеміологічні дослідження, проведені на Буковині, показали високі 

показники поширеності основних стоматологічних захворювань у дітей, які 

мали супутні захворювання щитоподібної залози: ураженість карієсом –  у 

91,19 % обстежених; патологія пародонта – у 85,69 %. Карієс зубів 

спостерігається у 94,29 % дітей при супутньому гіпотиреозі, у 91,84 % – при 

ДНЗ, у 89,23 % – при тиреоїдиті. На тлі ДНЗ хвороби пародонта 

реєструються у 86,73 % дітей, на тлі гіпотиреозу – у 85,71 %, на тлі 

тиреоїдиту – у 84,62 %. У структурі захворювань пародонта домінує ХКГ 

[32]. 

У дітей, які мають хронічні захворювання щитоподібної залози, 

виявлено достовірно вищі показники поширеності (89,9 %) та інтенсивності 
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(5,02±1,25) захворювань тканин пародонта, порівняно з практично здоровими 

дітьми, у котрих ці показники склали 10,7 % і 1,36±0,44 відповідно [190]. 

Автори вважають, що одним з патогенетичних механізмів ураження тканин 

пародонта у таких дітей можуть бути зміни імунологічної реактивності 

організму, а саме: переважання змін гуморальної ланки системного, а також 

місцевого захисту ротової порожнини над клітинними механізмами захисту, 

суттєвим зростанням прозапальних цитокінів у сироватці крові, особливо 

TNF-α та IL-6, порівняно з протизапальною ланкою, про що свідчить 

зменшений вміст IL-10. 

Дані літератури свідчать про часте ураження тканин організму, в тому 

числі пародонта, при дисфункції щитоподібної залози, а ступінь і 

вираженості патологічного процесу залежать від тяжкості та тривалості 

гіпотиреозу [26, 191, 192].  

Дослідженнями ЮМ Максимовського [188] встановлено, що у дітей на 

тлі гіпотиреозу поширеність карієсу постійних зубів зростає в 1,4 раза, а 

тимчасових – у 1,6 раза. Вивчення стану тканин пародонта в дітей показало 

переважання хронічного катарального, рідше гіпертрофічного гінгівітів.  

У людей молодого віку у випадку дифузного збільшення щитоподібної 

залози майже у 80 % випадків діагностується ХКГ. У структурі захворювань 

тканин пародонта переважають сегменти з кровоточивістю над сегментами із 

зубним каменем [193]. 

Первинний гіпотиреоз характеризується латентним перебігом 

хронічного генералізованого пародонтиту з одночасною яскравою клінічною 

маніфестацією, зокрема, рецесією ясен, утратою прикріплення, змінами 

імунного гомеостазу, зменшенням активності фагоцитів, недостатністю 

клітинного імунітету. Так, зниження активності макрофагально-

моноцитарної ланки імунітету веде до зниження активності Т-лімфоцитів, 

порушенню фагоцитозу, зменшенням концентрації IgM та підвищенням 

рівня IgA і IgG у ротовій рідині, порушенню утворенню і циркуляції імунних 
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комплексів. Зниження рівня IgA і IgG в слині призводить до дисбалансу 

місцевого імунітету в дітей. 

Цитокіновий статус характеризується зростанням у ротовій рідини 

концентрації IL-1, у сироватці крові – кількості IL-8 і зниженням рівня IL-4 

[194]. 

Відомо, що гіпотиреоз спричиняю дистрофічно-запальні захворювання 

тканин пародонта, а гіпертиреоз – первинно запальні процеси в пародонт. 

Водночас змінюється структурно-функціональний стан кісткової системи, на 

що вказують знижені показники мінеральної щільності передпліччя та 

альвеолярного відростка при обох захворюваннях, що свідчить про 

порушення метаболізму кісткової тканини [195]. 

При первинному гіпотиреозі має місце значне посилення кісткового 

метаболізму, що підтверджується збільшенням маркерів резорбції на тлі 

зниження активності маркерів формування кістки, а саме підвищення 

активності кісткового ізоферменту лужної фосфатази і рівня тиреоїдного 

гормону, що є цінним предиктором остеодистрофії [196]. 

За даними ОП Рожко при гіпотиреозі відбувається порушення в будові 

зубощелепної системи, знижується мінералізуюча здатність пульпи та 

щелепної кістки, що призводять до розвитку атрофічних процесів у пародонті 

та каріозних уражень зубів [197]. Автор також відмічає, що частота 

запальних захворювань тканин пародонта в дітей, які страждають на ДНЗ, 

удвічі перевищує відповідні показники здорових дітей [31]. 

Розвиток запальних захворювань тканин пародонта на тлі первинного 

гіпотиреозу супроводжується зменшенням рівня клітинної ланки імунітету, 

зростанням вмісту IgА, IgG, IgM, зменшенням активності лізоциму і 

підвищенням вмісту sIgA та посиленням процесів деструкції сполучної 

тканини та остеорезорбції кісткової тканини міжальвеолярних перетинок, 

що, своєю чергою, різко перевищує інтенсивність остеосинтезу і формування 

сполучної тканини [33]. Автор також відзначає зниження загальної імунної 

резистентності, що, на його думку, пов’язано із виникненням дефіциту 
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тиреоїдних гормонів при гіпотиреозі та, як наслідок, значних порушень 

процесів обміну речовин в організмі зі зниженням неспецифічної 

резистентності, що, в підсумку призводить до розвитку запальних і запально-

дистрофічних змін у тканинах пародонта [198, 199]. 

Генералізований пародонтит за умов супутньої патології щитоподібної 

залози характеризується більш тяжким пошкодженням імунної гуморальної 

та клітинної відповіді, що супроводжується зростанням рівня певних 

популяцій Т-лімфоцитів і В-лімфоцитів, зменшенням концентрації 

імуноглобулінів [200]. 

У разі ендемічного еутиреоїдного зобу запально-дистрофічні 

захворювання тканин пародонта виявляється здебільшого в середній формі 

тяжкості, у третини діагностується тяжкий ступінь захворювання. При зобі, 

що триває понад 5 років, частіше виявляється пародонтит тяжкого ступеня, 

що вказує на вплив тривалості захворювання щитоподібної залози на перебіг 

стоматологічної патології [201]. 

Крім того, захворювання тканин пародонта за наявності супутньої 

патології щитоподібної залози характеризуються метаболічними 

порушеннями, зокрема, обмінних процесів, підвищенням протеолітичної 

активності крові, посиленням екскреції мінеральних компонентів. 

Порушення гомеостатичної рівноваги в організмі призводить до 

деструктивно-запальних змін у тканинах пародонта [27, 28, 33, 195]. 

Підсумовуючи вищеперелічене, можна зробити висновок, що між 

стоматологічною патологією та патологією щитоподібної залози встановлено 

низку зв’язків. За умов порушення тиреоїдної функції їх є більше, але 

простежуються такі зміни і в разі еутиреоїдного стану. Однак, не всі аспекти 

розвитку і перебігу хвороб пародонта в дітей на тлі захворювань 

щитоподібної залози ще вивчені. Зокрема, актуальним є дослідження змін 

імунологічних і вуглеводних показників у ротовій рідині дітей, які мають 

супутній ДНЗ.  
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1.3. Характеристика лікувально-профілактичних заходів, які 

застосовуються у разі запальних захворювань тканин пародонта та 

тиреопатології 

 

Аналіз літературних джерел засвідчив, що наукові пошуки стосовно 

лікування хвороб пародонта в дітей спрямовані на оптимізацію лікування 

ХКГ у дітей за допомогою комплексної патогенетичної терапії [124, 202-216]. 

Розроблено комплекс лікувальних заходів для дітей у разі ХКГ, які 

проживають в екологічно несприятливих та фтор- і  йоддефіцитних умовах, 

що включає: професійну гігієну ротової порожнини, традиційні 

протизапальні засоби та аплікації гелем «Холісал», застосування зубної пасти 

«Лакалут Актив Гербал» та ополіскувача «Лакалут Актив». Для загального 

лікування запропоновано «Кіндер Біовіталь Лецитин гель» із метою 

підсилення функції імунної системи та «Аскорутин» для зменшення 

проникності та ламкості капілярів [217]. 

ЕТ Супієва (1996) пропонує дітям з ендемічного зобного регіону 

проводити місцеву терапію ремінералізуючими засобами та застосовувати 

зубну пасту із вмістом йодовмісних  сполук [185]. 

Диференційований підхід до вирішення проблеми лікування і 

профілактики стоматологічних захворювань у дітей, хворих на ДНЗ, 

здійснила ОП Рожко [31, 218]. Із цією метою вона розробила поетапний 

лікувально-профілактичний комплекс, який включає: усунення дефіциту 

йоду («Йод-актив»), підвищення імунітету, регуляцію гормональної 

активності щитоподібної залози («Селен-актив»), адаптогени, антиоксиданти 

(«Лецитин», «Біотрит-дента»), засоби ремінералізуючої (ополіскувач та зубна 

паста «R.O.C.S.») та стимулюючої остеогенез («Кальцикор») дії, 

протизапальні засоби («Лізодент»). Це дозволило автору отримати 

карієспрофілактичну ефективність, яка становила 55,3 %, та суттєво 

поліпшити пародонтологічні індекси і показники рівня гігієни ротової 

порожнини.  
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За даними літератури [32], у разі захворювань тканин пародонта в 

дітей, хворих на ДНЗ, доцільною є корекція обміну макро- і мікроелементів, 

за можливістю на системному та місцевому рівні. Для цього варто 

використовувати лікувально-профілактичну пасту «R.O.C.S.-Bionica», яка 

містить активні компоненти чабрецю і ламінарії, та ополіскувач «R.O.C.S.- 

School», до складу якого входять екстракт ламінарії, ксиліт, кальцій і магній, 

Застосування препарату «Терафлекс» у комплексі лікування ХКГ за умов 

ДНЗ призводить до відновлення елементів зубощелепної системи, 

побудованих із сполучної тканини.  

За умов тиреопатології дітям для підвищення захисних властивостей 

ротової рідини, її ремінералізуючої функції рекомендовано використовувати 

1-2 % розчин солі «Ахіллес» у вигляді полоскання [219]. 

НВ Біденко [25] рекомендує застосовувати комплекс заходів, до складу 

якого входить корекція дієти, профілактичні огляди, застосування 

ремінералізуючих розчинів та полоскання ротової порожнини розчином 

діуцифону, що значно посилює ефект лікування карієсу та гінгівіту в дітей 

при дифузному еутиреоїдному зобі.  

На думку АБ Сарафанової [193], для підвищення ефективності 

лікування ХКГ на тлі гіперплазії щитоподібної залози, у пацієнтів молодого 

віку, проводять індивідуальну йодну профілактику в комплексі лікування. 

Установлено, що застосування комплексу препаратів «Диплен-Ф», 

«Кальцинова гранулят» і «Йотрін» в дітей із супутньою гіпоплазією на тлі 

гіпотиреозу поліпшує місцевий імунітет [29]. 

КА Колесник [30] під час ортодонтичного лікування дітей, хворих на 

ДНЗ, рекомендує використання комплексу препаратів, що володіють 

адаптогенною, остеотропною, пребіотичною дією для відновлення 

нормальної мікроциркуляції  тканин пародонта.  

У дітей на тлі ураження хронічним тиреоїдитом рекомендовано 

застосування загальноприйнятої схеми лікування і профілактики карієсу 
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зубів та гінгівіту з включенням препаратів ремінералізуючої, антимікробної й 

імунокорегуючої дії («Белагель Са/Р», «Парагель») [220]. 

З метою лікування генералізованого пародонтиту в підлітків за умов 

однасного ураження тиреопатологією рекомендовано лікувально-

профілактичні заходи із «Ербісолом», що дає позитивний ефект та ліквідацію 

запального процесу в тканинах пародонта [200]. 

Ефективним виявився метод лікування ХКГ у дітей пубертатного віку, 

де застосовували гель для ротової порожнини «Ехіпозол» та зубну пасту 

«Colgate лікувальні трави» з ополіскувачем «Colgate Plax total цілющі трави» 

[14]. 

Захворювання тканин пародонта зумовлені ендокринно-імунною 

патологією спричиненою йододефіцитом ефективно лікують лікувальним 

комплексом із «Йодіс-кулендулою» та «Йодіс-концентратом» у комбінації з 

«Кальций Д3 Нікомедом», що сприяє нормалізації функції щитоподібної 

залози, підвищенню захисних сил організму, поліпшенню показників 

метаболізму кісткової тканини [221].  

У пацієнтів уражених хронічним генералізованим пародонтитом на тлі 

первинного гіпотиреозу рекомендовано застосовувати імуномодулятор 

«Галавіт», магнітофорез композиції на базі кремнійорганічного гелю, 

комбінацію трансплантата «Аллоплант» та аутоплазми [194]. 

Суттєво підвищує ефективність лікування та стабілізує патологічний 

процес у тканинах пародонта при супутній патології щитоподібної залози 

застосування антиоксидантів у комплексі медикаментозної терапії [222].  

За даними літератури [201], у пацієнтів, хворих на хронічний 

генералізований пародонтит на тлі супутньої тиреопатології варто 

щонайменше чотири рази на рік проводити повний об’єм профілактичних та 

лікувальних заходів, зокрема, використовувати з гігієнічною метою зубну 

пасту «Елам-Дент», котра містить йод. 
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Для нормалізації метаболізму кісткової тканини при генералізованому 

пародонтиті за умов супутньої патології щитоподібної залози,  рекомендують 

застосовувати препарати «Кальцій-Д3 Нікомед» та «Фітор» [195]. 

Розроблено та впроваджено в стоматологічну практику лікувально-

профілактичну схему для захворювань тканин пародонта на тлі первинного 

гіпотиреозу, яка включає комбіноване застосування антисептика «Холісал» 

та імуномодулюючого комплексу «Імуновел» з урахуванням базової 

пародонтотерапії та корекції патології щитоподібної залози [223]. 

Таким чином, у практичній стоматології розроблено чимало способів 

лікування і профілактики захворювань тканин пародонта при супутній 

патології щитоподібної залози в дітей та дорослих. Однак, актуальними 

залишаються питання удосконалення лікувально-профілактичних заходів з 

урахуванням індивідуальних чинників організму дитини та регіональних 

особливостей. Зокрема, потребують вивчення і корекції імунологічні зміни та 

порушення рівня глікопротеїнів ротової рідини в дітей, хворих на ХКГ на тлі 

ДНЗ, що і буде предметом дослідження у нашій роботі. 

Проведений аналіз літератури засвідчив багатофакторність етіології та 

патогенезу захворювань тканин пародонта в дітей, а також значний вплив 

тиреопатології на стан зубощелепного апарату людини. У зв’язку з цим 

актуальним та перспективним є вивчення причинно-наслідкових зв’язків у 

дитини між початковими проявами патології щитоподібної залози та змінами 

тканин пародонта, на основі яких стане можливим удосконалити методи 

діагностики, профілактики і лікування. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Загальна характеристика обстежених осіб. Дизайн дослідження 

 

Відповідно до визначеної мети та поставлених завдань дослідження 

обстежено 180 дітей, хворих на ДНЗ, віком 12 та 15 років, які знаходилися на 

диспансерному обліку в Обласній дитячій клінічній лікарні (м. Чернівці) та 

Міській дитячій поліклініці (м. Чернівці). Для порівняльної оцінки 

досліджуваних показників використовували дані, отримані у 80 соматично 

здорових дітей того ж віку І та ІІ груп здоров’я. 

Основними критеріями включення пацієнтів у дослідження були: діти 

віком 12 та 15 років обох статей, жителі Чернівецької області із 

підтвердженим діагнозом ДНЗ та тривалістю захворювання понад рік (в 

анамнезі не було інших соматичних захворювань); відсутність протипоказань 

до лікування ХКГ запропонованими методами та фармакологічними 

препаратами, дисциплінованість пацієнтів та наявність підписаної 

інформованої добровільної згоди на участь у дослідженні. 

Критеріями виключення були: діти іншого віку, обтяжені будь-якими 

іншими супутніми соматичними захворюваннями та тяжкими формами 

патології щитоподібної залози; обтяжений алергологічний анамнез; наявність 

таких стоматологічних захворювань: декомпенсована форма карієсу зубів; 

дистрофічно-запальні, ідіопатичні та продуктивні захворювання тканин 

пародонта; інфекційні та передпухлинні захворювання слизової оболонки 

ротової порожнини та тканин щелепно-лицевої ділянки; зубощелепні 

аномалії та деформації; відмова батьків чи дитини від співпраці з лікарем 

протягом усього періоду дослідження. 

Верифікація патології щитоподібної залози проводилася 

ендокринологами згідно Наказу МОЗ України № 454 від 27.04.2006 р. «Про 

затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю 
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дитяча ендокринологія» [224]. До груп спостереження включалися пацієнти з 

Іа, Іб та ІІ ступенями тяжкості ДНЗ, які визначалися згідно класифікації 

ВООЗ (1986): Іа ступінь – залоза пальпується, але візуально не визначається; 

Іб ступінь – залоза пальпується і визначається візуально в положенні 

повороту голови назад; ІІ ступінь – залоза визначається візуально при 

нормальному положенні голови. 

Дизайн проведеного дослідження можна описати такими етапами: 

1. Клінічне дослідження стану тканин пародонта в дітей віком 12 та 15 

років, хворих на ДНЗ. 

2. Поглиблене параклінічне дослідження стану тканин пародонта в дітей 

віком 12 років за умов супутнього ДНЗ. 

3. Установлення ефективності запропонованих лікувально-

профілактичних заходів щодо ХКГ, поєднаного з ДНЗ, у дітей віком 12 років. 

Розподіл обстежених за віком, статтю та ступенем тяжкості 

соматичного захворювання наведено в таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Розподіл дітей за віком, статтю та ступенем тяжкості  

соматичного захворювання 

 

Групи 12 років 15 років 

стать кількість стать кількість 

 

соматично  

здорові діти 

хлопці 28 хлопці 14 

дівчата 22 дівчата 16 

разом 50 разом 30 

 

д
іт

и
, 
х

в
о

р
і 

н
а 

Д
Н

З
  

ДНЗ Іа 

ступеня 

хлопці 13 хлопці 17 

дівчата 17 дівчата 13 

разом 30 разом 30 

 

ДНЗ Іб 

ступеня 

хлопці 14 хлопці 16 

дівчата 16 дівчата 14 

разом 30 разом 30 
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продовження таблиці 2.1 

  

ДНЗ ІІ 

ступеня 

хлопці 15 хлопці 15 

дівчата 15 дівчата 15 

разом 30 разом 30 

усього 140 120 

 

На основі клінічної оцінки стану тканин пародонта дітей віком 12 років 

та з метою подальшого параклінічного дослідження та розробки лікувально-

профілактичних заходів були сформовані такі групи спостереження:  

І група (n=19) – соматично здорові діти без захворювань тканин 

пародонта; 

ІІ група (n=31) – соматично здорові діти, хворі на ХКГ; 

ІІІ група (n=50) – діти, хворі на ХКГ та тлі ДНЗ.  

Розподіл дітей у групах спостереження за статтю та станом тканин 

пародонта показано в таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2 

Розподіл дітей груп спостереження за статтю та станом  

тканин пародонта 

 

 

Група 

 

Стать 

 

Соматичний 

стан 

Інтактні 

тканини 

пародонта 

Хронічний катаральний 

гінгівіт 

Разом 

легкий середній тяжкий 

 

І 

хлопці  

 

 

 

здорові 

9 - - - 9 

дівчата 10 - - - 10 

разом 19 - - - 19 

 

ІІ 

хлопці - 6 4 5 15 

дівчата - 5 7 4 16 

разом - 11 11 9 31 
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продовження таблиці 2.2 

 

ІІІ 

хлопці хворі на 

ДНЗ 

- 7 13 4 24 

дівчата - 7 11 8 26 

разом - 14 24 12 50 

усього 100 

 

Для лікування та оцінки ефективності розробленого лікувально-

профілактичного комплексу в дітей, хворих на ХКГ на тлі ДНЗ, у межах ІІІ 

групи нами було сформовано дві підгрупи: основну та порівняння. Розподіл 

дітей у підгрупах спостереження за статтю, соматичним здоров’ям та станом 

тканин пародонта наведено в таблиці 2.3. 

Таблиця 2.3 

Розподіл дітей ІІІ групи основної і порівняльної підгрупи за статтю, 

соматичним здоров’ям  та станом тканин пародонта 

 

 

Підгрупа 

 

Стать 

Ступінь тяжкості ДНЗ Ступінь тяжкості ХКГ 

Іа Іб ІІ легкий середній тяжкий 

 

о
сн

о
в
н

а хлопці 3 7 3 3 6 2 

дівчата 3 6 3 4 5 5 

разом 6 13 6 7 11 7 

 

п
о
р

ів
н

ян
н

я
 хлопці 4 6 2 4 7 2 

дівчата 4 5 4 3 6 3 

разом 8 11 6 7 13 5 

усього 14 24 12 14 24 12 

 

За станом соматичного здоров’я діти підгруп спостереження були 

співставними. Ступінь тяжкості ДНЗ у дітей основної підгрупи був 

розподілений таким чином: 24,00 % (6 осіб) мали захворювання Іа ступеня, 

52,00 % (13 осіб) – Іб ступеня та 24,00 % (6 осіб) – ІІ ступеня тяжкості. 

Підгрупа порівняння була сформована з 32,00 % (8 осіб) випадків ДНЗ Іа 
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ступеня, у 44,00 % (11 осіб) – ДНЗ Іб ступеня та в 24,00 % (6 осіб) – ДНЗ ІІ 

ступеня. Іншої соматичної патології в дітей не спостерігалося. 

Батьки дітей, а також діти після 14 років підписували добровільні 

інформовані згоди пацієнтів, в який зазначалося їх погодження на 

проведення діагностичних та лікувальних маніпуляцій. Документ розроблено 

згідно чинного законодавства, зокрема наказу МОЗ України від 23.09.2009 р. 

№ 690 та від 03.08.2012 р. № 616. Також витримані основні положення GСР 

від 1996 р. та Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицину від 

04.04.1997 р., Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації про 

етичні принципи проведення наукових медичних досліджень за участю 

людини (1964-2013 рр.). 

 

2.2. Стоматологічні методи обстеження дітей    

 

Клінічне обстеження традиційно включало вивчення скарг, анамнезу, 

зовнішньоротовий та внутрішньоротовий огляд. Дані обстеження 

реєструвалися в картці оцінки стоматологічного статусу дитини, розробленій 

на основі рекомендацій ВООЗ [225] та картки стоматологічного обстеження 

дитини для епідеміологічних досліджень [226], а також у медичній картці 

стоматологічного хворого (Ф № 43/о). 

Анамнестично оцінювали місце проживання дитини, якість 

харчування, розвиток та перебіг стоматологічної патології. Дані щодо 

розвитку дитини та стану її соматичного здоров’я отримували з історії 

розвитку дитини (112/О), медичної картки дитини (026/О) та контрольної 

картки диспансерного нагляду (030/О). 

Серед скарг у першу чергу акцентували увагу на пародонтальних: 

кровоточивість, біль, свербіж, неприємні відчуття в яснах, наявність галітозу. 

Позаротове обстеження включало виявлення симетричності та 

пропорційності обличчя, наявності елементів ураження шкіри та червоної 
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облямівки губ, стан регіонарних лімфатичних вузлів, слинних залоз, 

скронево-нижньощелепного суглоба.  

Внутрішньоротове обстеження включало: огляд слизової оболонки 

ротової порожнини; встановлення типу прикусу, зубощелепних аномалій та 

деформацій, дослідження стану твердих тканин зубів; визначення 

гігієнічного стану ротової порожнини та стану тканин пародонта. 

Поширеність та інтенсивність карієсу зубів визначали за допомогою 

індексу КПВ, інтерпретували результати згідно з рекомендаціями ВООЗ 

(табл. 2.4-2.5) [227, 228, 229]. 

Таблиця 2.4 

Оціночні критерії поширеності 

карієсу зубів у 12-річних дітей (ВООЗ, 1981) 

 

Показник, % Рівень  

0-30  низький 

31-80  середній 

81-100  високий 

 

Таблиця 2.5 

Оціночні критерії інтенсивності 

карієсу зубів у 12-річних дітей (ВООЗ, 1981) 

 

Показник Рівень  

0,0-1,1 дуже низький 

1,2-2,6 низький 

2,7-4,4 середній 

4,5-6,5 високий 

більше 6,6  дуже високий 
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Оцінку стану тканин пародонта в дітей проводили за допомогою 

гінгівального (РМА), пародонтального (СРІ) індексів та використання проби 

Шиллєра-Пісарєва.  

При встановленні діагнозу керувалися класифікацією захворювань 

тканин пародонта МФ Данилевського. Ступінь тяжкості запального процесу 

в яснах визначали за індексом РМА [230]. 

Клінічно оцінювали колір ясен (блідо-рожевий, гіперемійований, 

ціанотичний), вигляд ясенних сосочків (загострення, валикоподібне 

потовщення, інші зміни ясенного краю) та консистенцію вільного краю ясен 

(тонус збережений, набрякі, пастозні). 

Папілярно-маргінально-альвеолярний індекс (1960) дозволяє 

ідентифікувати найменші зміни в тканинах пародонта, а також ступінь 

тяжкості запалення в яснах [231]. 

Шкала оцінки індексу включала три критерії: 

1 бал – запалення сосочка; 

2 бали – запалення ясенного краю; 

3 бали – запалення прикріпленої частини ясен. 

Формула для обчислення індексу: 

 

 

 

Інтерпретація індексу: 

легкий ступінь гінгівіту –  25 % та менше;  

середній ступінь гінгівіту – від 25  до 50 %; 

тяжкий ступінь гінгівіту – понад 50 %. 

Проба Шиллєра-Пісарєва (1956) була застосована для встановлення 

чітких меж гінгівіту та ступеня його тяжкості, вона дає можливість 

ідентифікувати доклінічні ознаки запального процесу. Як відомо, запальний 

процес супроводжується збільшенням кількості глікогену, проба ґрунтується 

на реакції глікогену з йодом, яка дає забарвлення різного ступеня 

 

РМА =        сума балів      х 100 %             (2.1) 

               
3 х число зубів 
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інтенсивності, що відповідає ступеню тяжкості запалення [229, 231]. Проба 

досить об’єктивна та точна, має числовий варіант інтерпретації: 

Оціночні критерії: 

0 балів – жовте забарвлення, що вказує на відсутність запалення; 

1 бал – блідо-коричневе забарвлення; 

2 бали – світло-буре забарвлення; 

3 бали – темно-буре забарвлення. 

У нашому дослідження визначалася кількість уражених секстантів. 

Комунальний пародонтальний індекс (ВООЗ, 1989) дозволяє 

ідентифікувати основні симптоми ураження тканин пародонта, зокрема 

кровоточивість ясен, наявність зубного каменю і патологічних кишень, з 

урахуванням площі захоплення в секстантах. Дітям 12-річного віку 

визначали лише кровоточивість ясен та зубний камінь. Визначався індекс СРІ 

в ділянці 6 індексних зубів [229]. 

Оцінку клінічних даних здійснювали за такими критеріями: 

0 балів – відсутність ознак ураження тканин пародонта; 

1 бал – наявність кровоточивості, яка виявляється візуально під час 

зондування; 

2 бали – наявність зубного каменю під час зондування. 

За отриманими даними визначать: 

- секстанти без ознак ураження; 

- секстанти з кровоточивістю; 

- секстанти із зубним каменем; 

- необхідність у лікуванні. 

Для аналізу результатів дослідження використовувалися оціночні 

критерії, рекомендовані ВООЗ, зокрема, показники поширеності та 

інтенсивності кровоточивості ясен та зубного каменю в дітей віком 15 років 

(табл. 2.6, 2.7). 
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Таблиця 2.6 

Оціночні критерії поширеності та інтенсивності кровоточивості 

ясен у 15-річних дітей (ВООЗ, 1997) 

 

Поширеність, % Інтенсивність,  

секстанти 

Рівень 

до 20  0-0,5 низький 

21-50  0,6-1,5 середній 

51-100  1,6 та більше високий 

 

Таблиця 2.7 

Оціночні критерії поширеності та інтенсивності зубного каменю  

в 15-річних дітей (ВООЗ, 1997) 

 

Поширеність, % Інтенсивність,  

 секстанти 

Рівень 

до 50  0-1,5 низький 

51-80  1,6-2,5 середній 

81-100  2,6 та більше високий 

 

Індекс гігієни ротової порожнини (Greene, Vermillion, 1964) дозволяє 

ідентифікувати площу м’яких і твердих зубних відкладень, рекомендований 

для оцінки стану гігієни ротової порожнини ВООЗ [229]. Проводився шляхом 

огляду вестибулярних поверхонь 16, 11, 26, 31 зубів та язикових поверхонь 

36 та 46 зубів. На досліджуваних поверхнях спочатку визначали зубний 

наліт, потім зубний камінь за критеріями, які наведені в таблиці 2.8. 

Формула для обчислення: 

ОНI-S = 

 

де ∑ – сума значень; DI – зубний наліт, СІ – зубний камінь, n – кількість 

обстежених зубів. 

 

∑ DI         ∑ CI 

           +                            (2.2) 

   n              n   



59 

 

Таблиця 2.8 

Критерії оцінки для визначення індексу OHI-S  

 

Зубний наліт (DI) Бали Зубний камінь (CI) 

не виявлено 0 не виявлено 

м’який наліт вкриває 1/3 

поверхні коронки зуба 

1 над’ясенний зубний камінь 

вкриває 1/3 коронки зуба 

м’який наліт вкриває до 2/3 

поверхні коронки зуба 

2 над’ясенний зубний камінь 

вкриває більше 2/3 коронки зуба 

або під’ясенний зубний камінь у 

вигляді окремих конгломератів 

м’який наліт вкриває більше 

2/3 поверхні коронки зуба 

3 над’ясенний зубний камінь 

вкриває 2/3 коронки зуба і(або) 

під’ясенний, що оточує всю 

пришийкову ділянку зуба 

 

Інтерпретація отриманих результатів наведена в таблиці 2.9. 

Таблиця 2.9 

Оціночні критерії значень індексу OHI-S  

 

Значення Рівень індексу Гігієна ротової 

порожнини 

0-0,6 низький добра 

0,7-1,6 середній задовільна 

1,7-2,55 високий погана 

2,6 і вище дуже високий дуже погана 

 

Застосований індекс Сілнес-Лоу (Loe, Silness, 1967) дає можливість 

ідентифікувати товщину зубних відкладень у пришийковій зоні, яка є 

найвразливішою щодо ініціації запального процесу в яснах внаслідок 

взаємодії мікроорганізмів із тканинами пародонта [229]. Проводився шляхом 

дослідження чотирьох поверхонь (вестибулярної, оральної, дистальної, 

медіальної) 11, 16, 24, 31, 36, 44 зубів. Наявність нальоту визначали візуально 

та за допомогою зонда без фарбування. 
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Критерії оцінки: 

0 балів – відсутність нальоту; 

1 бал – наліт визначається лише під час зондування, візуально нальоту не 

визначається; 

2 бали – наліт визначається візуально в приясенній ділянці коронок зубів; 

3 бали – наліт визначається візуально на більшій частині поверхні коронок 

зубів, інтенсивне відкладання зубного нальоту в приясенній ділянці та 

міжзубних проміжках. 

Формули для обчислення: 

                          індексу зуба = 

 

 

                         загального індексу = 

 

де  ∑ – сума; n – кількість обстежених зубів. 

 

Із метою диференційної діагностики карієсу та його ускладнень, а 

також більш тяжких форм ураження тканин пародонта проводилися 

рентгенологічні методи дослідження – прицільна близькофокусна контактна 

рентгенографія та ортопантомографія. 

 

2.3. Лабораторні методи дослідження 

 

 Проведені в дисертаційній роботі дослідження здійснювалися в 

лабораторії кафедри біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії 

Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний 

медичний університет» (зав. каф. – доц. НП Григор’єва) та лабораторному 

відділенні Обласної дитячої клінічної лікарні м. Чернівці (зав. від. –                              

ТВ Ігнатюк). 

∑ балів 4-х поверхонь 

                                                        (2.3) 

                    4  

    ∑ балів усіх зубів             (2.4) 

 

 

                 n 
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Матеріалом для дослідження була ротова рідина дітей, хворих на ДНЗ, 

та соматично здорових дітей. Вибір біоматеріалу зумовлений простотою та 

доступністю його одержання в значних кількостях, неінвазивністю. При 

цьому ротова рідина містить широкий спектр метаболітів, що дозволяє 

розкрити патогенетичні ланки розвитку захворювань тканин пародонта та 

інших стоматологічних захворювань.  

Забір ротової рідини дітей груп спостереження здійснювався зранку до 

прийому їжі після полоскання ротової порожнини дистильованою водою 

шляхом спльовування. Стимуляція слиновиділення не застосовувалася. 

Зберігання матеріалу під час транспортування відбувалося при температурі – 

5Со. Біоматеріал піддавався центрифугуванню в режимі 3000 об/хв протягом 

15 хвилин. У супернатанті визначали такі біохімічні показники: загальний 

білок, глікопротеїни, гексозаміни, фукозу, сіалові кислоти. 

Рівень загального білка оцінювали за методом ОН Lowry [232], який 

базується на реакції білка із сірчанокислою міддю в основному середовищі з 

утворенням біуретових сполук. Загальний рівень глікопротеїнів слини 

визначали за методом ЕГ Романенко [233], який базується на виділенні 

кислого білка за допомогою 20 % розчину сульфацилової кислоти. 

Концентрацію гексозамінів визначали за методом L Elson та W Morgan [234]; 

фукози – за методом Z Dische [235]; сіалових кислот – за методом                    

L Warren [236]. 

Активність лізоциму в ротовій рідині визначали бактеріологічним 

методом Г Горіна у модифікації АП Левицького і ОО Жигіної [237]. Суть 

методу полягає в здатності лізоциму розчиняти низку бактерій, у тому числі 

клітини Micrococcus lysodeikticus (стандартний штам 2665). У якості 

субстрату використовували суспензію ацетонового порошку цих бактерій у 

фосфатному буфері. Хід виконання: у кювету спектрофотометра вноситься              

3 мл субстрату, підігрівають його до +30оС протягом 5-6 хвилин, додають                                   

0,1 мл слини, обережно перемішують. Визначаються показники при 570 нм 
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на 1-й, 3-й та 6-й хвилинах інкубації. Активність лізоциму вираховують за 

формулою: 

 ,  де                        (2.5) 

А – активність в од/мл (1 одиниця – це зміна оптичної щільності на 1 

одиницю за 1 хвилину; 

∆E – різниця екстинцій між 6 і 1, або 3 і 1 хвилинами; 

n – розведення розчину лізоциму; 

∆t – час дослідження (5 або 2 хвилини). 

Визначення вмісту sIgА, IgА, IgG проводили за методикою простої 

радіальної імунодифузії в агаровому гелі за G Manchini з використанням 

моноспецифічних стандартних антисироваток щодо досліджуваних класів 

імуноглобулінів фірми «Мікроген» (Росія). Концентрацію імуноглобулінів 

визначали за калібрувальним графіком і виражали в г/л. 

Рівні IL-1β та IL-4 визначалися методом імуноферментного аналізу на 

приладі «StatFax 303 Plus» за допомогою реагентів фірми «Вектор Бест» 

(Росія). Вміст цитокінів виражали у пг/мл.   

Кількість лабораторних методів досліджень відповідала вимогам                                                               

статистичної достовірності (табл. 2.10).  

Таблиця 2.10 

Кількість проведених лабораторних методів дослідження 

  

 

 

Показник 

Соматично здорові діти Діти, хворі на дифузний 

нетоксичний зоб  

інтактні 

тканини 

пародонта 

хронічний 

катаральний 

гінгівіт 

Іа 

ступінь 

Іб 

ступінь 

ІІ 

ступінь 

загальний білок 19 31 14 24 12 

глікопротеїни 19 31 14 24 12 

гексозаміни 19 31 14 24 12 

сіалові кислоти 19 31 14 24 12 

фукоза 19 31 14 24 12 
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продовження таблиці 2.10 

лізоцим 19 31 14 24 12 

sIgA 19 31 14 24 12 

IgА 19 31 14 24 12 

 IgG 19 31 14 24 12 

IL-1β 19 31 14 24 12 

IL-4 19 31 14 24 12 

 

 

2.4. Характеристика розроблених лікувально-профілактичних 

комплексів  

 

Лікування та спостереження за дітьми відбувалося на клінічній базі 

кафедри хірургічної та дитячої стоматології, а з 2017 року кафедри 

стоматології дитячого віку Вищого державного навчального закладу України 

«Буковинський державний медичний університет» в Обласній дитячій 

клінічній лікарні м. Чернівці. 

Із метою визначення ефективності запропонованих лікувально-

профілактичних заходів у дітей, які хворіють на ХКГ на тлі ДНЗ, нами було 

сформовано підгрупи спостереження, характеристику яких наведено в 

таблиці 2.3. 

На першому етапі стоматологічного лікування усім дітям проведена 

санація ротової порожнини з метою усунення локальних чинників, які 

спричиняють ретенцію зубної бляшки (каріозні порожнини, неякісні пломби 

тощо). Також здійснена професійна гігієна ротової порожнини для усунення 

усіх назубних нашарувань після їхньої візуалізації за допомогою ручних 

скейлерів із наступним поліруванням поверхонь зубів. Професійну гігієну 

ротової порожнини з профілактичною метою проводили 2 рази на рік. 

Обов’язковим компонентом лікування була навчання або корекція 

індивідуальної гігієни ротової порожнини та рекомендації щодо вибору 
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предметів і засобів гігієни та методів їх застосування (лікувально-

профілактичні пасти та ополіскувачі, що містять рослинні протизапальні 

компоненти, зубні щітки середньої жорсткості, флоси). Постійний контроль 

за якістю виконання чищення зубів проводили під час оглядів пацієнтів, а 

також шляхом залучення батьків та використання засобів для візуалізації 

зубного нальоту.  

Водночас нами надавалися рекомендації щодо харчування дітей, в яких 

йшлося про: зменшення кількості та часу вживання рафінованих вуглеводів, 

достатнє споживання продуктів, що містять кальцій, а також використання в 

раціоні ламінарії 2-3 рази на тиждень. Контроль виконання цих заходів теж 

відбувався за участю батьків.  

У групі порівняння застосовано загальноприйнятий спосіб лікування  

ХКГ, що відповідає протоколу відповідно до Наказу МОЗ України від 

23.11.2004 р. № 566 «Про затвердження Протоколів надання медичної 

допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча терапевтична стоматологія» [238]. 

Зокрема, здійснювалася антисептична обробка ротової порожнини у вигляді 

полоскань 0,05 % розчином хлоргексидину біглюконату 2 рази на день та 

протизапальна терапія у вигляді ротових ванночок розчином «Ромазулану» (1 

чайна ложка препарату на склянку води) 3 рази на день до клінічного ефекту 

зникнення ознак запалення. Із метою зміцнення організму дитини та 

підвищення захисних механізмів призначалася настойка «Ехінацеї» 

(«Євразія», Україна) (№ UA/1855/01/01, термін дії необмежений з 

17.02.2020), по 5 крапель тричі на день за 30 хвилин до їди протягом 3 

тижнів. 

Дітям третьої групи основної підгрупи застосовували комплекс 

лікувально-профілактичних заходів, який включав препарат макро- і 

мікроелементів та імуномодулятор як на локальному рівні, так і на рівні 

всього організму, та призначався двічі на рік, а саме: 

- для корекції макро- та мікроелементного балансу в організмі дитини – 

комплексний вітамінно-мінеральний препарат «Кальцемін адванс» 
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(«Bayer», США) (№ UA/7110/01/01, термін дії необмежений з 

13.10.2017), до складу якого входять кальцію карбонату та кальцію 

цитрату 500 мг, вітамін D3 (холекальциферол) 200 МО, магній (магнію 

оксид) 40 мг, цинк (цинку оксид) 7,5 мг, мідь (міді оксид) 1 мг, 

марганець (марганцю сульфат) 1,8 мг, бору (натрію борат) 250 мкг. 

Дозування препарату: по 1 таблетці 1 раз на добу при вживанні їжі 

протягом 1 місяця двічі на рік.  

- для корекції імунних реакцій організму дитини – препарат «Імупрет» 

(«Bionorica», Німеччина) (№ UA/6909/01/01, термін дії необмежений з 

28.08.2017), до складу якого входять екстракти лікарських рослин із 

розрахунку на 100 г крапель: кореня алтею 0,4 г; квітів ромашки 0,3 г; 

трави хвоща 0,5 г; листя грецького горіха 0,4 г; трави деревію 0,4 г; 

кори дуба 0,2 г; трави кульбаби 0,4. Дозування препарату: по 25 

крапель 3 рази на добу впродовж 3 тижнів. Курс лікування 

повторювали двічі на рік. 

- для посилення місцевої протизапальної дії та корекції неспецифічного 

захисту ротової порожнини – препарат «Лізак» («Фармак», Україна)                  

(№ UA/10649/01/01, UA/10650/01/01 UA/10651/01/01 UA/16033/01/01, 

термін дії необмежений з 17.10.2019), до складу якого входить 

лізоциму гідрохлориду 10 мг у перерахуванні на суху речовину та 

деквалінію хлориду 0,25 мг, що надає йому антисептичної та 

протизапальної дії, а також підвищує неспецифічну опірність 

організму. Застосовувався по 1 таблетці для розсмоктування 3-4 рази 

на день упродовж 10 днів. 

Лікування ДНЗ у дітей ІІІ групи обох підгруп відбувалося під 

моніторингом лікаря-ендокринолога та передбачало застосування препаратів 

калію йодиду з розрахунку 150 мкг на добу, щоденно, перманентно. Надалі, у 

випадку редукції гіперплазії щитоподібної залози, дитина переходила на 

профілактичні дози: по 100 мкг на добу [238, 239]. 
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Рис. 2.1. Схема комплексного лікування хронічного катарального 

гінгівіту в дітей за умов дифузного нетоксичного зобу.

Діти, хворі на хронічний 

катаральний гінгівіт на тлі 

дифузного нетоксичного зобу 

(ІІІ група, n = 50) 

підгрупа основна 

(n = 25) 
 

підгрупа порівняння 

(n = 25) 
 

Йодотерапія, санація, професійна гігієна, навчання гігієни 

ротової порожнини 

Загальне лікування: 

1. «Ехінацея» по 5 крапель 3 

рази на добу впродовж 3 

тижнів 2 рази на рік. 

2. Місцеве лікування: 

1. Полоскання 0,05 % 

розчином хлоргексидину 

біглюконат 2 рази на день 

до зникнення клінічних 

ознак запалення. 

2. Ротові ванночки 

розчином «Ромазулан» (1 

чайна ложка препарату на 

склянку води) 3 рази на 

день упродовж 7 днів. 

 

Загальне лікування: 

1. «Імупрет» по 25 крапель 3 

рази на добу впродовж 3 

тижнів 2 рази на рік. 

2. «Кальцемін-адванс» 

протягом 30 днів по 1 

таблетці 1 раз на добу. Курс 

2 рази на рік. 

Місцеве лікування: 

1. Полоскання 0,05 % 

розчином хлоргексидину 

біглюконат 2 рази на день до 

зникнення клінічних ознак 

запалення. 

2. Ротові ванночки розчином 

«Ромазулан» (1 чайна ложка 

препарату на склянку води) 3 

рази на день упродовж 7 

днів. 

3. «Лізак» – по 1 таблетці 

для розсмоктування 3-4 рази  

на день упродовж 10 днів. 
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Ефективність лікувально-профілактичних заходів оцінювалася в 

динаміці спостереження: до лікування, найближчі результати на 14 добу, 

віддалені результати – через півроку, рік та два роки. Катамнестично 

проводили клінічні огляди із визначенням гігієнічних і пародонтальних 

індексів та біохімічне дослідження ротової рідини відразу після закінчення 

лікування та через рік після лікування. 

 

2.5. Статистичні методи  

 

Статистична обробка матеріалу проводилася із використанням 

класичних методів варіаційної статистики в медицині з використанням 

програмного забезпечення «Statistica». 

Був застосований критерій Колмогорова-Смірнова для перевірки 

закону розподілу ознак, які вивчалися, на нормальність [240]. Гіпотезу про 

відповідність закону розподілу вибіркової сукупності до нормального 

приймали на рівні значущості =0,05. 

Вибірки порівнювалися згідно критерія Стьюдента-Фішера [94] у 

випадку прийняття гіпотези про нормальність розподілу двох вибірок. 

Гіпотезу про приналежність обох вибірок до однієї генеральної сукупності 

брали за умови прийняття на рівні значущості =0,05 нульової гіпотези про 

рівність середніх за t-критерієм Стьюдента та прийняття нульової гіпотези 

про рівність дисперсій за критерієм Фішера.  

Порівняння вибірок, у яких розподіл був ненормальним, здійснювали 

за критерієм Уілкоксона-Манна-Уїтні для незалежних вибірок і Т-критерієм 

Уілкоксона для залежних вибірок [241]. Гіпотезу про належність вибірок до 

однієї генеральної сукупності вважали на рівні значущості =0,05. 

Виявлення кореляційного зв’язку та його характеристика 

здійснювалися за допомогою кореляційного аналізу Пірсона для вибірок з 

нормальним розподілом [241] та кореляційного аналізу Спірмена для 
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вибірок, розподіл яких відрізнявся від нормального [241]. Оціночні критерії 

сили кореляційного зв’язку наведені в таблиці 2.11. 

Таблиця 2.11 

Характеристика кореляційного зв’язку 

 

Коефіцієнт кореляції (r) Сила кореляційного зв’язку 

0,7 ≤ r ≤ 1 cильний 

0,5 ≤ r < 0,7 cередній 

0,3 ≤ r < 0,5 помірний 

0,2 ≤ r < 0,3 слабкий 

r ≤ 0,19 відсутній 

 

Згідно з критерієм Стьюдента визначали значимість кореляційного 

зв’язку, зокрема кореляційний зв’язок вважали значущим при р  0,05 та 

високо значущим при р  0,01. 

 

Перелік публікацій за темою розділу: 

1. Патент на корисну модель № 126154 (Україна),  МПК G01N 33/487/ 

(2006.01). Спосіб дослідження хронічного катарального гінгівіту в 

дітей на тлі дифузного нетоксичного зобу. Годованець О.І, Кіцак ТС, 

Кузняк ЛВ, Годованець ОС, винахідники; заявник і патентовл. ВДНЗ 

України «Буковинський державний медичний університет».                            

№ заявки u 2017 12707; заявл. 21.12.2017; опубл. 11.06.2018, Бюл. № 

11. 4 с. (Дисертантом зібрано та опрацьовано матеріал, 

сформульовано заявку та формулу патенту, підготовлено до друку, 

аспірант Кузняк ЛВ допомагала в оформленні патенту. Співавтори 

професор Годованець ОІ та доцент Годованець ОС надали 

консультативну допомогу. [278] 
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2.  Патент на корисну модель № 126155 (Україна), МПК (2018.01); 

А61К 6/00; А61Q 11/00; А61Р 5/14 (2006.01); А61Р 37/00. Спосіб 

лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей на тлі дифузного 

нетоксичного зобу. Годованець ОІ, Кіцак ТС, Кузняк БВ, Годованець 

ОС, винахідники; заявник і патентовл. ВДНЗ України «Буковинський 

державний медичний  університет». № заявки u 2017 12708; заявл. 

21.12.2017; опубл. 11.06.2018, Бюл. № 11. 4 с. (Дисертантом зібрано 

та опрацьовано матеріал, сформульовано заявку та формулу 

патенту, підготовлено до друку, студент Кузняк БВ допомагав в 

оформленні патенту. Співавтори професор Годованець ОІ та доцент 

Годованець ОС надали консультативну допомогу). [279] 
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РОЗДІЛ 3 

КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ТКАНИН ПАРОДОНТА В 

ДІТЕЙ ЗА УМОВ ДИФУЗНОГО НЕТОКСИЧНОГО ЗОБУ 

 

 3.1. Поширеність та інтенсивність ураження тканин пародонта в 

дітей при супутньому дифузному нетоксичному зобі 

 

Пародонт у стадії формування особливо чутливий до дії будь-яких, 

навіть незначних, шкідливих подразників, тому ВООЗ рекомендує проводити 

дослідження поширеності захворювань пародонта після 15 років. Перші 

ознаки ураження тканин пародонта виявляються у ранньому дитячому віці, 

різко зростають у період статевого дозрівання і залишаються стабільно 

високими протягом усього життя. Із метою виявлення динаміки змін 

клінічних показників із віком нами досліджено дві вікові групи – 12 та 15 

років. Розподіл дітей наведено в підрозділі 2.1 (див. табл. 2.1). 

Огляд соматично здорових дітей засвідчив наявність патології тканин 

пародонта в 62,00 % обстежених у віці 12 років та у 80,00 % – у 15-річному 

віці (рис. 3.1).  

 

 

Рис. 3.1. Поширеність захворювань тканин пародонта в соматично 

здорових та хворих на дифузний нетоксичний зоб дітей. 
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Вірогідно вищими були ці показники у випадку ДНЗ. Зокрема, у 

першій віковій групі поширеність захворювань тканин пародонта за умов 

ДНЗ склала 79,11 %, у дітей старшого віку – 93,33 %. Спостерігалася 

тенденція до зростання поширеності патології тканин пародонта в дітей зі 

збільшенням ступеня тяжкості ДНЗ. 100 % ураження тканин пародонта 

реєструвалося в підлітків, хворих на ДНЗ ІІ ступеня тяжкості. 

У структурі захворювань тканин пародонта домінував ХКГ, частота 

виявлення якого коливалася в межах 83,33-95,83 % (табл. 3.1).  

Таблиця 3.1 

Структура захворювань тканин пародонта в дітей, хворих на 

дифузний нетоксичний зоб різних ступенів тяжкості 

 

 

Вік 

дітей 

 

Соматичний 

стан 

Захворювання тканин пародонта, % 

хронічний 

катаральний 

гінгівіт 

хронічний 

гіпертрофічний 

гінгівіт 

 

пародонтит 

1
2

 р
о
к
ів

 

здорові (n=31) 90,32 9,68 - 

ДНЗ (n=72) 93,06* 6,94* - 

ДНЗ Іа (n=22) 90,91* 9,09 - 

ДНЗ Іб (n=24) 95,83* 4,17* - 

ДНЗ ІІ (n=26) 92,31* 7,69 - 

 

1
5

 р
о
к
ів

 

здорові (n=24) 87,50 12,50 - 

ДНЗ (n=84) 85,72 7,14 7,14* 

ДНЗ Іа (n=26) 88,46 7,69 3,85* 

ДНЗ Іб (n=28) 85,72 7,14 7,14* 

ДНЗ ІІ (n=30) 83,33 6,67 10,00* 

 

Примітка. * – вірогідна відмінність від показників соматично здорових 

дітей, р<0,05. 
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Найвищим відсоток був у дітей віком 12 років із Іб та Іа ступенями 

тяжкості ДНЗ. Зі збільшенням віку спостерігалося незначне зниження 

поширеності ХКГ з одночасною реєстрацією більш тяжких форм ураження 

тканин пародонта, зокрема початкових форм пародонтиту. Найчастіше це 

відбувалося в підлітків на тлі ДНЗ ІІ ступеня тяжкості. 

У дітей усіх груп спостереження зустрічався хронічний гіпертрофічний 

гінгівіт, який здебільшого був фіброзним. 

Аналіз індексу СРІ, згідно з рекомендаціями ВООЗ, проведено з 

визначенням кількісті секстантів уражених кровоточивістю та із зубним 

каменем відповідно, до віку дітей, що відображено на рисунках 3.2-3.3. 

 

 Рис. 3.2. Показники поширеності кровоточивості та зубного каменю в 

дітей віком 12 років, хворих на дифузний нетоксичний зоб різних ступенів 

тяжкості. 

Примітка. * – вірогідна відмінність від показників соматично здорових 

дітей, р<0,05. 

 

Поширеність уражень тканин пародонта за умов супутнього ДНЗ, 

згідно критеріїв оцінки стану тканин пародонта для дітей 15-річного віку, за 

ознакою кровоточивості є високою та вірогідно вищою, аніж у соматично 
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здорових дітей в обох вікових групах. Зокрема, у дітей віком 12 років, хворих 

на ДНЗ, кровоточивість ясен спостерігалася на 29,78 % частіше порівняно з 

однолітками без патології щитоподібної залози (р<0,05). У дітей віком 15 

років у випадку ДНЗ кровоточивість була на 22,23 % більшою (р<0,05).  

 

 

Рис. 3.3. Показники поширеності кровоточивості та зубного каменю в 

дітей віком 15 років, хворих на дифузний нетоксичний зоб різних ступенів 

тяжкості. 

Примітка. * – вірогідна відмінність від показників соматично здорових 

дітей, р<0,05. 

 

 Щодо уражень тканин пародонта за ознакою наявності зубного каменю 

як одного з ключових чинників розвитку запального процесу в яснах та 

альвеолярній кістці слід відзначити наступне: спостерігається низький рівень 

ураження тканин пародонта в дітей молодшої вікової групи та соматично 

здорових дітей обох вікових груп. У підлітків, хворих на ДНЗ, 

спостерігається середній рівень поширеності твердих зубних відкладень, та 

високий у випадку ДНЗ ІІ ступеня тяжкості. 
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Інтенсивність ураження тканин пародонта за описаними вище ознаками 

мала такі ж оціночні характеристики, як і поширеність. Для 12-річних дітей 

це відображено на рисунку 3.4. 

 

 

 Рис. 3.4. Рівень ураження тканин пародонта в соматично здорових та 

хворих на дифузний нетоксичний зоб дітей віком 12 років у секстантах, 

M±m. 

Примітка. * – вірогідна відмінність від показників соматично здорових 

дітей, р<0,05. 

 

 Динаміка змін цих показників із віком також засвідчила зростання 

кількості секстантів, які мали кровоточивість ясен, відповідно з (2,90±0,16) у 

12-річному віці до (3,67±0,22) в 15-річному та характеризується як високий 

рівень кровоточивості (рис. 3.5). Щодо рівня виявлення зубного каменю, то 

при тиреопатології спостерігалося стрімке зростання кількості уражених 

секстантів із віком: з (0,08±0,005) у 12 років до (1,14±0,05) у 15 років, що, 

однак, в обох випадках інтерпретується як низький показник. 
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Рис. 3.5. Рівень ураження тканин пародонта соматично здорових та 

хворих на дифузний нетоксичний зоб дітей віком 15 років у секстантах, 

M±m. 

Примітка. * – вірогідна відмінність від показників соматично здорових 

дітей, р<0,05. 

 

У 7,78 % підлітків, хворих на ДНЗ, під час обстеження були виявлені 

порушення епітеліального прикріплення та пародонтальні кишені до 3 мм, 

що вказує на перші ознаки пародонтиту. Середнє значення інтенсивність цих 

симптомів у віці 15 років склало (0,09±0,003) уражених секстантів. 

 Аналіз досліджуваних показників залежно від ступеня тяжкості 

соматичної патології та статі показав важливі результати (табл. 3.2-3.3).  

 Установлено, що у 12-річних обстежених симптоми ураження тканин 

пародонта були вищими в осіб жіночої статі, хоча вірогідної різниці між 

показниками в дівчаток і хлопчиків нами не виявлено.  

Такі ж закономірності спостерігалися й у віці 15 років.
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Таблиця 3.2 

Ознаки ураження тканин пародонта в дітей віком 12 років,  

хворих на дифузний нетоксичний зоб різних ступенів тяжкості в секстантах залежно від статі, M±m 

 

Ознака 
Підгрупи за 

статтю 

Соматично 

здорові 

(n=50) 

ДНЗ Іа 

(n=30) 

ДНЗ Іб 

(n=30) 

ДНЗ ІІ 

(n=30) 

здорові ясна 

разом 3,55±0,17 3,07±0,10 2,05±0,18*,● 1,72±0,12*,● 

хлопчики 3,58±0,11 3,16±0,05 2,36±0,19* 2,16±0,17*,● 

дівчатка 3,52±0,23 2,98±0,14 1,75±0,16*,● 1,28±0,09*,● 

кровоточивість 

разом 2,01±0,18 2,42±0,10 2,71±0,23 3,57±0,23*,● 

хлопчики 1,82±0,15 2,32±0,09 2,58±0,28* 3,46±0,29*,● 

дівчатка 2,20±0,23 2,51±0,12 2,83±0,19 3,67±0,16*,● 

проба  

Шиллєра-Пісарєва 

разом 2,45±0,20 2,93±0,15 3,95±0,22* 4,28±0,21*,● 

хлопчики 2,42±0,19 2,84±0,18 3,64±0,21* 3,84±0,26*,● 

дівчатка 2,48±0,21 3,02±0,11 4,25±0,23* 4,72±0,17*,● 

зубний камінь 

разом 0,02±0,001 0,08±0,004* 0,06±0,002* 0,11±0,01*,# 

хлопчики 0,01±0,002 0,07±0,005* 0,05±0,002* 0,08±0,01* 

дівчатка 0,03±0,001 0,09±0,003* 0,07±0,003* 0,12±0,01*,# 

 

Примітки.   * – вірогідна відмінність від показників соматично здорових дітей, р<0,05;  

● – вірогідна відмінність від показників дітей, хворих на ДНЗ Іа ступеня, р<0,05;  

# – вірогідна відмінність від показників дітей, хворих на ДНЗ Іб ступеня, р<0,05. 

 

 

7
6
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Таблиця 3.3 

Ознаки ураження тканин пародонта в дітей віком 15 років,  

хворих на дифузний нетоксичний зоб різних ступенів тяжкості в секстантах залежно від статі, M±m 

  

Ознака 
Підгрупи за 

статтю 

Соматично 

здорові 

(n=50) 

ДНЗ Іа 

(n=30) 

ДНЗ Іб 

(n=30) 

ДНЗ ІІ 

(n=30) 

здорові ясна 

разом 3,27±0,20 2,09±0,19* 1,65±0,15* 0,46±0,03*,●,# 

хлопчики 3,45±0,19 2,13±0,16* 1,72±0,17* 0,54±0,03*,●,# 

дівчатка 3,08±0,21 2,05±0,21* 1,58±0,13* 0,38±0,04*,●,# 

кровоточивість 

разом 2,48±0,19 3,76±0,24* 3,80±0,24* 4,44±0,29* 

хлопчики 2,60±0,18 3,91±0,20* 3,82±0,22* 4,36±0,15* 

дівчатка 2,35±0,20 3,64±0,28* 3,77±0,25* 4,52±0,42* 

проба  

Шиллєра-Пісарєва 

разом 2,75±0,14 3,91±0,26* 4,35±0,15* 5,54±0,34* 

хлопчики 2,57±0,07 3,87±0,30* 4,28±0,11* 5,46±0,41*,●,# 

дівчатка 2,92±0,18 3,95±0,23* 4,42±0,19* 5,62±0,27*,●,# 

зубний камінь 

разом 0,30 ±0,02 0,89±0,06* 1,22±0,12* 1,31±0,09* 

хлопчики 0,32±0,02 0,93±0,05* 1,38±0,10* 1,73±0,11*,● 

дівчатка 0,28±0,03 0,85±0,07* 1,05±0,14* 0,89±0,06* 

 

Примітки.   * – вірогідна відмінність від показників соматично здорових дітей, р<0,05;  

● – вірогідна відмінність від показників дітей, хворих на ДНЗ Іа ступеня, р<0,05;  

# – вірогідна відмінність від показників дітей, хворих на ДНЗ Іб ступеня, р<0,05.  

7
7
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Збільшення гіперплазії щитоподібної залози призводило до 

погіршення всіх досліджуваних критеріїв стану тканин пародонта. У дітей 

віком 12 років результати обстеження засвідчили зростання кількості 

уражених секстантів як за кровоточивістю, так і за зубним каменем у разі 

ДНЗ Іа ступеня, та вірогідне зростання цих показників було лише у випадку 

Іб та ІІ ступенів тяжкості ДНЗ (р<0,05). 

 При тиреопатології тканини пародонта змінювалися більшою мірою в 

дітей віком 15 років. Вірогідно змінювалися всі досліджувані показники 

навіть у випадку ДНЗ Іа ступеня. Найінформативнішою, на нашу думку, є 

кількість уражених секстантів за пробою Шиллєра-Пісарєва. Саме завдяки 

цій пробі стає можливим об’єктивно оцінити перебіг запалення в яснах та 

ідентифікувати ознаки прихованого патологічного процесу. За результатами 

наших досліджень, цей показник був значно вищим за показник 

кровоточивості, що слід враховувати під час діагностики та лікувальних 

маніпуляцій. 

Отже, у соматично здорових дітей спостерігається вірогідно більша 

кількість здорових секстантів: (3,55±0,17) – у віці 12 років та (3,27±0,20) – у 

віці 15 років, порівняно з обстеженими, які страждають на ДНЗ, відповідно 

(2,28±0,21) та (1,40±0,13) секстантів. Із віком на тлі досліджуваної 

ендокринної патології кількість інтактних тканин пародонта стрімко 

зменшується, чого не спостерігається в соматично здорових дітей. За умов 

тиреопатології домінує симптом кровоточивість ясен.  

 

 3.2. Особливості перебігу хронічного катарального гінгівіту в дітей, 

коморбітного з дифузним нетоксичним зобом 

 

Аналіз структури захворювань тканин пародонта в дітей, хворих на 

ДНЗ, засвідчив домінування ХКГ (див. табл. 3.1). 

Із метою встановлення поширеності та ступеня тяжкості запального 

процесу в яснах у дітей, які хворіли на ХКГ і ДНЗ, проведено визначення 
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гінгівального індексу РМА, методика якого детально описана в підрозділі 

2.2. Результати обстеження дітей продемонстровані на рисунку 3.6. 

 

 Рис. 3.6. Показники індексу РМА в дітей віком 12 та 15 років, хворих 

на дифузний нетоксичний зоб різних ступенів тяжкості, M±m. 

Примітка. * – вірогідна відмінність від показників соматично здорових 

дітей, р<0,05. 

 

Установлено, що в дітей 12 років, хворих на ДНЗ, середній показник 

індексу РМА склав (38,90±2,93) %. Прослідковувалася чітка динаміка його 

зростання за умов збільшення ступеня тяжкості соматичної патології: від 

(34,45±2,91) до (44,21±3,53) %. Значення індексу РМА у групі порівняння 

становило (22,70±2,21) %.  

У всіх 15-річних дітей індекс РМА був вищим відносно обстежених 

молодшого віку. Зберігалася тенденція до збільшення відсотку показника у 

разі посилення ураження щитоподібної залози: від (37,48±2,19) % у випадку 

ДНЗ Іа ступеня до (46,23±3,16) % за умов ДНЗ ІІ ступеня тяжкості. Середній 

показник індексу РМА в старшій віковій групі склав (41,42±2,68) %, 

порівняно з (25,86±1,93) % у соматично здорових дітей. 
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 На підставі інтерпретації результатів індексу визначено ступені 

тяжкості ураження ясен у дітей всіх груп спостереження, що висвітлено в 

таблиці 3.4.  

Таблиця 3.4 

Ступені тяжкості хронічного катарального гінгівіту за даними індексу 

РМА в дітей залежно від віку та стану соматичного здоров’я 

 

 

Вік 

дітей 

 

Соматичний 

стан 

Хронічний катаральний гінгівіт 

легкий ступінь 

тяжкості, % 

середній ступінь 

тяжкості, % 

тяжкий ступінь 

тяжкості, % 

1
2

 р
о
к
ів

 

здорові (n=27) 85,19 14,81 - 

ДНЗ (n=67) 37,31 52,24 10,45 

ДНЗ Іа (n=20) 45,00 45,00 10,00 

ДНЗ Іб (n=23) 43,48 47,83 8,69 

ДНЗ ІІ (n=24) 25,00 62,50 12,50 

1
5

 р
о
к
ів

 

здорові (n=21) 80,95 19,05 - 

ДНЗ (n=72) 29,17 56,94 13,89 

ДНЗ Іа (n=23) 34,78 56,52 8,70 

ДНЗ Іб (n=24) 29,17 58,33 12,50 

ДНЗ ІІ (n=25) 24,00 56,00 20,00 

 

Примітка. * – вірогідна відмінність від показників соматично здорових 

дітей, р<0,05. 

 

Як свідчать дані таблиці, у всіх соматично здорових дітей гінгівіт 

зустрічався здебільшого в легкій формі, на середній ступінь тяжкості 

захворювання припадало 14,81-19,05 % випадків, а тяжкого ступеня не було.  

На відміну від груп порівняння, у дітей, хворих на ДНЗ, основною 

формою ураження тканин пародонта був гінгівіт середнього ступеня 

тяжкості: 52,24 % у віці 12 років та 56,94 % – у 15 років. Лише в третини 

зазначених дітей діагностувався легкий ступінь гінгівіту, а в 10,45 % 
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випадків молодшої вікової групи та 13,89 % старшої реєструвалися тяжкі 

форми захворювання.   

Стоматологічний огляд дітей виявив типові для ХКГ симптоми – 

застійну гіперемію, набряк та кровоточивість ясен. Проте в дітей, які 

страждали на ДНЗ, більшою мірою був виражений набряк ясен, що 

супроводжувався кровоточивістю та відповідними скаргами дітей (рис. 3.7). 

 

 

  

 Рис. 3.7. Скарги дітей, хворих на хронічний катаральний гінгівіт, 

залежно від віку та стану соматичного здоров’я. 

 

Діти з легким ступенем тяжкості ХКГ здебільшого скаржилися на 

дискомфортні відчуття, рідше – на незначну болючість ясен і свербіж, а 
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також мали скарги на кровоточивість ясен під час чищення зубів і вживання 

твердої їжі. При об’єктивному обстеженні у них було виявлено помірну 

гіперемію міжзубних сосочків, згладженість їх верхівок, що ілюструє 

рисунок 3.8. 

Середньо-тяжкий ступінь тяжкості ХКГ у всіх дітей супроводжувався 

скаргами на кровоточивість ясен під час чищення зубів і вживання твердої 

їжі, на неприємні відчуття, біль і свербіж ясен. Під час внутрішньоротового 

огляду спостерігалася гіперемія ясенного краю та міжзубних сосочків, які 

були набряклі, пухкі, зі згладженими краями (рис. 3.9). 

 

     

 

Рис. 3.8. Хвора О., 12 років, 

хронічний катаральний гінгівіт 

легкого ступеня тяжкості. 

Рис. 3.9 Хвора Н., 12 років, 

хронічний катаральний гінгівіт 

середньо-тяжкого ступеня тяжкості.

Щодо перебігу ХКГ, то в більшості дітей спостерігалася стадія ремісії, 

загострення процесу відмічалося в 10,07 % випадків за умов тиреопатології 

та в 7,50 % – у групах порівняння. З анамнезу вдалося встановити, що ХКГ у 

дітей усіх груп спостереження характеризувався частими загостреннями 

(кожні 2-3 місяці). 

 Таким чином, клінічне обстеження дітей, які хворіють на ХКГ, 

засвідчило, що за умов ДНЗ спостерігається тяжчий перебіг захворювання: 

середнє значення індексу РМА у віці 12 та 15 років склало (38,90±2,93) та 
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(41,42±2,68) %, що значно вище, аніж у групах порівняння – (22,70±2,21) та 

(25,86±1,9) % (р<0,05) відповідно. У разі ДНЗ у дітей домінує середній 

ступінь тяжкості ХКГ, порівняно із соматично здоровими, у яких 

здебільшого виявлявся легкий ступінь тяжкості захворювання. 

Спостерігається посилення скарг та симптоматики запального процесу в 

яснах зі збільшенням віку дітей та ступеня тяжкості досліджуваної патології 

щитоподібної залози. Особливістю клінічного перебігу ХКГ у разі ДНЗ є 

превалювання набрякового компоненту, що, своєю чергою, призводить до 

підвищеної кровоточивості ясен. 

 

3.3. Аналіз чинників ризику розвитку хронічного катарального 

гінгівіту в дітей, які страждають на дифузний нетоксичний зоб 

 

Провідним етіопатологічним чинником розвитку запального процесу в 

яснах є мікрофлора ротової порожнини, яка реалізує свою патогенну дію у 

випадку створення сприятливих місцевих та загальних умов [12, 13]. У дітей 

ці умови, як правило, спричинені надмірними зубними відкладеннями як 

унаслідок недостатньої гігієни ротової порожнини, так і за наявності уражень 

твердих тканин зубів, оклюзійних порушень тощо. Неостанню роль 

відіграють також порушення захисних механізмів, метаболічних та 

регулюючих процесів в організмі дитини, що і є предметом вивчення нашої 

роботи.  

Для комплексного розуміння проблеми нами проаналізовано основні 

місцеві чинники ризику розвитку гінгівіту в дітей та проведено оцінку 

аліментарних, соціально-поведінкових і профілактичних заходів у групах 

спостереження. 

Аналіз стану гігієни ротової порожнини в дітей здійснювався за 

допомогою двох гігієнічних індексів. Результати їх визначення для дітей 

віком 12 років наведені в таблиці 3.5.  
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 Таблиця 3.5 

Значення індексів гігієни ротової порожнини в дітей віком 12 років, 

хворих на хронічний катаральний гінгівіт,  

залежно від статі та стану соматичного здоров’я, M±m 

 

Показник Стать   

разом хлопчики дівчатка 

соматично здорові діти (n=21)   

індекс OHI-S, бали 

значення індексу 1,65±0,14 1,73±0,12 1,57±0,15 

DI 1,62±0,13 1,70±0,12 1,54±0,13 

СІ 0,03±0,01 0,03±0,001 0,03±0,001 

індекс Silness-Loe, бали 

значення індексу 1,32±0,09 1,34±0,05 1,31±0,10 

діти, хворі на дифузний нетоксичний зоб (n=72)   

індекс OHI-S, бали 

значення індексу 1,81±0,13 1,83±0,16 1,78±0,10 

DI 1,74±0,15 1,75±0,15 1,72±0,10 

СІ 0,07±0,003* 0,08±0,003* 0,06±0,001* 

індекс Silness-Loe, бали 

значення індексу 1,46±0,13 1,49±0,13 1,44±0,11 

 

 Примітка. * – вірогідна відмінність від показників соматично здорових 

дітей, р<0,05. 

 

 За оціночними критеріями індексу OHI-S, рівень гігієни ротової 

порожнини був незадовільним у всіх обстежених, окрім дівчаток групи 

порівняння. Значення обох індексів корелювали між собою, проте більш 

інформативним, на нашу думку, є саме спрощений індекс гігієни ротової 

порожнини, оскільки він показав нам чим зумовлена динаміка змін його 

значень. Зростання показників індексу OHI-S у дітей, хворих ХКГ на тлі 

ДНЗ, відбувається за рахунок збільшення кількості твердих зубних 

відкладень до (0,07±0,003) бала, порівняно з (0,03±0,01) бала у дітей групи 

порівняння (р<0,05). 
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 Результати визначення гігієнічних індексів для дітей віком 15 років 

висвітлені в таблиці 3.6. 

Таблиця 3.6 

Значення індексів гігієни ротової порожнини в дітей віком 15 років, 

хворих на хронічний катаральний гінгівіт,  

залежно від статі та стану соматичного здоров’я, M±m 

 

 

Показник 

Стать 

разом хлопчики дівчатка 

соматично здорові діти (n=21) 

індекс OHI-S, бали 

значення індексу 1,41±0,07 1,55±0,06 1,27±0,06 

DI 1,33±0,10 1,47±0,10 1,20±0,07 

СІ 0,08±0,01 0,08±0,003 0,07±0,003 

індекс Silness-Loe, бали 

значення індексу 1,12±0,05 1,15±0,04 1,09±0,05 

діти, хворі на дифузний нетоксичний зоб (n=72)   

індекс OHI-S, бали 

значення індексу 1,76±0,14 1,82±0,17 1,71±0,10 

DI 1,64±0,11 1,70±0,13 1,58±0,12 

СІ 0,12±0,007 0,12±0,006 0,13±0,010 

індекс Silness-Loe, бали 

значення індексу 1,39±0,10 1,42±0,12 1,37±0,09 

 

 

Як свідчать дані таблиці, зі збільшенням віку дітей спостерігається 

поліпшення гігієнічного стану ротової порожнини, що найімовірніше 

пояснюється мотиваційною поведінкою підлітків. За даними індексу OHI-S, у 

групі порівняння, стан гігієни є задовільний – (1,41±0,07) бали, натомість у 

дітей за умов ураження ДНЗ він залишається незадовільним – (1,76±0,14) 

бала. У пацієнтів, хворих на ДНЗ, у старшій віковій групі спостерігалася 

погана гігієна ротової порожнини та наявність твердих і м’яких зубних 

відкладень, що є передумовою виникнення запального процесу в пародонті.  
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Назагал слід відмітити, що рівень гігієни був незадовільний у всіх 

дітей, що вказує на значну медичну та соціальну проблеми, які потребують 

уваги з боку профілактичної стоматології. У дітей 12-річного віку в структурі 

спрощеного індексу гігієни зафіксовано приблизно однакові значення 

зубного нальоту, у той час як кількість твердих зубних відкладень вірогідно 

зростає за умов ураження щитоподібної залози, що є одним із провокуючих 

чинників розвитку захворювань тканин пародонта. 

Стан твердих тканин зубів у дітей груп спостереження проаналізовано 

за показниками поширеності та інтенсивності ураження каріозним процесом, 

що відображено на рисунку 3.10. 

 

 

 

Рис. 3.10. Поширеність карієсу зубів у дітей, хворих на хронічний 

катаральний гінгівіт, за умов соматичного здоров’я та дифузного 

нетоксичного зобу. 

 

У цілому поширеність карієсу зубів була високою в усіх групах 

спостереження та мала тенденцію до зростання зі збільшенням віку та 
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ступеня тяжкості соматичної патології, досягаючи максимального значення 

(100 %) у дітей 15 років.  

 Показники інтенсивності карієсу зубів у дітей груп спостереження 

наведено в таблиці 3.7.  

Таблиця 3.7 

Показники інтенсивності карієсу зубів у дітей віком 12 та 15 років,  

хворих на хронічний катаральний гінгівіт, за умов соматичного здоров’я 

та дифузного нетоксичного зобу різних ступенів тяжкості, M±m 

 

Групи 
12 років 15 років 

стать КПВ стать КПВ 

 

соматично  

здорові діти 

 

хлопці 2,83±0,24 хлопці 5,05±0,18 

дівчата 3,04±0,15 дівчата 4,89±0,24 

разом 2,93±0,18 разом 4,97±0,20 
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 Іа 

ступеня 

хлопці 3,05±0,22 хлопці 6,28±0,21* 

дівчата 2,97±0,11 дівчата 6,14±0,15* 

разом 3,01±0,18 разом 6,21±0,18* 

 

 Іб 

ступеня 

хлопці 3,35±0,13 хлопці 7,23±0,39* 

дівчата 3,87±0,25 дівчата 6,72±0,51* 

разом 3,61±0,20 разом 6,96±0,45* 

 

 ІІ 

ступеня 

хлопці 4,52±0,18* хлопці 7,11±0,31* 

дівчата 4,74±0,21* дівчата 7,89±0,51* 

разом 4,63±0,19* разом 7,50±0,45* 

 

Примітка. * – вірогідна відмінність від показників соматично здорових 

дітей, р<0,05. 

 

 Як свідчать табличні дані, рівень ураження каріозним процесом 

твердих тканин зубів у дітей віком 12 років за умов відсутності соматичного 

захворювання та наявності ДНЗ І ступеня оцінюється як середній, у той час 
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як у разі ДНЗ ІІ ступеня спостерігається високий рівень інтенсивності карієсу 

зубів. 

У віці 15 років ступінь ураження твердих тканин зубів каріозним 

процесом є високим: у дітей, хворих на ДНЗ, середній показник склав 

6,89±0,27, у групі порівняння – 4,97±0,20. Однак, у всіх дітей із супутнім 

ДНЗ зареєстровано вірогідно вищі показники інтенсивності карієсу, які були 

особливо значними у разі ДНЗ Іб та ІІ ступенів. 

 За умов досліджуваної тиреопатології у всіх вікових групах дітей аналіз 

окремих компонент індексів карієсу показав перевагу уражених карієсом 

зубів над лікованими. Вірогідної різниці між хлопчиками та дівчатками ми не 

спостерігали. 

Щодо ортодонтичних проблем, то в групи спостереження не 

включалися діти з вираженими зубощелепними аномаліями та деформаціями 

задля усунення додаткової дії цього пародонтопатогенного чинника. 

Виключення склали лише аномалії окремо розташованих зубів, які 

зустрічалися однаково часто як у групах дітей, хворих на ХКГ, поєднаний із 

ДНЗ (у віці 12 років – 52,24 %, у віці 15 років – 56,94 %), так і в соматично 

здорових дітей, які хворіли на ХКГ (у віці 12 років – 59,26 %, у віці 15 років – 

57,14 %). 

Шляхом анкетування нами проаналізовано вплив загальних 

аліментарних, соціально-поведінкових та профілактичних заходів на 

розвиток захворювань тканин пародонта в дітей.  

Не виявлено відмінностей у групах спостереження щодо поділу дітей за 

соціальним статусом. У переважній більшості обстежені нами діти були 

мешканцями міста (92,69 %).  

Харчові звички дітей відповідного віку були однотипними, що 

висвітлено в таблиці 3.8. Привертає увагу низьке споживання продуктів, 

корисних для здоров’я організму в цілому та тканин пародонта зокрема. 



89 

 

Таблиця 3.8 

Чинники харчового раціону дітей віком 12 та 15 років,  

хворих на хронічний катаральний гінгівіт, за умов соматичного здоров’я 

та дифузного нетоксичного зобу, % 

 

 

Із віком спостерігається зниження якості раціону харчування, а саме 

зменшується вживання молочних продуктів, що є вкрай небезпечним, 

оскільки в цей час відбуваються активні процеси формування опорно-

рухового апарату. Тому обов’язковою умовою є саплементація макро- і 

мікроелементів з метою відновлення їх балансу в організмі дитини. 

Опитування дітей щодо профілактичних заходів, які вони виконують з 

метою попередження стоматологічних захворювань, засвідчив відсутність 

вірогідної різниці між ними та вказує на недостатність профілактики 

захворювань тканин пародонта серед підлітків (табл. 3.9).  

 Таким чином, у обстежених нами дітей наявні такі місцеві 

пародонтопатогенні чинники, як: зубні відкладення, у тому числі тверді зубні 

відкладення, ураження твердих тканин зубів, аномалії окремо розташованих 

зубів, а також відмічаються неправильні харчові звички та дефіцит знань 

щодо причин виникнення та методів профілактики основних 

стоматологічних захворювань. Однак, дія цих чинників є однаково сильною 

як у соматично здорових дітей, так і дітей, які страждали на ДНЗ, на що 

вказувала відсутність вірогідної різниці між показниками цих груп. 

 

Харчові 

уподобання 

Діти віком 12 років Діти віком 15 років 

соматично 

здорові  

(n=27) 

ДНЗ 

(n=67) 

соматично 

здорові  

(n=21) 

ДНЗ 

(n=72) 

вуглеводи 81,48 % 77,61 % 66,67 % 65,28 % 

молочні 

продукти 
51,85 % 52,24 % 38,10 % 34,72 % 

овочі та 

фрукти 
62,96 % 62,69 % 71,43 % 66,67 % 

риба та 

морепродукти 
33,33 % 32,84 % 38,10 % 33,33 % 
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Таблиця 3.9 

Характеристика профілактичних заходів у дітей віком 12 та 15 років,  

хворих на хронічний катаральний гінгівіт, за умов соматичного здоров’я та дифузного нетоксичного зобу, % 

 

 

Досліджуваний показник 

Діти віком 12 років Діти віком 15 років 

соматично здорові 

(n=27) 

ДНЗ 

(n=67) 

соматично здорові 

(n=271) 

ДНЗ 

(n=72) 

засоби та предмети гігієни, які використовуються під час догляду за ротовою порожниною: 

- зубна щітки та паста 

- зубна нитка 

- ополіскувач 

- жувальна гумка 

92,59 % 

11,11 % 

7,41 % 

96,30 % 

97,01 % 

8,96 % 

5,97 % 

97,01 % 

95,24 % 

23,81 % 

14,29 % 

90,48 % 

97,22 % 

19,44 % 

16,67 % 

95,83 % 

кратність гігієнічних маніпуляцій (чистки зубів): 

- нерегулярно 

- 1 раз на день 

- 2 рази на день 

- 3 рази на день 

7,41 % 

33,33 % 

51,85 % 

3,70 % 

4,48 % 

32,84 % 

52,24 % 

5,97 % 

4,76 % 

23,81 % 

66,67 % 

9,52 % 

4,17 % 

34,72 % 

51,39 % 

6,94 % 

систематичність відвідувань лікаря-стоматолога з профілактичною метою: 

- нерегулярно 

- 1 раз на рік 

- 2 рази на рік 

- 3 рази на рік 

62,96 % 

18,52 % 

11,11 % 

- 

62,69 % 

29,85 % 

14,93 % 

2,99 % 

57,14 % 

38,10 % 

9,52 % 

- 

48,61 % 

27,78 % 

22,22 % 

8,33 % 

 

9
0
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Висновки до розділу: 

1. Установлено, що ураження тканин пародонта в дітей, які 

страждають на ДНЗ, спостерігаються на 27,60 % частіше у віці 12 

років та на 16,66 % – у віці 15 років, порівняно із соматично 

здоровими дітьми цього ж віку. У структурі захворювань домінує 

ХКГ, поширеність якого коливається в межах 83,33-95,83 %. 

2. Середнє значення індексу РМА у дітей, хворих на ХКГ за умов ДНЗ, 

віком 12 та 15 років склало відповідно (38,90±2,93) та                        

(41,42±2,68) %, що значно вище, аніж у групах порівняння – 

(22,70±2,21) та (25,86±1,9) % (р<0,05), тобто у таких дітей домінує 

середній ступінь тяжкості захворювання. 

3. Відзначається посилення скарг та симптоматики запального процесу 

в яснах зі збільшенням віку дітей та ступеня тяжкості досліджуваної 

тиреопатології. Особливістю клінічного перебігу ХКГ, коморбітного 

із ДНЗ, є превалювання набрякового компоненту, що, своєю чергою, 

призводить до підвищеної кровоточивості ясен. 

4. Перебіг ХКГ у дітей на тлі ДНЗ характеризується наявністю таких 

пародонтопатогенних чинників: м’які та тверді зубні відкладення, 

ураження твердих тканин зубів, аномалії окремо розташованих 

зубів, нераціональне харчування та відсутність заходів 

профілактики. Однак дія цих чинників є однаково сильною як у 

соматично здорових дітей, так і за умов ДНЗ, на що вказує 

відсутність вірогідної різниці в групах спостереження. 
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РОЗДІЛ 4 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАХИСНИХ 

МЕХАНІЗМІВ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ В ДІТЕЙ, ОДНОЧАСНО 

ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ КАТАРАЛЬНИЙ ГІНГІВІТ ТА  

ДИФУЗНИЙ НЕТОКСИЧНИЙ ЗОБ 

 

Враховуючи те, що одним із провідних механізмів розвитку запального 

процесу в яснах є порушення системи захисту на місцевому рівні, нами 

проведено дослідження, у межах якого вивчено ключові локальні захисні 

фактори, такі як: рівень активності лізоциму, вміст імуноглобулінів у ротовій 

рідині, у першу чергу sIgA, а також IgA та IgG, цитокіновий профіль та 

концентрацію певних глікопротенів, як структурних елементів 

високоорганізованих молекул сполучнотканинного генезу, так і самостійних 

компонентів слини з протекторним функціональним навантаженням. 

Вивчення вказаних вище показників здійснювалося шляхом їх детекції 

в ротовій рідині дітей, хворих на ХКГ за умов соматичного здоров’я (ІІ 

група) та гіперплазії щитоподібної залози (ІІІ група). Із метою порівняння 

одержаних даних виділена група соматично та стоматологічно здорових 

дітей (І група). Кількість обстежених та їх розподіл на групи з урахування 

гендерної ознаки наведено в підрозділі 2.1. 

 

  4.1. Характеристика місцевих захисних механізмів ротової 

порожнини в дітей, хворих на хронічний катаральний гінгівіт поєднаний 

із дифузним нетоксичним зобом 

 

  Одним із основних механізмів захисту ротової порожнини є 

гідролітичний фермент лізоцим, який розщеплює специфічні поліцукриди 

клітинних оболонок бактерій. Субстратом для дії цього ферменту є 

грампозитивні та грамнегативні мікроорганізми, а також гриби та віруси. 

Іншими словами, як резидентна, так і транзиторна мікрофлора ротової 
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порожнини, яка є необхідною умовою для розвитку запального процесу в 

тканинах пародонта [76, 77]. Саме тому, визначення активності лізоциму є 

вкрай важливим з точки зору оцінки впливу антимікробного чинника на стан 

неспецифічного локального імунітету, який виступає першою ланкою 

захисних реакцій за умов формування патологічних процесів, пов’язаних з 

контамінацією ротової порожнини [75]. 

  Активність лізоциму ротової рідини соматично та стоматологічно 

здорових дітей (І група) становила (43,26±2,14) од/л та була на 34,68 % 

більшою, аніж у дітей, хворих на ХКГ (ІІ група) (р<0,05) і на 64,17 % 

більшою відносно обстежених, які страждали на ХКГ за умов ДНЗ (ІІІ група) 

(р<0,05) (рис. 4.1).  

 

  Рис. 4.1. Рівень активності лізоциму в ротовій рідині здорових дітей         

(І група), дітей, хворих на хронічний катаральних гінгівіт (ІІ група) та дітей, 

одночасно хворих на хронічний катаральний гінгівіт та дифузний 

нетоксичний зоб (ІІІ група), M±m. 

  Примітка. * – вірогідна відмінність від показників І групи, р<0,05. 

 

  Закономірною, на наш погляд, виявилася динаміка змін цього 

показника зі зростанням ступеня тяжкості ХКГ, що висвітлено в таблиці 4.1.  
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Таблиця 4.1 

Рівень активності лізоциму в ротовій рідині дітей, хворих на 

хронічний катаральний гінгівіт, із урахуванням ступеня його  

тяжкості та соматичного стану дітей, од/л (M±m) 

 

 

Групи дітей 

Хронічний катаральний гінгівіт 

легкого  

ступеня 

середнього 

ступеня 

тяжкого  

ступеня 

соматично здорові 

(ІІ група) 

36,57±2,54 

(n=11) 

30,87±2,54 

(n=11) 

28,91±1,70 

(n=9) 

хворі на дифузний 

нетоксичний зоб 

(ІІІ група) 

29,72±2,15 

(n=14) 

26,40±1,69 

(n=24) 

22,87±1,34 

(n=12) 

   

  Найвища активність ферменту реєструвалася в дітей ІІ групи у випадку 

ХКГ легкого ступеня тяжкості – (36,57±2,54) од/л. Вона мала тенденцію до 

зниження зі зростанням ступеня ураження ясен. Аналогічні зміни активності 

лізоциму відбувалися і в дітей ІІІ групи. Привертає увагу зменшення рівня 

активності ферменту в ротовій рідині більшості дітей, хворих на ДНЗ, 

порівняно із соматично здоровими дітьми. Зокрема, за умов легкого ступеня 

тяжкості ХКГ різниця між показниками склала 18,73 %, середнього ступеня 

тяжкості – 14,48 %, тяжкого ступеня тяжкості – 20,89 %. 

  Також нами проаналізовано активність лізоциму ротової рідини дітей 

залежно від ступеня тяжкості ДНЗ, що показано на рисунку 4.2. Збільшення 

гіперплазії щитоподібної залози призводить до зниження активності цього 

ферменту, що описується обернено пропорційною залежністю. 

 Другим за питомою вагою захисним чинником ротової порожнини є 

антитіла, що циркулюють у ротовій рідині та фіксовані на поверхнях 

анатомічних структур у складі глікопротеїнів. Найчисельнішою за кількістю 

є фракція sIgA, на частку якого припадає 90 % всіх імуноглобулінів. В-

лімфоцити синтезують його переважно в секрет привушних слинних залоз, 

який складає левову частку об’єму змішаної слини [75, 78]. 
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  Рис. 4.2. Рівень активності лізоциму в ротовій рідині дітей, хворих на 

хронічний катаральний гінгівіт, на тлі дифузного нетоксичного зобу різних 

ступенів тяжкості, M±m. 

Примітка. * – вірогідна відмінність між показниками у дітей, хворих на 

ДНЗ ІІ ступеня, та дітей, які страждають на ДНЗ Іа ступеня, р<0,05. 

 

  Проведені нами дослідження показали, що середній вміст sIgA в 

ротовій рідині дітей залежить від декількох чинників. По-перше, 

спостерігається вірогідне його зниження за умов ХКГ, що посилюється у разі 

приєднання ДНЗ, порівняно з показниками фізіологічної норми. По-друге, 

виявлена залежність рівня цього імуноглобуліну від ступеня тяжкості 

стоматологічної патології. 

  На рисунку 4.3 наведені показники вмісту sIgA в ротовій рідині дітей 

груп спостереження. Привертають увагу значні стрибки між значеннями в 

групах, зокрема, у дітей ІІ групи реєструвався на 17,95 % нижчий рівень sIgA 

відносно групи І, у ІІІ групі ця динаміка змін була ще більшою і досягла 

35,90 % (р<0,05). 
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  Рис. 4.3. Уміст sIgA в ротовій рідині здорових дітей (І група), дітей, 

хворих на хронічний катаральних гінгівіт (ІІ група) та дітей, одночасно 

хворих на хронічний катаральний гінгівіт та дифузний нетоксичний зоб (ІІІ 

група), M±m. 

Примітка. * – вірогідна відмінність від показників І групи, р<0,05. 

    

  Детальний аналіз результатів дослідження рівня sIgA з урахуванням 

ступеня тяжкості ХКГ виявив обернену залежність між цими ознаками: 

відбувалося зниження вмісту sIgA зі збільшення ступеня тяжкості гінгівіту, 

що продемонстровано в таблиці 4.2.  

  Водночас наявність ДНЗ призводила до вірогідного зниження sIgA на 

22,86 % за умов легкого ступеня тяжкості ХКГ (р<0,05), на 22,56 % – при 

середньому ступені (р<0,05) та на 20,69 % – при тяжкому відносно соматично 

здорових дітей, які хворіли на ХКГ. 
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Таблиця 4.2 

Вміст sIgA в ротовій рідині дітей, хворих на хронічний 

катаральний гінгівіт, із урахуванням ступеня його  

тяжкості та соматичного стану дітей, г/л (M±m) 

 

 

Групи дітей 

Хронічний катаральний гінгівіт 

легкого  

ступеня 

середнього 

ступеня 

тяжкого  

ступеня 

соматично здорові 

(ІІ група) 

0,35±0,01 

(n=11) 

0,31±0,02 

 (n=11) 

0,29±0,02 

 (n=9) 

хворі на дифузний 

нетоксичний зоб 

(ІІІ група) 

0,27±0,02 * 

(n=14) 

0,24±0,02 * 

(n=24) 

0,23±0,01 

(n=12) 

 

Примітка. * – вірогідна відмінність між показниками соматично 

здорових та хворих на дифузний нетоксичний зоб дітей, р<0,05. 

   

  В усіх дітей, хворих на ДНЗ, перебіг ХКГ супроводжувався вірогідним 

зниженням рівня sIgA, проте нами не встановлено значних змін у значеннях 

показника залежно від ступеня гіперплазії щитоподібної залози. Усі вони 

коливалися в межах від (0,24±0,02) до (0,26±0,01) г/л, що проілюстровано на 

рисунку 4.4. 

  Відомо, що за умов тиреоїдної недостатності спостерігаються зміни 

метаболізму протеогліканів у напрямку їх демолімеризації і, як наслідок, 

втрати своїх функціональних властивостей, у тому числі як субстрату для 

фіксації sIgA [78], що певною мірою пояснює зниження рівня цього 

імуноглобуліну в ротовій рідині дітей, хворих на ДНЗ, та зменшення його 

захисного впливу під час розвитку запального процесу в тканинах пародонта. 

  Щодо імуноглобулінів А, М, G, то їх значення в імунному захисті 

ротової порожнини значно менше, оскільки потрапляють вони шляхом 

простої трансудації через малі слинні залози та зубоясенне сполучення. Цей 

процес є більш інертним та вимагає певних умов, однією з яких є фізіологічні 

значення рН [33]. 
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  Рис. 4.4. Уміст sIgA в ротовій рідині дітей, хворих на хронічний 

катаральний гінгівіт на тлі дифузного нетоксичного зобу різних ступенів 

тяжкості, M±m. 

 

  Під час вивчення зразків ротової рідини дітей груп спостереження нам 

вдалося виявити тенденції щодо змін IgA та IgG, що показано на рисунку 4.5. 
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      Рис. 4.5. Уміст IgA та IgG в ротовій рідині здорових дітей (І група), 

дітей, хворих на хронічний катаральних гінгівіт (ІІ група) та дітей, одночасно 

хворих на хронічний катаральний гінгівіт та дифузний нетоксичний зоб      

(ІІІ група), M±m. 

  Примітка. * – вірогідна відмінність від показників І групи, р<0,05. 
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  Установлено незначне зростання рівня IgA в ротовій рідині всіх дітей, 

хворих на ХКГ, порівняно зі здоровими дітьми. Цей показник збільшувався 

на 13,64 %, незалежно від стану соматичного здоров’я дітей. Більш значними 

були зміни рівня IgG: в обстежених ІІ групи вміст імуноглобуліну зростав на 

43,33 % (р<0,05), а ІІІ – на 40,00 % (р<0,05) відносно даних І групи.  

  Концентрація рівнів IgА та IgG за умов різних ступенів тяжкості 

гінгівіту висвітлена в таблиці 4.3.  

Таблиця 4.3 

Вміст IgA та IgG в ротовій рідині дітей, хворих на хронічний 

катаральний гінгівіт, із урахуванням ступеня його  

тяжкості та соматичного стану дітей, M±m 

 

Імуно-

глобулін 

 

Групи дітей 

Хронічний катаральний гінгівіт 

легкого 

ступеня 

середнього 

ступеня 

тяжкого 

ступеня 

 

IgA,  

г/л 

соматично здорові 

(ІІ група) 

0,25±0,01 

(n=11) 

0,24±0,02 

(n=11) 

0,24±0,02 

(n=9) 

хворі на дифузний 

нетоксичний зоб 

(ІІІ група) 

0,24±0,01  

(n=14) 

0,22±0,02  

(n=24) 

0,26±0,01  

(n=12) 

 

IgG, 

г/л 

соматично здорові 

(ІІ група) 

0,42±0,03 

(n=11) 

0,43±0,02 

(n=11) 

0,45±0,02 

(n=9) 

хворі на дифузний 

нетоксичний зоб 

(ІІІ група) 

0,39±0,01 

(n=14) 

0,43±0,02  

(n=24) 

0,45±0,01  

(n=12) 

   

  Вірогідної відмінності між показниками в групах ми не встановили. 

Проте, привертає увагу той факт, що вміст IgG має більшу ревалентність до 

ступеня тяжкості ХКГ, аніж IgA. У соматично здорових дітей різниця 

значень при легкому і середньому ступенях тяжкості ХКГ склала 2,38 %, при 

легкому і тяжкому – 7,14 %. Діти, хворі на ХКГ на тлі ДНЗ, мали такі зміни: 

між легким і середнім ступенями тяжкості патології різниця склала 10,25 %, 

між легким і тяжким – 15,38 %, між середнім і тяжким – 4,65 %. 



102 

 

  Отже, аналіз рівнів IgА та IgG у ротовій рідині дітей залежно від 

ступеня тяжкості ДНЗ не виявив ніяких вірогідних змін та тенденцій, що 

свідчить про незначний вплив цього чинника щодо вказаних показників. У 

цілому збільшення рівня IgА та IgG можна пояснити розвитком судинних 

реакцій у межах запального процесу в яснах, під час яких спостерігається 

підвищена трансудація компонентів крові до змішаної слини [71, 84, 85]. 

Зростання кількості IgG може вказувати на наявність вторинної імунної 

відповіді, торпедованої бактеріальною інвазією, та на хронізацію 

патологічних змін у тканинах пародонта [71]. 

  Таким чином, місцевий гуморальний захист ротової порожнини дітей, 

хворих на ХКГ, за умов ДНЗ характеризуються недостатністю ключових 

ланок першої лінії захисту: зниженням активності лізоциму та вмісту sIgA, 

що, безумовно, сприяє розвитку запального процесу в яснах під впливом 

мікробного чинника.  

 

  4.2. Особливості цитокінового профілю ротової рідини дітей при 

одночасному ураженні хронічним катаральним гінгівітом та дифузним 

нетоксичним зобом 

 

  У дітей, хворих на ДНЗ, відбувається підвищення частоти імунних 

розладів та формування дисбалансу цитокінів. Імуногормональні 

співвідношення вказують на наявність тісного зв’язку між рівнем тиреоїдних 

гормонів та показниками цитокінового профілю, зокрема  IL-1β, IL-2, IL-4, 

IL-6, IL-10, TNF-α [23]. 

  Водночас перебіг запальних процесів у тканинах пародонта 

супроводжується каскадом цитокінових взаємодій, що характеризується 

інтенсифікацією запальних реакцій та недостатністю компенсаторних 

механізмів [86, 89]. Тому цікавим, на нашу думку, було дослідити рівень 

цитокінів у ротовій рідині дітей за умов коморбідного перебігу ХКГ та ДНЗ. 
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  Ініціатором запуску цитокінового каскаду є IL-1β, який є типовим 

представником прозапальних мадіаторів запалення. За його рівнем ми 

оцінювали ступінь альтераційних реакцій на тканини пародонта. 

Антагоністичну та протекторну дію щодо запального процесу вивчали за 

рівнем протизапального цитокіну IL-4. Концентрація цих інтерлейкінів у 

ротовій рідині дітей груп спостереження вказана на рисунку 4.6.  

   

 

    Рис. 4.6. Концентрація IL-1β та IL-4 в ротовій рідині здорових дітей          

(І група), дітей, хворих на хронічний катаральних гінгівіт (ІІ група) та дітей, 

одночасно хворих на хронічний катаральний гінгівіт та дифузний 

нетоксичний зоб (ІІІ група), M±m. 

  Примітка. * – вірогідна відмінність від показників І групи, р<0,05. 

 

  У ротовій рідині соматично та стоматологічно здорових дітей рівні 

цитокінів були такими: IL-1β – (47,82±2,19) пг/мл,  IL-4 – (14,25±0,89) пг/мл. 

Розвиток ХКГ у дітей призводив до зростанням концентрації прозапального 

цитокіну на 55,90 % (р<0,05) за умов соматичного здоров’я та на 88,71 % 

(р<0,05) – за умов ДНЗ. Протилежний напрямок змін спостерігався відносно 
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протизапального цитокіну: рівень IL-4 в обстежених ІІ групи знижувався на 

11,09 %, ІІІ групи – на 47,09 % (р<0,05).  

  Очевидно, що гіперплазія щитоподібної залози значно посилює 

дисбаланс цитокінів. Підтвердженням цього є також виявлена нами 

залежність концентрацій інтерлейкінів від ступеня тяжкості ДНЗ. Як свідчать 

дані, наведені в таблиці 4.4, у випадку ДНЗ ІІ ступеня показник IL-1β склав                    

(99,03±6,04) пг/мл, що на 10,81 % більше, аніж у разі ДНЗ Іб ступеня, та на 

20,43 % відносно ДНЗ Іа ступеня.   

Таблиця 4.4 

Концентрація IL-1β та IL-4 в ротовій рідині дітей, хворих на 

хронічний катаральний гінгівіт, на тлі дифузного нетоксичного зобу 

різних ступенів тяжкості, M±m 

 

Ступінь тяжкості  

дифузного нетоксичного зобу 

IL-1β,  

пг/мл 

IL-4,  

пг/мл 

ДНЗ Іа  (n=14) 82,23±6,47 

 

11,78±1,05 

 

ДНЗ Іб  (n=24) 89,37±5,12 

 

6,59±0,34 * 

 

ДНЗ ІІ  (n=12) 99,03±6,04 

 

4,28±0,02 * 

 

 

Примітка. * – вірогідна відмінність між показниками у дітей, хворих на 

ДНЗ ІІ та Іб ступенів, відносно дітей, які страждають на ДНЗ Іа ступеня, 

р<0,05. 

 

 Щодо концентрації IL-4, то його рівень у ротовій рідині дітей, хворих 

на ДНЗ ІІ ступеня становив (4,28±0,02) пг/мл, що в 1,54 раза менше, аніж у 

разі ДНЗ Іб ступеня (р<0,05), та у 2,75 раза менше порівняно з даними ДНЗ Іа 

ступеня (р<0,05). 

 У таблиці 4.5 наведені концентрації IL-1β та IL-4 з урахуванням 

ступеня тяжкості ХКГ. Табличні дані свідчать про відсутність вірогідної 

відмінності між однойменними показниками, однак можна окреслити 



105 

 

спрямування вектора змін: посилення запального процесу в яснах призводить 

до зростання пулу IL-1β та недостатності протекторної дії IL-4, що є типовим 

для захворювань тканин пародонта і вказує на наявність цього 

патогенетичного механізму в процесі формування ХКГ у дітей на тлі 

ураження щитоподібної залози. 

Таблиця 4.5 

Концентрація IL-1β та IL-4 в ротовій рідині дітей, хворих на 

хронічний катаральний гінгівіт, із урахуванням ступеня його  

тяжкості та соматичного стану дітей, M±m 

 

Інтер-

лейкіни 

 

Групи дітей 

Хронічний катаральний гінгівіт 

легкого 

ступеня 

середнього 

ступеня 

тяжкого 

ступеня 

 

IL-1β, 

пг/мл 

соматично здорові 

(ІІ група) 

74,85±5,29 

(n=11) 

72,34±4,06 

(n=11) 

76,48±2,92 

(n=9) 

хворі на дифузний 

нетоксичний зоб 

(ІІІ група) 

87,20±4,15 

(n=14) 

91,11±3,02  

(n=24) 

92,46±7,21  

(n=12) 

 

IL-4, 

пг/мл 

соматично здорові 

(ІІ група) 

14,12±1,03 

(n=11) 

11,83±1,06 

(n=11) 

11,75±0,82 

(n=9) 

хворі на дифузний 

нетоксичний зоб 

(ІІІ група) 

8,39±0,97 

(n=14) 

7,84±0,37  

(n=24) 

6,45±0,61  

(n=12) 

  

  Таким чином, порушення цитокінового профілю, які спрямовані у 

напрямку переважання прозапальних цитокінів над протизапальними у 

ротовій рідині дітей, хворих на ХКГ на тлі ДНЗ, створюють сприятливі 

локальні передумови для розвитку та прогресування захворювань тканин 

пародонта та є характерними для порушення тиреоїдної функції у дітей. 

Зміни цитокінового профілю в дітей мали виражений, глибокий характер і 

залежність від наявності ДНЗ, ступеня його тяжкості, а також від перебігу 

запального процесу в яснах. 
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  4.3. Глікопротеїни ротової рідини дітей, хворих на хронічний 

катаральний гінгівіт за умов дифузного нетоксичного зобу 

 

  Відомо, що у забезпеченні повноцінної захисної функції слини беруть 

участь чимало глікопротеїнів, які реалізують свою дію як самостійно, так і в 

кооперації з імунними фракціями, створюючи сприятливі умови для перебігу 

захисних реакцій [75]. Глікопротеїни – складні білки, вуглеводна частина 

яких може складатися з глюкозаміну, галактозаміну, галактози, фукози тощо. 

Найважливішими серед них є глюкозамін та галактозамін, які є 

амінопохідними гексоз та об’єднуються в групу гексозамінів [78]. 

Загальний рівень глікопротеїнів у ротовій рідині дітей груп 

спостереження наведено на рис. 4.7.  

 

 

  Рис. 4.7. Рівень глікопротеїнів у ротовій рідині здорових дітей (І група), 

дітей, хворих на хронічний катаральних гінгівіт (ІІ група) та дітей, одночасно 

хворих на хронічний катаральний гінгівіт та дифузний нетоксичний зоб          

(ІІІ група), M±m. 

Примітка. * – вірогідна відмінність від показників І групи, р<0,05. 
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Результати дослідження засвідчили, що загальний вміст білково-

вуглеводних комплексів слини знижувався удвічі в дітей ІІ групи і сягав 

показника (0,09±0,00) мг/мл та в 4,50 разів у дітей ІІІ групи – до (0,04±0,002) 

мг/мл, порівняно з групою здорових дітей (0,18±0,007) мг/мл. 

 Середній рівень білка в ротовій рідині здорових дітей склав               

(2,25±0,13) г/л (рис. 4.8). При розвитку запального процесу в яснах цей 

показник збільшувався в 1,71 раза і становив (3,84±0,25) г/л у дітей ІІ групи 

(р<0,05) та втричі і сягав позначки (6,76±0,31) г/л у дітей ІІІ групи (р<0,05). 

 

 

  Рис. 4.8. Рівень білка в ротовій рідині здорових дітей (І група), дітей, 

хворих на хронічний катаральних гінгівіт (ІІ група) та дітей, одночасно 

хворих на хронічний катаральний гінгівіт та дифузний нетоксичний зоб (ІІІ 

група), M±m. 

Примітка. * – вірогідна відмінність від показників І групи, р<0,05. 

 

Аналіз рівня глікопротеїнів у ротовій рідині дітей з урахуванням 

ступеня гіперплазії щитоподібної залози показав зменшення їхнього вмісту 

удвічі при ДНЗ Іб ступеня (р<0,05) та втричі при ДНЗ ІІ ступеня, порівняно з 

Іа ступенем тяжкості патології (р<0,05) (табл. 4.6).  
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Таблиця 4.6 

Вміст глікопротеїнів і загального білка в ротовій рідині дітей, 

хворих на хронічний катаральний гінгівіт, на тлі дифузного 

нетоксичного зобу різних ступенів тяжкості, M±m 

 

Ступінь тяжкості  

дифузного нетоксичного зобу 

Загальний білок, 

г/л 

Глікопротеїни, 

мг/мл 

ДНЗ Іа  (n=14) 5,14±0,47 

 

0,06±0,002 

 

ДНЗ Іб  (n=24) 7,01±0,12 * 

 

0,03±0,002 * 

 

ДНЗ ІІ  (n=12) 8,03±0,34 * 

 

0,02±0,001 * 

 

 

Примітка. * – вірогідна відмінність між показниками у дітей, хворих на 

ДНЗ ІІ та Іб ступенів, відносно дітей, які страждають на ДНЗ Іа ступеня, 

р<0,05. 

 

Нами відмічене збільшення кількості білка в ротовій рідині дітей із 

різними ступенями тяжкості ДНЗ від (5,14±0,47) г/л при гіперплазії Іа 

ступеня до (7,01±0,12) г/л при гіперплазії Іб ступеня та (8,03±0,34) г/л – ІІ 

ступеня. 

Певні тенденції змін глікопротеїнів були виявлені в дітей із різними 

ступенями тяжкості ХКГ, що проілюстровано в таблиці 4.7. Зокрема, 

відзначалося зменшення концентрації глікопротеїнів на 20,00 % за умов 

середнього і тяжкого ступенів тяжкості патології в дітей ІІ групи та на              

40,00 % – за умов тяжкого ступеня ХКГ у обстежених ІІІ групи (р<0,05), 

порівняно з даними у разі легкого ступеня гінгівіту.  

Установлена динаміка приросту загального рівня білка при посиленні 

патологічного процесу в яснах дітей ІІ та ІІІ груп. Значне зростання 

показника спостерігалося у дітей, хворих на ХКГ тяжкого ступеня тяжкості, 

за умов досліджуваної соматичної патології: показник склав (10,15±0,83) г/л і 

був у 2,02 раза більшим, аніж у випадку середнього ступеня тяжкості 
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гінгівіту (р<0,05) та у 2,06 раза – у випадку легкого ступеня тяжкості 

(р<0,05).  

Таблиця 4.7 

Вміст глікопротеїнів і загального білка в ротовій рідині дітей, 

хворих на хронічний катаральний гінгівіт, із урахуванням ступеня його  

тяжкості та соматичного стану дітей, M±m 

 

Показник Групи дітей 

Хронічний катаральний гінгівіт 

легкого 

ступеня 

середнього 

ступеня 

тяжкого 

ступеня 

загальний 

білок, 

г/л 

соматично здорові 

(ІІ група) 

3,07±0,29 

(n=11) 

2,95±0,16 

(n=11) 

5,48±0,62 *,● 

(n=9) 

хворі на дифузний 

нетоксичний зоб 

(ІІІ група) 

4,91±0,12 

(n=14) 

5,02±0,41 

(n=24) 

10,15±0,83 * 

(n=12) 

 

гліко-

протеїни, 

мг/мл 

соматично здорові 

(ІІ група) 

0,10±0,009 

(n=11) 

0,08±0,003 * 

(n=11) 

0,08±0,002 * 

(n=9) 

хворі на дифузний 

нетоксичний зоб 

(ІІІ група) 

0,05±0,002 

(n=14) 

0,05±0,002 

(n=24) 

0,03±0,001 

*,● 

(n=12) 

  

Примітки: * – вірогідна відмінність між показниками у дітей, хворих на 

хронічний катаральний гінгівіт легкого та середнього і тяжкого ступенів 

тяжкості, р<0,05; ● – вірогідна відмінність між показниками у дітей, хворих 

на хронічний катаральний гінгівіт середнього та тяжкого ступенів тяжкості, 

р<0,05. 

 

 Очевидно, підвищення рівня білка в ротовій рідині є наслідком 

підвищеної трансудації протеїнів при запальному процесі в яснах, а також 

може свідчити про напругу функціонування слинних залоз. Установлене 

нами збільшення вмісту білка на тлі зменшення рівня глікопротеїнів вказує 

на частковий розпад амінополіцукридів та, безумовно, призводить до 

порушення функцій ротової рідини. 
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Для характеристики протекторних властивостей слини нами проведено 

визначення певних фракцій глікопротеїнів, які є доступними для вивчення в 

ротовій рідині та прямо чи опосередковано описують її функціональний стан, 

а саме: рівень гексозамінів, сіалових кислот, фукози.  

У результаті проведених нами досліджень встановлено зниження 

вмісту гексозамінів у ротовій рідині дітей, хворих на ХКГ, що значно 

посилювалося у випадку ХКГ на тлі ДНЗ (рис. 4.9). Зокрема, у дітей  ІІ групи 

спостерігалося в 1,40 раза менше амінопохідних гексоз (р<0,05), а в дітей ІІІ 

групи значення знизилося в 3,72 раза (р<0,05).  

 

 

  Рис. 4.9. Рівень гексозамінів у ротовій рідині здорових дітей (І група), 

дітей, хворих на хронічний катаральних гінгівіт (ІІ група) та дітей, одночасно 

хворих на хронічний катаральний гінгівіт та дифузний нетоксичний зоб (ІІІ 

група), M±m. 

Примітка. * – вірогідна відмінність від показників І групи, р<0,05. 

 

Зменшення кількості гексозамінів свідчить про порушення в синтезі 

глікопротеїнів, що призводить до зниження рівня останніх. За даними                         

ЕГ Романенко [233], гексозаміни забезпечують приєднання олігоцукридного 
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ланцюжка до поліпептидного корпусу, від їх кількості залежить 

«повноцінність» слини.  

 На тлі зменшення концентрації аміноцукрів у ротовій рідині дітей груп 

спостереження, відбувалося зростання рівня термінальних вуглеводних 

залишків глікопротеїнів – сіалових кислот і фукози. Як відомо, маркери 

запального процесу в тканинах із білково-вуглеводними компонентами є 

сіалові кислоти [236, 242], тому встановлена нами тенденція до збільшення 

кількості цього метаболіту в ротовій рідині дітей підтверджує наявність в 

яснах реакцій запального характеру (рис. 4.10). 

 

 

  Рис. 4.10. Рівень сіалових кислот у ротовій рідині здорових дітей                         

(І група), дітей, хворих на хронічний катаральних гінгівіт (ІІ група) та дітей, 

одночасно хворих на хронічний катаральний гінгівіт та дифузний 

нетоксичний зоб (ІІІ група), M±m. 

Примітка. * – вірогідна відмінність від показників І групи, р<0,05. 

 

При цьому найбільший рівень сіалових кислот зафіксовано в дітей ІІІ 

групи – (0,31±0,02) ммоль/л, він був у 2,07 раза більшим за показник І групи 

(0,15±0,01) ммоль/л (р<0,05) та в 1,63 раза – ІІ групи (0,19±0,02) ммоль/л.   
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 Уміст фукози також зростав: у дітей, хворих на ХКГ, за умов 

соматичного здоров’я – до (0,65±0,03) ммоль/л; у дітей, хворих на ХКГ на тлі 

ДНЗ – до (0,89±0,05) ммоль/л, порівняно з показником здорових дітей – 

(0,46±0,02) ммоль/л (рис. 4.11). 

 

  Рис. 4.11. Рівень фукози в ротовій рідині здорових дітей (І група), дітей, 

хворих на хронічний катаральних гінгівіт (ІІ група) та дітей, одночасно 

хворих на хронічний катаральний гінгівіт та дифузний нетоксичний зоб (ІІІ 

група), M±m. 

Примітка. * – вірогідна відмінність від показників І групи, р<0,05. 

 

Збільшення кількості фукози як гідрофільного компонента слини 

вказує на порушення структури муцину і виконання ним його захисних 

функцій. Також відомо, що фукоза містить ізомер глюкози і діє як одна із 

форм рецепторів для Candida. Вона конкурентно зв’язує рецептори цього 

мікроорганізма і таким чином попереджає його адгезію до поверхні 

епітеліоцитів [235]. 

Слід відмітити, що концентрація усіх термінальних залишків 

глікопротеїнів у ротовій рідині дітей мала тенденцію до зниження зі 

збільшенням ступеня тяжкості ДНЗ (табл. 4.8).  

0,46±0,02

0,65±0,03

0,89±0,05 *

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

І група

ІІ група

ІІІ група

ммоль/л
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Таблиця 4.8 

Вміст гексозамінів, сіалових кислот і фукози в ротовій рідині дітей, 

хворих на хронічний катаральний гінгівіт, на тлі дифузного 

нетоксичного зобу різних ступенів тяжкості, M±m 

 

Ступінь тяжкості 

дифузного 

нетоксичного зобу 

Гексозаміни, 

ммоль/л 

Сіалові 

кислоти, 

ммоль/л 

Фукоза, 

ммоль/л 

ДНЗ Іа  (n=14) 0,16±0,01 0,39±0,02 1,03±0,06 

ДНЗ Іб  (n=24) 0,20±0,01 0,30±0,02 0,82±0,02 

ДНЗ ІІ  (n=12) 0,17±0,01 0,23±0,01 0,83±0,03 

 

Протилежний напрямок змін цих показників спостерігався відносно 

ступенів тяжкості стоматологічної патології, що висвітлено в  табл. 4.9. 

 

Таблиця 4.9 

Вміст гексозамінів, сіалових кислот і фукози в ротовій рідині дітей, 

хворих на хронічний катаральний гінгівіт, із урахуванням ступеня його 

тяжкості та соматичного стану дітей, M±m 

 

Показник Групи дітей 

Хронічний катаральний гінгівіт 

легкого 

ступеня 

середнього 

ступеня 

тяжкого 

ступеня 

гексоз-

аміни 

соматично здорові 
0,49±0,01 

(n=11) 

0,38±0,16 

(n=11) 

0,57±0,62 

(n=9) 

хворі на дифузний 

нетоксичний зоб 

0,17±0,01 

(n=14) 

0,17±0,01 

(n=24) 

0,18±0,01 

(n=12) 

сіалові 

кислоти 

соматично здорові 
0,14±0,01 

(n=11) 

0,20±0,02 

(n=11) 

0,22±0,02 

(n=9) 

хворі на дифузний 

нетоксичний зоб 

0,27±0,02 

(n=14) 

0,25±0,01 

(n=24) 

0,40±0,02 

(n=12) 

фукоза 

соматично здорові 
0,55±0,03 

(n=11) 

0,64±0,003 

(n=11) 

0,75±0,03 

(n=9) 

хворі на дифузний 

нетоксичний зоб 

0,85±0,02 

(n=14) 

0,86±0,03 

(n=24) 

0,95±0,05 

(n=12) 
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Отже, у ротовій рідині дітей, хворих на ХКГ, суттєво змінюється 

баланс білково-вуглеводневих комплексів, а саме, зниження загальної 

концентрації глікопротеїнів та зростання загального рівня білка. Вказані 

зміни посилюються у разі розвитку ХКГ за умов ДНЗ. Фракційний склад 

глікопротеїнів характеризується зниженням умісту гексозамінів на тлі 

зростання сіалових кислот та фукози. Установлена нами динаміка змін 

указаних показників знаходить своє відображення в порушенні захисних 

функцій слини, що є одним із провідних механізмів у розвитку запального 

процесу в яснах дітей. Сприяють цьому і структурні зміни тканин пародонта, 

які формуються під впливом тиреоїдних гормонів і характеризуються 

деполімеризацією основної речовини сполучної тканини, про що також 

можуть свідчити встановлені нами зміни концентрації глікопротеїнів. 

 

  4.4. Кореляційні залежності між клінічними та параклінічними 

показниками дітей, хворих на хронічний катаральний гінгівіт, на тлі 

дифузного нетоксичного зобу. Деякі патогенетичні механізми 

формування патології тканин пародонта за таких умов 

 

Для розкриття патогенетичних механізмів формування патології 

тканин пародонта в дітей за умов ДНЗ нами проведено кореляційний аналіз 

клінічних показників (стану гігієни ротової порожнини за даними індексу 

OHI-S, ступеня запального процесу в яснах за даними індексу РМА та 

інтенсивності карієсу зубів за індексом КВП) та досліджуваних 

параклінічних параметрів, зокрема рівня активності лізоциму, вмісту sIgA, 

IgA, IgG, концентрації IL-1β, IL-4 та різних фракцій глікопротеїнів. Його 

результати висвітлені в таблиці 4.10. 

Ціла низка залежностей помірної та середньої сили свідчить про 

наявність причинно-наслідкових зв’язків між досліджуваними показниками, 

що впливають на процеси метаболізму у твердих і м’яких тканинах ротової 

порожнини. 
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Таблиця 4.10 

Кореляційні залежності між клінічними та параклінічними 

показниками залежно від соматичного та стоматологічного стану дітей 
 

Показник  

 

Гігієнічний 

індекс OHI-S 

Індекс 

РМА 

Індекс 

КВП 

соматично та стоматологічно здорові діти 

лізоцим r=0,23, р<0,05 r=0,20, р<0,05 r=0,52, р<0,05 

sIgA r=0,41, р<0,05 r=0,62, р<0,05 r=0,47, р<0,05 

IgA r=-0,19, р<0,05 r=-0,27, р<0,05 r=-0,18, р<0,05 

IgG r=-0,08, р<0,05 r=-0,15, р<0,05 r=0,21, р<0,05 

IL-1β r=0,38, р<0,05 r=0,18, р<0,05 r=0,49, р<0,05 

IL-4 r=0,14, р<0,05 r=0,09 р<0,05 r=0,33, р<0,05 

загальний білок r=0,25, р<0,05 r=0,30, р<0,05 r=0,52, р<0,05 

глікопротеїни r=-0,07, р<0,05 r=-0,13, р<0,05 r=0,58, р<0,05 

гексозаміни r=-0,18, р<0,05 r=-0,25, р<0,05 r=0,15, р<0,05 

сіалові кислоти r=0,22, р<0,05 r=0,06, р<0,05 r=0,04, р<0,05 

фукоза r=0,03, р<0,05 r=0,17, р<0,05 r=-0,06, р<0,05 

діти, хворі на хронічний катаральний гінгівіт, за умов соматичного 

здоров’я 

лізоцим r=0,37, р<0,05 r=0,22, р<0,05 r=0,32, р<0,05 

sIgA r=0,64, р<0,05 r=0,58, р<0,05 r=0,36, р<0,05 

IgA r=-0,06, р<0,05 r=-0,17, р<0,05 r=0,25, р<0,05 

IgG r=-0,15, р<0,05 r=-0,09, р<0,05 r=-0,08, р<0,05 

IL-1β r=0,29, р<0,05 r=0,25, р<0,05 r=0,49, р<0,05 

IL-4 r=0,21, р<0,05 r=0,16 р<0,05 r=-0,04, р<0,05 

загальний білок r=0,36, р<0,05 r=0,27, р<0,05 r=0,31, р<0,05 

глікопротеїни r=-0,05, р<0,05 r=-0,08, р<0,05 r=0,28, р<0,05 

гексозаміни r=-0,16, р<0,05 r=-0,27, р<0,05 r=-0,02, р<0,05 

сіалові кислоти r=0,31, р<0,05 r=0,26, р<0,05 r=-0,11, р<0,05 

фукоза r=0,17, р<0,05 r=0,19, р<0,05 r=0,26, р<0,05 
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продовження таблиці 4.10 

 

Також нами виявлено чимало зв’язків у середині системи місцевого 

гуморального захисту: прямо пропорційно здебільшого з помірною силою 

змінювалася залежність рівня активності лізоциму та sIgA в групах – у І групі 

(r=0,45, р<0,05), у ІІ – (r=0,32, р<0,05) і ІІІ – (r=0,47, р<0,05);  sIgA та IL-4 – у 

І групі (r=0,36, р<0,05), у ІІ – (r=0,29, р<0,05) і ІІІ – (r=0,41, р<0,05); лізоциму 

та IL-4 – у І групі (r=0,30, р<0,05), у ІІ – (r=0,23, р<0,05) і ІІІ – (r=0,31, 

р<0,05); IgA та IgG – у І групі (r=0,40, р<0,05), у ІІ – (r=0,23, р<0,05) і ІІІ – 

(r=0,38, р<0,05); IgA та IL-1β – у І групі (r=0,32 р<0,05), у ІІ – (r=0,45, р<0,05) 

і ІІІ – (r=0,21, р<0,05); IgG та IL-1β – у І групі (r=0,33, р<0,05), у ІІ – (r=0,23, 

р<0,05) і ІІІ – (r=0,51, р<0,05). 

Зворотніми зв’язками різних ступенів сили характеризувалися вміст 

sIgA та IgA у І групі (r=-0,33, р<0,05), у ІІ (r=-0,21, р<0,05) і ІІІ (r=-0,47, 

р<0,05) групах; sIgA та IgG – у І групі (r=-0,45, р<0,05), у ІІ (r=-0,62, р<0,05) і 

ІІІ (r=-0,48, р<0,05) групах; IL-1β та IL-4 – у І групі (r=-0,75, р<0,05), ІІ (r=-

0,52, р<0,05) і ІІІ (r=-0,67, р<0,05) групах; sIgA та IL-1β – у І групі (r=-0,65, 

діти, хворі на хронічний катаральний гінгівіт, за умов дифузного 

нетоксичного зобу 

лізоцим r=0,23, р<0,05 r=0,35, р<0,05 r=-0,29, р<0,05 

sIgA r=0,41, р<0,05 r=0,72, р<0,05 r=-0,17, р<0,05 

IgA r=-0,19, р<0,05 r=-0,30, р<0,05 r=-0,03, р<0,05 

IgG r=0,23, р<0,05 r=-0,15, р<0,05 r=0,18, р<0,05 

IL-1β r=0,38, р<0,05 r=0,28, р<0,05 r=0,53, р<0,05 

IL-4 r=-0,14, р<0,05 r=0,17 р<0,05 r=-0,19, р<0,05 

загальний білок r=0,53, р<0,05 r=0,40, р<0,05 r=0,44, р<0,05 

глікопротеїни r=-0,45, р<0,05 r=-0,26, р<0,05 r=-0,38, р<0,05 

гексозаміни r=-0,38, р<0,05 r=-0,31, р<0,05 r=-0,25, р<0,05 

сіалові кислоти r=0,29, р<0,05 r=0,14, р<0,05 r=0,23, р<0,05 

фукоза r=0,17, р<0,05 r=0,23, р<0,05 r=0,16, р<0,05 
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р<0,05), у ІІ (r=-0,72, р<0,05) і ІІІ (r=-0,78, р<0,05) групах. Активність 

лізоциму обернено корелювала з IL-1β у І групі (r=-0,25, р<0,05), у ІІ (r=-0,32, 

р<0,05) і ІІІ (r=-0,47, р<0,05) групах; із IgA – у І групі (r=-0,21, р<0,05), у ІІ 

(r=-0,27, р<0,05) і ІІІ (r=-0,41, р<0,05) групах; та IgG – у І групі (r=-0,18, 

р<0,05), у ІІ (r=-0,47, р<0,05) і ІІІ (r=-0,31, р<0,05) групах. 

Крім того, кореляційним аналізом виявлено низку залежностей між 

показниками обміну глікопротеїнів ротової рідини. Зокрема, визначалася 

обернено-пропорційна залежність різної сили між рівнями загального білка 

та глікопротеїнів у І групі (r=-0,48, р<0,05), у ІІ – (r=-0,58, р<0,05) і ІІІ – (r=-

0,65, р<0,05) групах. Такий же напрямок змін був і між рівнями загального 

білка та гексозамінами: у І групі (r=-0,38, р<0,05), у ІІ – (r=-0,39, р<0,05) і              

ІІІ – (r=-0,64, р<0,05) групах. 

Установлено прямий кореляційний зв’язок між показниками вмісту 

глікопротеїнів і гексозамінів у ротовій рідині дітей усіх груп спостереження: 

у І групі (r=0,48, р<0,05), у ІІ – (r=0,57, р<0,05), у ІІІ – (r=0,67, р<0,05). 

Натомість, залежність цих метаболітів від концентрації кінцевих 

вуглеводневих залишків була оберненою та здебільшого слабкою: між 

рівнями глікопротеїнів та сіалових кислот у І групі (r=-0,22, р<0,05), у ІІ (r=-

0,25, р<0,05) і ІІІ (r=-0,32, р<0,05) групах; гексозамінів та сіалових кислот у І 

групі (r=-0,19, р<0,05), у ІІ (r=-0,28, р<0,05) і ІІІ (r=-0,49, р<0,05) групах; 

глікопротеїнів та фукози у І групі (r=-0,15, р<0,05), у ІІ (r=-0,22, р<0,05) і ІІІ 

(r=-0,27, р<0,05) групах; гексозамінів та фукози у І групі (r=-0,24, р<0,05), у ІІ 

(r=-0,23, р<0,05) і ІІІ (r=-0,46, р<0,05) групах. Сіалові кислоти та фукоза 

корелювали між собою позитивно у І групі (r=0,27, р<0,05), у ІІ (r=0,38, 

р<0,05) і ІІІ (r=0,42, р<0,05) групах. 

Цікавим є факт наявності кореляційних залежностей між 

досліджуваними показниками місцевого імунітету та різними фракціями 

глікопротеїнами слини, що продемонстровано в таблиці 4.11.  

Абсолютні величини кореляційних коефіцієнтів свідчать, що 

найбільше значення при формуванні ХКГ в дітей за умов ДНЗ мають 
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системні метаболічні порушення, що сприяють розвитку запалення ясен, а 

також посилення ураження твердих тканин зубів. 

Таблиця 4.11 

Кореляційні залежності між показниками місцевого імунітету та 

вмістом глікопротеїнів у ротовій рідині дітей залежно 

від соматичного та стоматологічного стану 

 

Показник  

 

Загальний 

білок 

Гліко-

протеїни 

Гексоз-

аміни 

Сіалові 

кислоти 

Фукоза 

соматично та стоматологічно здорові діти 

лізоцим r=-0,35, 

р<0,05 

r=0,28, 

р<0,05 

r=0,31, 

р<0,05 

r=-0,42, 

р<0,05 

r=-0,36, 

р<0,05 

sIgA r=-0,25, 

р<0,05 

r=0,65, 

р<0,05 

r=0,47, 

р<0,05 

r=-0,28, 

р<0,05 

r=-0,35, 

р<0,05 

IgA r=0,10, 

р<0,05 

r=-0,27, 

р<0,05 

r=0,11, 

р<0,05 

r=0,04, 

р<0,05 

r=0,02, 

р<0,05 

IgG r=0,02, 

р<0,05 

r=-0,16, 

р<0,05 

r=0,07, 

р<0,05 

r=0,14, 

р<0,05 

r=0,09, 

р<0,05 

IL-1β r=0,22, 

р<0,05 

r=0,16, 

р<0,05 

r=-0,27, 

р<0,05 

r=0,13, 

р<0,05 

r=-0,08, 

р<0,05 

IL-4 r=-0,08, 

р<0,05 

r=0,16, 

р<0,05 

r=0,20, 

р<0,05 

r=-0,19, 

р<0,05 

r=-0,22, 

р<0,05 

діти, хворі на хронічний катаральний гінгівіт, за  

умов соматичного здоров’я 

лізоцим r=-0,25, 

р<0,05 

r=0,34, 

р<0,05 

r=0,42, 

р<0,05 

r=-0,36, 

р<0,05 

r=-0,49, 

р<0,05 

sIgA r=-0,27, 

р<0,05 

r=0,62, 

р<0,05 

r=0,45, 

р<0,05 

r=-0,27, 

р<0,05 

r=-0,38, 

р<0,05 

IgA r=0,02, 

р<0,05 

r=-0,16, 

р<0,05 

r=0,07, 

р<0,05 

r=0,14, 

р<0,05 

r=0,09, 

р<0,05 

IgG r=0,05, 

р<0,05 

r=-0,32, 

р<0,05 

r=-0,08, 

р<0,05 

r=0,11, 

р<0,05 

r=0,10, 

р<0,05 

IL-1β r=0,11, 

р<0,05 

r=-0,09, 

р<0,05 

r=-0,23, 

р<0,05 

r=0,10, 

р<0,05 

r=0,19, 

р<0,05 

IL-4 r=-0,05, 

р<0,05 

r=0,17, 

р<0,05 

r=0,14, 

р<0,05 

r=-0,16, 

р<0,05 

r=-0,31, 

р<0,05 

діти, хворі на хронічний катаральний гінгівіт, за умов дифузного 

нетоксичного зобу 
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продовження таблиці 4.11 

 

Привертає увагу факт, що сила кореляційних залежностей у дітей, 

хворих на ДНЗ, значно більша, ніж у соматично здорових, що може свідчити 

про зв’язок між досліджуваними метаболітами та їхніми змінами за умов цієї 

тиреопатології. 

Результати власних досліджень, а також дані літератури надали змогу 

сформувати уявлення щодо деяких можливих механізмів ураження тканин 

пародонта за умов ДНЗ у дітей (рис. 4.12). 

Як відомо, при гіпотиреозі спостерігається нагромадження 

гідрофільних глікозаміногліканів та продуктів їх розпаду, що спричиняє 

набряк інтерстиціальної тканини. Клінічно це супроводжується пастозністю 

підшкірної клітковини, набряком слизових оболонок, змінами в м’язовій та 

нервовій системах та має назву «мікседема» [243]. Окрім порушення 

структурної організації міжклітинного матриксу змін зазнають і волокнисті 

елементи тканин. Усе це підтверджується підвищенням концентрації 

окремих метаболітів у біологічних субстратах та рідинах, що призводить до 

змін їх фізико-хімічних властивостей та зниження функціонального 

потенціалу [30, 189]. Гіпотиреоз характеризується розвитком набряку 

компонентів сполучної тканини, що є причиною таких клінічних 

особливостей ХКГ за умов ДНЗ як кровоточивість на набряк ясен. 
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Рис. 4.12. Механізми ураження тканин пародонта за умов дифузного нетоксичного зобу в дітей. 

 

1
2
0
 



121 

 

 

Науковці стверджують, що за умов ДНЗ має місце вірогідне зниження 

рівня основних тиреоїдних гормонів на тлі підвищення концентрації 

тиреотропного гормону, що відбувається в межах референтних значень [23, 

32].  

Екстраполюючи це на практичну медицину, можемо стверджувати про 

доклінічні порушення, що, безумовно, знайдуть своє відображення в 

найбільш чутливих реакціях організму, до яких належать імунні, метаболічні, 

регулюючі тощо. 

У підлітків, які хворіють на ДНЗ, відбувається підвищення частоти 

імунних розладів, що пов’язані з пригніченням Т-клітинної ланки імунітету, 

фагоцитарної активності, збільшенням прозапальних та зменшенням 

протизапальних цитокінів, напруженості антитиреоїдного аутоімунітету. 

Імуногормональні взаємовідношення характеризуються наявністю тісного 

зв’язку між рівнем тиреоїдних, статевих гормонів, мелатоніну та цитокінів 

[23]. Гормони щитоподібної залози мають значний вплив і на метаболізм 

кісткової тканини [243]. Цей вплив реалізується через гормон-рецепторну 

взаємодію і спричиняє зміни метаболізму кісткових клітин із балансуванням 

процесів резорбції та ремоделювання. Добре відомо, що тиреоїдні гормони 

діють шляхом регуляції інших гормонів та гормоноподібних речовин, що 

мають вплив на метаболізм кістки. Тиреоїдна дисфункція порушує 

гормональний баланс організму, що має особливо велике значення в періоди 

функціональної напруги організму, до яких належить у дітей підлітковий вік 

та, як наслідок, негативно впливає на якість кісткової тканини [244, 245]. 

Клітинами-мішенями для дії тиреоїдних гормонів у кістковій тканині є 

остеобласти. У фізіологічних концентраціях T3 і T4 стимулюють 

остеобластичну активність: біосинтез кісткового ізоферменту лужної 

фосфатази, проліферацію остеобластів, а також, синтез макромолекул 

матриксу сполучної тканини. За даними літератури дія тиреоїдних гормонів 

на кісткову тканину, здійснюється через паракринні фактори, зокрема, 

цитокіни, що виділяються клітинами під час розвитку запального процесу чи 
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інших патологічних реакцій у тканинах пародонта. Тиреоїдні гормони 

стимулюють остеобластичну та остеокластичну активність, як у 

трабекулярній, так і в кортикальній кістковій тканині, беруть участь у 

регуляції інтрастиціальної та енхондріальної осифікації [246-249]. 

Установлений нами дисбаланс цитокінового профілю в дітей, хворих 

на ХКГ, що посилюється у разі приєднання ДНЗ, а також значна кількість 

кореляційних взаємозв’язків IL-1β та IL-4 з іншими захисними компонентами 

ротової рідини дітей свідчить про участь цих медіаторів запалення у 

формуванні клінічної картини гінгівіту. 

Одним із ланцюжків їх прозапальної дії в ротовій порожнині є 

зниження sIgA та інших факторів захисту, що може бути пояснено пара- та 

ендокринною дією цитокінів та підтверджується наявністю сильного 

зворотного прямого зв’язку між sIgA та IL-1β (r=-0,78, р<0,05), помірного 

між активністю лізоциму та IL-1β (r=-0,47, р<0,05), а також прямим 

кореляційним зв’язком помірної сили між sIgA та IL-4 (r=0,41, р<0,05). 

Протеоглікани відіграють важливе значення в контролі росту та 

диференціювання клітинних і волокнистих структур, впливаючи на 

сполучнотканинну основу тканин пародонта. 

Метаболічні зміни, які описані вище стають підґрунтям для дії 

місцевих чинників гінгівіту, що реалізується у вигляді первинної та 

вторинної альтерації м’яких тканин пародонта. Запальний процес в яснах 

супроводжується місцевими розладами кровообігу, ексудацією, змінами 

реології крові та метаболічних реакцій у вогнищі ураження, активації різних 

імунокомпетентних клітин [71].  

Як відомо, механізм запалення включає розвиток набряку тканин, 

екстравазацію клітин крові з наступною ініціацією низки механізмів 

пошкодження [75]. У момент первинної альтерації в екстрацелюлярному 

матриксі у вільному вигляді починають утворюватися сульфатовані 

глікозаміноглікани та медіатори запалення. На тлі високої активності 
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протеолітичних ферментів цитокіни сприяють активації факторів росту та 

визначають перебіг запального процесу [250].  

Глікопротеїни являються захисними чинниками ротової порожнини, 

зміна їхнього складу відіграє велике значення при вивченні патології тканин 

пародонта. Глікопротеїни – беруть участь у формуванні захисного бар’єру 

слизових оболонок, при зміні їх структури та складу виникають запальні 

процеси в яснах.  

Результати наших досліджень показали зміни у фракційному складі 

більшості глікопротеїнів ротової рідини та їх компонентів, що мали 

кореляційні залежності між собою та клінічними ознаками гінгівіту.  

Великою мірою хімічнний склад кінцевих компонентів визначає 

властивості глікопротеїнів. Їх термінальне положення зумовлює певні 

фізико-хімічні характеристики та фізіологічну активність глікопротеїнів. У 

дітей, за умов одночасного ураження ХКГ та ДНЗ, установлено обернено 

пропорційну залежність між рівнями гексозамінів та сіалових кислот (r=-

0,49, р<0,05), гексозамінів та фукози (r=-0,46, р<0,05); прямо корелювали між 

собою сіалові кислоти та фукоза (r=0,42, р<0,05). 

Зниження загального рівня глікопротеїнів призводить до змін 

неспецифічного та специфічного імунного захисту, порушення зволоження 

та покриття слизової оболонки слизом, адгезії та колонізації мікробних 

клітин, розвитку дисбіозу ротової порожнини та запуску запальних реакцій у 

тканинах пародонта [78]. 

Взаємозв’язок між імунними чинниками та структурними 

компонентами ротової рідини дітей, у яких ХКГ поєднаний із ДНЗ, 

підтверджується цілою низкою кореляційних залежностей, у першу чергу – 

sIgA та загального рівня глікопротеїнів (r=0,81, р<0,05), sIgA та рівня 

гексозамінів (r=0,55, р<0,05), sIgA та вмісту фукози (r=-0,43, р<0,05). Крім 

того, виявлені кореляції між активністю лізоциму та загальним рівнем 

глікопротеїнів (r=0,49, р<0,05), лізоциму та загальним рівнем білка (r=-0,46, 
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р<0,05), лізоциму та сіалових кислот (r=-0,47, р<0,05),  лізоциму та фукози            

(r=-0,51, р<0,05). 

Отже, можна стверджувати, що ДНЗ призводить до значних змін у 

функціонуванні організму дитини, які, своєю чергою, сприяють розвитку 

цілої низки патологічних реакцій, у тому числі в ротовій порожнині. Зокрема, 

передумовою для формування ХКГ є структурно-функціональна 

неповноцінність тканин пародонтального комплексу та порушення в системі  

місцевого захисту, які пов’язані зі зміною фізико-хімічних властивостей 

слини та недостатністю імунних реакцій організму.  

Висновки до розділу: 

1. Установлено зниження неспецифічного імунного захисту ротової 

рідини дітей, які хворіють на ХКГ на тлі ДНЗ, що ілюструється 

зменшенням активності лізоциму в 1,22 раза, порівняно з даними 

соматично здорових дітей, хворих на ХКГ (р<0,05), та в 1,64 раза за 

умов соматичного і стоматологічного здоров’я (р<0,05). 

Спостерігається тенденція до зниження активності лізоциму зі 

збільшенням ступеня тяжкості як ХКГ, так і ДНЗ. 

2. Гуморальна ланка місцевого імунітету в дітей, одночасно хворих на 

ХКГ та ДНЗ, характеризується зниженням рівня sIgA в 1,56 раза на 

відміну від показника у здорових дітей (р<0,05) та в 1,28 раза у 

дітей, які хворіють на ХКГ. Виявлено залежність вказаного 

показника від ступеня активності запального процесу в яснах. Уміст 

у ротовій рідині IgА та IgG вірогідно не змінюється, проте 

спостерігається тенденція до зростання останнього, особливо у 

випадку середньо-тяжких ступенів тяжкості ХКГ. 

3. Цитокіновий профіль ротової рідини дітей за умов поєднання ХКГ 

та ДНЗ є зміненим у напрямку зростання рівня прозапального 

цитокіну та зниження – протизапального, що є передумовою 

посилення запального процесу в яснах. Зокрема, концентрація IL-1β 

збільшується в 1,89 раза (р<0,05) при зниженні рівня IL-4 в 1,89 раза 



125 

 

(р<0,05), порівняно зі здоровими дітьми та відповідно в 1,21 раза і 

1,68 (р<0,05) порівняно зі соматично здоровими дітьми, хворими на 

ХКГ.   

4. Кількісний і якісний склад білково-вуглеводних комплексів ротової 

рідини дітей, які хворіють на ХКГ на тлі ДНЗ, зазнає суттєвих змін: 

відбувається зниження загального вмісту глікопротеїнів у 4,50 раза 

(р<0,05) при зростанні загального рівня білка втричі (р<0,05), 

порівняно зі здоровими дітьми; домінування кінцевих  

моноцукридів – сіалових кислот і фукози над корпусними – 

гексозамінами, що вказує на суттєві порушення фізико-хімічних 

властивостей ротової рідини і, як наслідок, втрати нею захисних 

функцій.   

5. Наявність сильних та помірних достовірних кореляційних 

залежностей між виявленими клінічними і параклінічними 

показниками вказує на значну роль метаболічних порушень, що 

складають основу та передують формуванню патології тканин 

пародонта в дітей, які хворіють на ДНЗ, а також на недостатність 

локальних механізмів захисту.  
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РОЗДІЛ 5 

ЕФЕКТИВНІСТЬ УДОСКОНАЛЕНОГО СПОСОБУ ЛІКУВАННЯ 

ХРОНІЧНОГО КАТАРАЛЬНОГО ГІНГІВІТУ В ДІТЕЙ ПРИ 

СУПУТНЬОМУ ДИФУЗНОМУ НЕТОКСИЧНОМУ ЗОБІ 

 

Результати наших клініко-лабораторних та статистичних досліджень 

вказують на високу частоту ХКГ у дітей, хворих на ДНЗ, що зумовлена 

структурно-функціональними змінами в тканинах пародонта, а також 

порушеннями захисних реакцій організму на системному та місцевому 

рівнях. Тому обґрунтованим є удосконалення способу лікування і 

профілактики ХКГ шляхом усунення встановлених нами патогенетичних 

чинників, що й було метою нашого наступного етапу дослідження. 

Обов’язковою умовою успішного стоматологічного лікування є   

нормалізація загальносоматичного стану дитини з урахуванням причин його 

порушення та адекватної корекції. Терапія ДНЗ проводилася лікарем-

ендокринологом відповідно до Протоколів надання медичної допомоги дітям 

за спеціальністю «Дитяча ендокринологія» та включала йодотерапію [238]. 

Багато досліджень показують, що аліментарна корекція не є достатньою, 

навіть у регіонах із легким дефіцитом йоду [251-259].  

В основу розробки лікувально-профілактичних заходів було покладено 

наступні критерії: клінічні прояви гінгівіту, рівень гігієни ротової 

порожнини, показники неспецифічного захисту, цитокінового профілю та 

глікопротеїнів ротової рідини дітей. Обґрунтованою є корекція виявлених 

порушень на різних рівнях: місцевому та системному.  

Препарати, що усувають дефіцит та нормалізують баланс між макро- і 

мікроелементами в організмі дитини є доцільними на системному рівні, 

оскільки для синтезу тиреоїдних гормонів та молекулярних механізмів 

реалізації їх дії, окрім йоду необхідні й інші есенціальні елементи. Нами 

розпрацьоване застосування комплексного препарату «Кальцемін адванс».  
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Гормональний дисбаланс за умов ДНЗ, у першу чергу, впливає на 

імунну реактивність організму, що потребує відповідної корекції у випадку 

появи локальних запальних процесів. Із цією метою запропоновано 

пероральне застосування рослинного препарату «Імупрет», який володіє 

м’якою імуномодулюючою дією. 

Основним завданням місцевого лікування ХКГ на тлі ДНЗ було 

усунення немінералізованих та мінералізованих зубних відкладень з 

наступною ліквідацією запалення ясен і підвищення захисних функцій 

ротової рідини. Терапію ХКГ проводили комплексно відповідно до 

Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча 

терапевтична стоматологія» [238], з урахуванням перебігу та ступеня 

тяжкості запального процесу в яснах. Усім дітям здійснювалася санація та 

професійна гігієна ротової порожнини, навчання індивідуальній гігієні з 

вибором засобів гігієнічного догляду та методів їх застосування.  

Для оцінки ефективності лікувально-профілактичних заходів під 

нашим наглядом знаходилося 50 дітей віком 12 років, які були розподілені на 

основну підгрупу, де проводилося лікування запропонованим нами способом, 

та підгрупу порівняння, де було застосовано загальноприйнятий метод 

лікування ХКГ. Поділ дітей на підгрупи за статтю та ступеня тяжкості 

соматичного та стоматологічного захворювання наведено в підрозділі 2.1 

(див. табл. 2.3). Деталізація схем лікувально-профілактичних заходів подана 

в підрозділі 2.4.   

Лікування проводилося амбулаторно, огляди дітей здійснювали до 

лікування, на 7-й та 14-й день лікування. Віддалені результати оцінювалися 

через 6, 12 та 24 місяців. 

 

5.1. Клініко-лабораторна оцінка лікувально-профілактичних 

заходів у дітей, хворих на хронічний катаральний гінгівіт, коморбідний 

із дифузним нетоксичним зобом  

Стоматологічний статус дітей підгруп спостереження на момент початку 
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лікувально-профілактичних заходів вказує на те, що інтенсивність ураження 

тканин пародонта в дітей була однаковою. Гігієна ротової порожнини в усіх 

дітей знаходилася на незадовільному рівні (табл. 5.1). 

Таблиця 5.1 

Стан тканин пародонта в дітей, хворих на хронічний катаральний 

гінгівіт із супутнім дифузним нетоксичним зобом, до початку 

лікувально-профілактичних заходів, М±m 

 

 

Показник 

Підгрупи  

р основна 

(n=25) 

порівняння 

(n=25) 

здорові ясна, 

секстанти 

2,24±0,15 2,20±0,18 >0,05 

кровоточивість, 

секстанти 

3,17±0,30 3,25±0,21 >0,05 

проба Шиллєра-Пісарєва, 

секстанти 

3,81±0,22 3,75±0,18 >0,05 

зубний камінь, 

секстанти 

0,07±0,002 0,08±0,003 >0,05 

індекс РМА, % 38,27±2,91 37,11±3,26 >0,05 

індекс ОНІ-S, бали 1,80±0,13 1,77±0,12 >0,05 

 

Примітка. р – порівняння показників у дітей основної підгрупи та 

підгрупи порівняння.  

Динаміка зміни скарг пацієнтів у процесі лікування свідчить про те, що 

більшість з них зникали вже на 7-й день проведення терапії (табл. 5.2). Проте 

спостерігалися певні відмінності в підгрупах щодо деяких з них. Зокрема, 

кровоточивість ясен зберігалася в 20,00 % дітей підгрупи порівняння на 7-й 

день лікування та у 8,00 % – на 14-й. Водночас у дітей основної підгрупи 

вона реєструвалася у 8,00 % на 7-й день огляду та зникала повністю на кінець 

курсу лікування. Привертає увагу значний відсоток дітей, які мають 

кровоточивість ясен за відсутності виражених больових відчуттів, що 

підтверджує думку про особливості перебігу запального процесу в тканинах 

пародонта на тлі ДНЗ. 
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Таблиця 5.2 

Динаміка скарг дітей, хворих на хронічний катаральний гінгівіт на тлі дифузного нетоксичного зобу, за умов 

різних способів лікування та в різні терміни спостереження, % 

 

Скарги Підгрупи 
До  

лікування 

На 7-й день 

лікування 

На 14-й день 

лікування 

Через 6 

місяців 

Через  

один рік 

Через 

два роки 

кровото-

чивість 

основна 
84,00 

(n=25) 

8,00 

(n=25) 

0 

(n=25) 

4,17 

(n=24) 

4,17 

(n=24) 

0 

(n=22) 

порівняння 
88,00 

(n=25) 

16,00 

(n=25) 

8,00 

(n=25) 

16,00 

(n=25) 

17,39 

(n=23) 

28,57 

(n=21) 

біль 

основна 
40,00 

(n=25) 

8,00 

(n=25) 

0 

(n=25) 

0 

(n=24) 

4,17 

(n=24) 

4,54 

(n=22) 

порівняння 
44,00 

(n=25) 

16,00 

(n=25) 

4,00 

(n=25) 

16,00 

(n=25) 

17,39 

(n=23) 

28,57 

(n=21) 

свербіж 

основна 
32,00 

(n=25) 

4,00 

(n=25) 

0 

(n=25) 

0 

(n=24) 

0 

(n=24) 

0 

(n=22) 

порівняння 
28,00 

(n=25) 

8,00 

(n=25) 

4,00 

(n=25) 

8,00 

(n=25) 

4,35 

(n=23) 

9,52 

(n=21) 

галітоз 

основна 
36,00 

(n=25) 

4,00 

(n=25) 

0 

(n=25) 

0 

(n=24) 

0 

(n=24) 

0 

(n=22) 

порівняння 
36,00 

(n=25) 

4,00 

(n=25) 

4,00 

(n=25) 

8,00 

(n=25) 

4,35 

(n=23) 

4,76 

(n=21) 

 

 

 1
3
0
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Оглядом дітей під час проведення курсу лікувально-профілактичних 

заходів виявлено, що на 7-му добу відбувалося значне поліпшення стану 

ясен, про що свідчили пародонтальні та гігієнічні індекси (табл. 5.3).  

Таблиця 5.3 

Стан тканин пародонта в дітей, хворих на хронічний катаральний 

гінгівіт із супутнім дифузним нетоксичним зобом, за умов різних 

способів лікування, М±m 

 

 

Показник 

 

Підгрупи 

До  

лікування 

7-й день 

лікування 

14-й день 

лікування 

здорові ясна, 

секстанти 

основна 2,24±0,15 5,24±0,15 * 6,00±0,00 * 

порівняння 2,20±0,18 4,20±0,18 * 5,88±0,18 * 

кровоточивість, 

секстанти 

основна 3,17±0,30 0,76±0,02 * 0 * 

порівняння 3,25±0,21 1,80±0,08 *,● 0,12±0,01 *,● 

зубний камінь, 

секстанти 

основна 0,07±0,002 0 * 0 * 

порівняння 0,08±0,003 0 * 0 * 

індекс РМА, % 
основна 38,27±2,91 5,64±0,31 * 0 * 

порівняння 37,11±3,26 10,03±0,86 * 1,13±0,10 *,● 

індекс ОНІ-S, 

бали 

основна 1,80±0,13 0,81±0,05 * 0,51±0,02 * 

порівняння 1,77±0,12 0,70±0,03 * 0,46±0,01 * 

 

Примітки. * – вірогідна відмінність між показниками до лікування та на 

7-у і 14-у доби лікування, р<0,05; ● – вірогідна відмінність між показниками 

основної підгрупи та підгрупи порівняння, р<0,05. 

 

Повна нормалізація стану тканин пародонта на 7-у добу спостерігалася 

в 76,00 % дітей основної підгрупи та 56,00 % – підгрупи порівняння. 

Здебільшого це були випадки легкого та середнього ступенів тяжкості ХКГ. 

Клінічно діагностували: відсутність скарг, ясна блідо-рожевого кольору та 

щільної консистенції, відновлювалася нормальна конфігурація міжзубних 
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сосочків, тургор. Водночас без позитивних клінічних змін залишилися                

4,00 % дітей підгрупи порівняння.  

На момент закінчення курсу лікувально-профілактичних заходів (14-а 

доба) у всіх дітей зареєстровано поліпшення клінічної ситуації: повна 

ліквідація запального процесу в яснах була в 100 % обстежених основної 

підгрупи, та 88,00 % – підгрупи порівняння. Решта 12,00 % мали позитивну 

динаміку клінічних змін, однак повного відновлення тканин пародонта не 

відбулося.  

Стан гігієни ротової порожнини дітей значно поліпшувався в обох 

підгрупах спостереження: значення гігієнічного індексу мало тенденцію 

зміни від високого (1,80±0,13) бала в підгрупі основній та (1,77±0,12) бала у 

підгрупі порівняння до середнього, відповідно, (0,81±0,05) та (0,70±0,03) бала 

на 7-у добу лікування та низького (0,51±0,02) та (0,46±0,01) бала на 14-у добу 

лікування, що вказувало на задовільний та хороший рівень гігієни, а отже 

усунення одного з ключових місцевих пародонтопатогенних чинників. 

Тверді зубні відкладення не виявлялися нами у жодній з груп у короткі 

терміни спостереження. 

За даними гінгівального індексу стану тканин пародонта РМА у дітей 

обох підгруп динаміка змін є позитивною: в основній підгрупі вона була 

особливо вираженою протягом перших 7-ми діб – з (38,27±2,91) % до 

(5,64±0,31) % з ліквідацією залишкових запальних явищ протягом наступних 

7-ми діб. У підгрупі порівняння відмічалися менш динамічні зміни: з 

(37,11±3,26) % на початку лікування до (10,03±0,86) % – у середині курсу та 

(1,13±0,10) % – наприкінці лікувально-профілактичних заходів. 

Інколи під час клінічного огляду дітей, у яких ознаки запалення були 

відсутні, зондування спричинювало кровоточивість ясен, що свідчить про 

наявність патологічних процесів у клінічно інтактних тканинах пародонта. 

На нашу думку, це може бути пов’язано із морфо-функціональними змінами 

стінки судини і тканин, що її оточують, як сполучнотканинних елементів, які 

зазнають змін при тиреоїдній дисфункції та потребують відповідної корекції.  
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Отримані дані свідчать про якісний клінічний ефект, який 

спостерігався ще до завершення запропонованого курсу лікування. У дітей 

підгрупи порівняння запальний процес в яснах не зникав до кінця, що 

свідчить про наявність метаболічних порушень за умов ДНЗ, котрі не 

корегуються загальноприйнятими способами лікування ХКГ. Суттєве 

поліпшення стану тканин пародонта відбувалося після застосування 

запропонованих нами препаратів.  

до лікування

після лікування

0

10

20

30

40

50

підгрупа    

основна

підгрупа 

порівняння

25,41±2,08 27,03±1,87

40,05±2,39*
36,24±1,56*од/л

 

  Рис. 5.1. Рівень активності лізоциму в ротовій рідині дітей, хворих на 

хронічний катаральний гінгівіт на тлі дифузного нетоксичного зобу, за умов 

різних способів лікування, M±m. 

Примітка. * – вірогідна відмінність між показниками до та після 

лікування, р<0,05 

 

Щодо рівня sIgA, то він також вірогідно зростав після проведених 

лікувально-профілактичних заходів: в основній підгрупі на 60,00 % (р<0,05), 

у підгрупі порівняння – на 33,33 % (р<0,05) (рис. 5.2). Різниця між 

показниками у підгрупах спостереження на момент закінчення лікування 

склала 33,33 %. 
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Рис. 5.2. Рівень sIgA в ротовій рідині дітей, хворих на хронічний 

катаральний гінгівіт на тлі дифузного нетоксичного зобу, за умов різних 

способів лікування, M±m. 

Примітка. * – вірогідна відмінність між показниками до та після 

лікування, р<0,05. 

 

Спостерігалася також нормалізація вмісту й інших імуноглобулінів, що 

ілюструють дані таблиці 5.4.  

Таблиця 5.4 

Рівні IgA та IgG в ротовій рідині дітей, хворих на хронічний 

катаральний гінгівіт на тлі дифузного нетоксичного зобу, за умов різних 

способів лікування, M±m 

 

Показник 

 

Підгрупи 

До  

лікування 

14-й день 

лікування 

IgA, г/л 

основна 0,25±0,01 0,23±0,02 

порівняння 0,24±0,02 0,23±0,01 

IgG, г/л 

основна 0,41±0,03 0,34±0,02 

порівняння 0,42±0,02 0,36±0,01 
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Зокрема, зростання концентрації IgG на 20,59 % у дітей основної 

підгрупи, та на 16,67 % – у підгрупі порівняння, при незначному зниженні 

вмісту IgA як в основній підгрупі (на 8,00 %), так і в підгрупі порівняння (на 

4,17 %). Різниця між вказаними показниками в підгрупах спостереження 

після проведеного курсу лікування нами не встановлена.  

Позитивна клінічна динаміка підтверджувалася також змінами у 

цитокіновому профілі ротової рідини дітей, на що вказують дані таблиці 5.5.  

  

 Таблиця 5.5 

Концентрація IL-1β та IL-4 в ротовій рідині дітей, хворих на хронічний 

катаральний гінгівіт на тлі дифузного нетоксичного зобу, за умов різних 

способів лікування, M±m 

 

 

Показник 

 

Підгрупи 

До  

лікування 

14-й день 

лікування 

IL-1β,  

пг/мл 

основна 89,32±5,12 51,27±1,62 * 

порівняння 91,14±6,08 64,25±2,01 * 

IL-4,  

пг/мл 

основна 7,84±0,20 13,72±0,92 * 

порівняння 7,24±0,33 10,36±1,01 * 

 

Примітка. * – вірогідна відмінність між показниками до та після 

лікування, р<0,05. 

 

Зниження концентрації прозапального цитокіну IL-1β у ротовій рідині 

дітей основної підгрупи відбувалося в 1,7 раза (р<0,05), групи порівняння – в 

1,42 раза (р<0,05) відносно даних до лікування. Вміст цього інтерлейкіну по 

закінченню курсу терапії був на 20,20 % меншим у дітей, яких лікували 

удосконаленим методом, порівняно з показникам пацієнтів, яких лікували за 

загальноприйнятим протоколом.  

Рівень протизапального цитокіну IL-4 зростав на 75,00 % в обстежених 

основної підгрупи (р<0,05), дещо менше – у підгрупі порівняння – на                 
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43,09 % (р<0,05). Різниця між показниках обох підгруп на 14-у добу 

спостереження склала 32,43 %, що свідчить про значно ліпші результати в 

дітей основної підгрупи.  

Результати дослідження глікопротеїнів ротової рідини дітей у динаміці 

лікування наведені в таблиці 5.6. 

Таблиця 5.6 

Уміст глікопротеїнів та їх фракцій у ротовій рідині дітей, хворих на 

хронічний катаральний гінгівіт на тлі дифузного нетоксичного зобу, за 

умов різних способів лікування, M±m 

 

Показник 

 

Підгрупи 

До  

лікування 

14-й день 

лікування 

загальний білок, 

г/л 

основна 7,34±0,12 3,27±0,62 * 

порівняння 6,15±0,28 4,23±0,19  

глікопротеїни, 

мг/мл 

основна 0,03±0,01 0,15±0,02 * 

порівняння 0,04±0,01 0,09±0,01 ●  

гексозаміни, 

ммоль/л 

основна 0,17±0,01 0,72±0,05 * 

порівняння 0,19±0,02 0,44±0,02 *,● 

сіалові кислоти, 

ммоль/л 

основна 0,32±0,02 0,13±0,02 * 

порівняння 0,30±0,03 0,16±0,01 * 

фукоза, 

ммоль/л 

основна 0,92±0,05 0,54±0,03 * 

порівняння 0,87±0,03 0,66±0,01  

 

Примітки. * – вірогідна відмінність між показниками до та після 

лікування, р<0,05; ● – вірогідна відмінність між показниками основної 

підгрупи та підгрупи порівняння, р<0,05. 

 

Як видно з даних таблиці, біохімічні параметри ротової рідини після 

лікувально-профілактичного впливу вірогідно змінювалися найчастіше в 

дітей основної підгрупи. Діти підгрупи порівняння мали тенденцію до 

нормалізації складу ротової рідини, проте значних змін зазнавали лише вміст 
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гексозамінів, який зростав із (0,19±0,02) до (0,44±0,02) ммоль/л (р<0,05) та 

рівень сіалових кислот, що знижувався із (0,30±0,03) до (0,16±0,02) ммоль/л 

(р<0,05).  

На момент завершення курсу лікувально-профілактичних заходів 

встановлена вірогідна відмінність між показниками глікопротеїнів і 

гексозамінів, рівень яких був вищим у 1,67 раза (р<0,05) і 1,64 раза (р<0,05) у 

дітей основної підгрупи, ніж у підгрупі порівняння. При цьому зміни вмісту 

загального білка, сіалових кислот та фукози були подібними в обох підгрупах 

та свідчили про зменшення ступеня деполімеризації глікопротеїнів ротової 

рідини.  

Таким чином, аналіз безпосередніх результатів лікування ХКГ в дітей, 

який супроводжувався ДНЗ, вказує на достовірно вищу терапевтичну 

ефективність запропонованого нами лікувально-профілактичного комплексу 

порівняно із загальноприйнятим способом лікування. Місцева та загальна 

фармакологічна корекція запального процесу в яснах сприяла швидкому 

відновленню тканин парорднта в дітей. 

 

5.2. Віддалені результати лікування хронічного катарального 

гінгівіту в дітей, поєднаного з дифузним нетоксичним зобом 

 

Після проведеного першого курсу лікування ХКГ пацієнтам та їхнім 

батькам було дано рекомендації продовжувати виконувати всі гігієнічні 

маніпуляції та проходити повторні лікувально-профілактичні курси кожні 6 

місяців. Катамнестичне спостереження за дітьми після лікування 

здійснювалося через півроку, рік та два роки від початку застосування 

запропонованого лікувально-профілактичного комплексу. Дослідження 

ротової рідини на вміст лізоциму, імуноглобулінів, цитокінів та 

глікопротеїнів проводилося наприкінці першого року спостереження.  

Результати оцінки гігієни ротової порожнини в дітей у динаміці 

спостереження наведені в таблиці 5.7. 



138 

 

Таблиця 5.7 

Стан гігієни ротової порожнини дітей, хворих на хронічний 

катаральний гінгівіт на тлі дифузного нетоксичного зобу, у динаміці  

лікування різними способами за даними індексу OHI-S, бали 

 

Термін 

обстеження 

Індекс  

OHI-S 

Групи 
р 

основна порівняння 

до  

лікування 

 

значення 1,80±0,13 

(n=25) 

1,77±0,12 

(n=25) 

>0,05 

зубний наліт 1,73±0,10 1,71±0,02 >0,05 

зубний камінь 0,07±0,004 0,06±0,005 >0,05 

після 

лікування 

 

значення 0,51±0,02* 

(n=25) 

0,46±0,01* 

(n=25) 

>0,05 

зубний наліт 0,51±0,02* 0,46±0,01* >0,05 

зубний камінь 0* 0* >0,05 

через 6 

місяців 

 

значення 0,83±0,04* 

(n=24) 

1,21±0,03* 

(n=25) 

<0,05 

зубний наліт 0,83±0,05* 1,20±0,04* <0,05 

зубний камінь 0* 0,01±0,001* <0,05 

через  

1 рік 

 

значення 1,05±0,04* 

(n=24) 

1,37±0,02* 

(n=23) 

<0,05 

зубний наліт 1,05±0,06* 1,33±0,03* <0,05 

зубний камінь 0* 0,04±0,002 <0,05 

через  

2 роки 

 

значення 1,03±0,07* 

(n=22) 

1,49±0,05 

(n=21) 

<0,05 

зубний наліт 1,02±0,08* 1,43±0,06 <0,05 

зубний камінь 0,01±0,001* 0,06±0,003 <0,05 

 

Примітки. * – вірогідна відмінність між показниками в дітей підгруп 

спостереження до та після лікування в усі терміни спостереження, р<0,05; р – 

порівняння показників у дітей основної підгрупи та підгрупи порівняння.  

 

Слід відмітити, що стан гігієни ротової порожнини дітей, який суттєво 

поліпшувався на момент закінчення першого курсу лікувально-

профілактичних заходів, із часом змінювався як в основній підгрупі: з 

(0,51±0,02) до (0,83±0,04) бала через півроку після лікування та до 

(1,05±0,04) бала через рік, так і в групі порівняння: з (0,46±0,01) до 
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(1,21±0,03) бала через півроку після лікування та до (1,05±0,04) бала через 

рік. Обстеження пацієнтів через два роки показали встановлення гігієнічного 

індексу на задовільному рівні, який становив (1,03±0,07) бала в дітей 

основної підгрупи та (1,49±0,05) бала у підгрупі порівняння. Показники мали 

вірогідну відмінність між собою (р<0,05). 

При цьому тверді зубні відкладення, які займали незначну частину 

індексу OHI-S, починали відкладатися знову через рік після початку 

лікування в дітей основної підгрупи та через півроку при 

загальноприйнятому способі лікування. У дітей підгрупи порівняння індекс 

зубного каменю через два роки наближався до вихідного рівня і становив 

(0,06±0,003) бала та був вірогідно більшим від показника основної групи – 

(0,01±0,001) бала (р<0,05). 

Огляд дітей через півроку показав, що пародонтологічні скарги 

висувала 1 дитина (4,17 %) основної підгрупи. На відміну від цього в 

підгрупі порівняння скарги відновлювалися значно швидше, а отже і запальні 

процеси в тканинах пародонта: 16,00 % обстежених скаржилося на 

кровоточивість ясен та біль, у 8,00 % відзначався неприємний запах із рота та 

свербіж (див. табл. 5.2).  

Підтвердженням виявлених скарг дітей були показники 

пародонтального статусу, які наведені в таблиці 5.8.  

Таблиця 5.8 

Стан тканин пародонта дітей, хворих на хронічний катаральний гінгівіт 

на тлі дифузного нетоксичного зобу, у динаміці лікування різними 

способами за даними індексу СРІ у секстантах, M±m 

 

Термін 

обстеження 

Індекс СРІ Групи р 

основна порівняння 

до  

лікування 

(n=25) 

здорові ясна 2,24±0,15 2,20±0,18 >0,05 

кровоточивість 3,17±0,30 3,25±0,25 >0,05 

зубний камінь 0,07±0,002 0,08±0,003 >0,05 
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продовження таблиці 5.8 

 

Примітки. * – вірогідна відмінність між показниками в дітей підгруп 

спостереження до та різні терміни після лікування, р<0,05; р – порівняння 

показників у дітей основної підгрупи та підгрупи порівняння.  

 

Як свідчать дані таблиці, через півроку після завершення курсу 

лікувально-профілактичних заходів у дітей підгруп спостереження 

діагностувався вірогідно різний стан тканин пародонта: кількість здорових 

секстантів у підгрупі порівняння була в 1,46 раза меншою, аніж в основній 

підгрупі (р<0,05), а кількість секстантів з кровоточивістю – у 5,76 раза 

більшою (р<0,05). 

Через рік встановлено скарги дітей на кровоточивість, яка відновилася 

в 5 осіб (17,39 %) підгрупи порівняння та біль, який діагностувався в 4 осіб 

(17,39 %). В основній підгрупі ознаки відновлення запального процесу 

відмічала лише одна дитина, яка мала скарги на кровоточивість (4,17 %) та 

біль (4,17 %).  

після 

лікування 

(n=25) 

здорові ясна 6,00±0,00* 5,88±0,18* >0,05 

кровоточивість 0* 0,12±0,01* <0,05 

зубний камінь 0* 0* >0,05 

через 6 

місяців 

(n=24) 

здорові ясна 5,63±0,25* 3,86±0,19* <0,05 

кровоточивість 0,37±0,01* 2,13±0,08* <0,05 

зубний камінь 0* 0,01±0,001* <0,05 

через  

1 рік 

(n=24) 

здорові ясна 5,79±0,21* 3,52±0,16* <0,05 

кровоточивість 0,22±0,01* 1,73±0,12* <0,05 

зубний камінь 0,01±0,001* 0,03±0,002 <0,05 

через  

2 роки 

(n=22) 

здорові ясна 5,71±0,43* 3,06±0,17 <0,05 

кровоточивість 0,18±0,02* 2,29±0,24 <0,05 

зубний камінь 0,02±0,001* 0,06±0,003 <0,05 
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Пародонтальний статус дітей був цьому підтвердженням: середня 

кількість секстантів із кровоточивістю в підгрупі порівняння склала 

(1,83±0,12) щодо відповідного показника основної підгрупи – (0,21±0,02) 

(р<0,05). Кількість секстантів із зубним каменем у дітей основної підгрупи 

склала (0,01±0,002) та була вірогідно меншою, ніж у підгрупі порівняння – 

(0,04±0,002) (р<0,05).  

Через два роки вірогідно більшою була кількість уражених секстантів у 

дітей, яким застосовували загальноприйнятий метод лікування, як за ознакою 

кровоточивості, так і за зубним каменем, а саме: (2,29±0,24) та (0,06±0,003) 

відносно (0,18±0,02) та (0,02±0,001) у дітей за умов лікування удосконаленим 

способом. Скарги відновлювалися в третини обстежених дітей підгрупи 

порівняння (33,33 %) та були мінімальними в дітей основної підгрупи                   

(4,54 %).  

У цілому дворічне спостереження за дітьми показало збільшення 

кількості здорових секстантів із (2,24±0,15) до (5,71±0,43) (р<0,05).  

Динаміка змін тканин пародонта за даними індексу РМА 

проілюстрована на рисунку 5.3.  

0
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лікування
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підгрупа основна підгрупа порівняння
 

Рис. 5.3. Стан тканин пародонта дітей, хворих на хронічний катаральний 

гінгівіт на тлі дифузного нетоксичного зобу, у динаміці лікування різними 

способами за даними індексу РМА, %. 
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На відміну від цього в дітей групи порівняння кількість інтактних 

тканин пародонта через два роки збільшувалася незначно – із (2,20±0,18) до 

(3,06±0,17) секстантів (р>0,05). 

Аналіз ротової рідини дітей через рік після застосування лікувально-

профілактичного комплексу, який склав два курси, показав також позитивну 

динаміку змін активності лізоциму (рис. 5.4). 

 

 

  Рис. 5.4. Рівень активності лізоциму в ротовій рідині дітей, хворих на 

хронічний катаральний гінгівіт на тлі дифузного нетоксичного зобу, у 

динаміці лікування різними способами, M±m. 

Примітка. * – вірогідна відмінність між показниками до та після 

лікування, р<0,05; ● – вірогідна відмінність між показниками основної 

підгрупи та підгрупи порівняння, р<0,05. 

 

Активність лізоциму була достатньою  високою, порівняно з вихідними 

даними, проте мала вірогідну відмінність у підгрупах спостереження. 

Привертає увагу різниця між показниками основної підгрупи та підгрупи 

порівняння, що спостерігалася після першого курсу лікування (10,51 %), та 

зберігалася в динаміці спостереження зі збільшенням до 19,70 % (р<0,05).   
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Вміст sIgA мав таку ж тенденцію до змін, що й лізоцим (рис. 5.5). Через 

рік він був вірогідно більшим, аніж до лікування, проте подальше зростання 

його рівня не відбулося. Спостерігалася відмінність між показниками 

основної підгрупи (0,42±0,03) г/л та підгрупи порівняння (0,31±0,01) г/л в 

1,35 раза (р<0,05).   
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Рис. 5.5. Рівень sIgA в ротовій рідині дітей, хворих на хронічний 

катаральний гінгівіт на тлі дифузного нетоксичного зобу, у динаміці 

лікування різними способами, M±m. 

Примітки: * – вірогідна відмінність між показниками до та після 

лікування, р<0,05; ● – вірогідна відмінність між показниками основної 

підгрупи та підгрупи порівняння, р<0,05. 

 

Щодо інших досліджуваних показників, то вміст IgA, IgG суттєво не 

змінювався, порівняно з даними після лікування та не мав вірогідної різниці 

між підгрупами, про що свідчать дані, наведені в таблиці 5.9.  
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Таблиця 5.9 

Рівні IgA та IgG,  IL-1β та IL-4 в ротовій рідині дітей, хворих на 

хронічний катаральний гінгівіт на тлі дифузного нетоксичного зобу, у 

динаміці лікування різними способами, M±m 

 

Показник 

 

Підгрупи 

До  

лікування 

Після 

лікування 

Через  

1 рік 

IgA, г/л 

основна 0,25±0,01 0,23±0,02 0,22±0,01 

порівняння 0,24±0,02 0,23±0,01 0,25±0,02 

IgG, г/л 

основна 0,41±0,03 0,34±0,02 0,30±0,02 

порівняння 0,42±0,02 0,36±0,01 0,32±0,01 

IL-1β,  

пг/мл 

основна 89,32±5,12 51,27±1,62 * 48,63±3,62 * 

порівняння 91,14±6,08 64,25±2,01 * 61,54±5,10 *,● 

IL-4,  

пг/мл 

основна 7,84±0,20 13,72±0,92 * 12,69±1,33 * 

порівняння 7,24±0,33 10,36±1,01 * 11,07±0,84 * 

 

Примітки: * – вірогідна відмінність між показниками до та після 

лікування, р<0,05; ● – вірогідна відмінність між показниками основної 

підгрупи та підгрупи порівняння, р<0,05. 

 

Виявлено тенденцію до зниження IgG на 11,76 % в основній підгрупі та 

на 11,11 % – у підгрупі порівняння, що може вказувати на ліквідацію 

хронічного запального процесу в тканинах пародонта. 

Водночас рівень IL-1β, який у дітей основної підгрупи достовірно 

знижувався як одразу після лікування в 1,74 раза (р<0,05), так і через рік 

після лікування в 1,84 раза (р<0,05), склав (48,63±3,62) пг/мл та був на 20,98 

% меншим, аніж у підгрупі порівняння (61,54±5,10) пг/мл (р<0,05).  

Визначався достовірно більший рівень IL-4 через півроку та через рік 

після проведених курсів лікування. Зокрема, в основній групі цей показник 

зростав у 1,75 і 1,62 раза (р<0,05), у групі порівняння – в 1,43 та 1,53 раза 

(р<0,05) 
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Цікавим також виявився моніторинг вмісту глікопротеїнів у ротовій 

рідині дітей підгруп спостереження (табл. 5.10).  

Таблиця 5.10 

Вміст глікопротеїнів та їх фракцій у ротовій рідині дітей, хворих на 

хронічний катаральний гінгівіт на тлі дифузного нетоксичного зобу, у 

динаміці лікування різними способами, M±m 

 

Показник 

 

Підгрупи 

До  

лікування 

Після 

лікування 

Через  

1 рік 

загальний 

білок, г/л 

основна 7,34±0,12 3,27±0,62 * 2,84±0,31 * 

порівняння 6,15±0,28 4,23±0,19  3,90±0,15 * 

глікопротеїни, 

мг/мл 

основна 0,03±0,01 0,15±0,02 * 0,17±0,02 * 

порівняння 0,04±0,01 0,09±0,01 ●  0,13±0,01 * 

гексозаміни, 

ммоль/л 

основна 0,17±0,01 0,72±0,05 * 0,68±0,03 * 

порівняння 0,19±0,02 0,44±0,02 *,● 0,49±0,03 *,● 

сіалові 

кислоти, 

ммоль/л 

основна 0,32±0,02 0,13±0,02 * 0,11±0,01 * 

порівняння 0,30±0,03 0,16±0,01 * 0,15±0,02 * 

фукоза, 

ммоль/л 

основна 0,92±0,05 0,54±0,03 * 0,57±0,03 * 

порівняння 0,87±0,03 0,66±0,01  0,63±0,01  

 

Примітки: * – вірогідна відмінність між показниками до та після 

лікування, р<0,05; ● – вірогідна відмінність між показниками основної 

підгрупи та підгрупи порівняння, р<0,05. 

 

На тлі зниження загального рівня білка зростав вміст глікопротеїнів. 

Зокрема, в основній підгрупі рівень загального білка знижувався в 2,58 раза 

відносно рівня до лікування (р<0,05), в 1,15 раза щодо даних після лікування. 

У підгрупі порівняння динаміка змін була меншою: у 1,58 (р<0,05) та 1,08 

раза відповідно. Зростання вмісту глікопротеїнів склало 5,67 раза (р<0,05) 

порівняно з вихідними даними та в 1,13 раза щодо показників відразу після 
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лікування в основній підгрупі. У підгрупі порівняння зростання цього 

показника становило 3,25 (р<0,05) та 1,44 раза (р<0,05) відповідно.  

Концентрація окремих фракцій глікопротеїнів була менш 

варіабельною: досягнуті після лікування рівні гексозамінів через один рік 

змінювалися мало. Проте зберігалася вірогідна відмінність між даними 

отриманими в підгрупах через рік: (0,68±0,03) ммоль/л у дітей основної 

підгрупи порівняно з (0,49±0,03) ммоль/л підгрупи порівняння (р<0,05). 

Рівні сіалових кислот та фукози, які вірогідно змінювалися одразу після 

лікування, через рік після проведених лікувально-профілактичних курсів 

залишалися на тому ж рівні. Вірогідної відмінності між значенням цих 

показників у підгрупах нами не встановлено.  

Отже, як клінічні, так і лабораторні показники у віддалених термінах 

спостереження були ліпшими в основній підгрупі, ніж у підгрупі порівняння, 

а різниця даних цих показників між собою часто була достовірною. 

Для прикладу наводимо клінічний випадок пацієнтки Н., 12 років. 

Діагноз: хронічний катаральний гінгівіт середнього ступеня тяжкості. 

Скарги: на самовільну кровоточивість ясен, що посилюється під час чищення 

зубів. Об’єктивно: набряк, гіперемія з ціанотичним відтінком папілярно-

маргінальної частини ясен, ясенний край потовщений, набряклий, гігієнічний 

індекс OHI-S – 1,74 бала, індекс РМА – 33,33 %, дані індексу СРІ: 

кровоточивість – 3 секстанти, зубний камінь – 1 секстант, КПВ=2 (рис. 5.6). 

При дослідженні ротової рідини до лікування визначалося: рівень 

активності лізоциму – 24,95 од/л, вмісту – sIgA 0,17 г/л, IgA – 0,30 г/л, IgG – 

0,41 г/л; рівень глікопротеїнів – 0,04 мг/мл, гексозамінів –  0,15 ммоль/л, 

загального білка – 6,32 г/л, сіалових кислот – 0,27 ммоль/л, фукози –                

0,75 ммоль/л, IL-1β – 87,15 пг/мл, IL-4 – 6,5 пг/мл. 
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Рис. 5.6. Хвора Н., 12 років, хронічний катаральний гінгівіт 

середнього ступеня тяжкості (до лікування). 

 

Дитина проходила курс лікування за запропонованою нами схемою. 

Вже на 2-3 добу відзначалося зменшення ступеня набряку, гіперемії ясен та 

кровоточивості. Повне зникнення скарг та клінічних ознак запалення 

відбулося на 6 добу, що підтверджувалося клінічними індексами та пробами, 

які склали: OHI-S – 0,8 бала, РМА – 0, СРІ – 0. Стан тканин пародонта 

залишався без змін й на 14-у добу (рис. 5.7). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.7. Хвора Н., 12 років, хронічний катаральний гінгівіт 

середнього ступеня тяжкості (14-та доба після лікування). 
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Динаміка змін лабораторних показників ротової рідини дитини одразу 

після лікування була такою: підвищення рівня активності лізоциму до         

36,14 од/л, вмісту sIgA – до 0,29 г/л; зниження вмісту IgA до 0,24 г/л, IgG – 

до 0,34  г/л, підвищення рівня глікопротеїнів до 0,08 мг/мл, гексозамінів – до    

0,54 ммоль/л, зниження рівня загального білка до 3,52 г/л, сіалових кислот – 

до 0,14 ммоль/л, фукози – до 0,48 ммоль/л, IL-1β – до 50,45 пг/мл, 

підвищення рівня IL-4 до 10,7 пг/мл. 

Таким чином, лікувально-профілактичні заходи в дітей, хворих на ХКГ 

на тлі ДНЗ, показали нижчу ефективність загальноприйнятого способу 

лікування внаслідок відсутності патогенетичного впливу. Додаткове 

введення препаратів з метою впливу на метаболічні процеси суттєво 

поліпшує одержані результати і свідчить про значну роль обмінних та 

імунно-гормональних порушень у розвитку запального процесу в яснах.  

У дітей спостерігалося поліпшення гігієнічного стану ротової 

порожнини, яке зберігалося в динаміці спостереження, однак разом з цим 

нами відзначалося відновлення патологічного процесу в яснах пацієнтів 

підгрупи порівняння, що підтверджує встановлену нами другорядну роль 

місцевих чинників гінгівіту за умов тиреопатології. Вплив тиреоїдних 

гормонів на стан сполучнотканинних елементів пояснює рецедивування 

кровоточивості, як одного з провідних симптомів ХКГ.  

Висновки до розділу: 

1. Застосування в комплексі лікування ХКГ у дітей, хворих на ДНЗ, 

препаратів для корекції макро- і мікроелементного забезпечення  

організму та імунної відповіді як на системному, так і на місцевому 

рівнях призводить до повного відновлення ясен на відміну від 

протокольного лікування, яке сприяє редукції запального процесу в 

яснах, за даними індексу РМА, із (37,11±3,26) до (1,13±0,10) % 

(р<0,05), проте не призводить до повного зникнення запальних явищ, 

як це відбувається в основній підгрупі.   
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2. Лабораторні дослідження ротової рідини дітей підгруп спостереження 

протягом року показали відновлення місцевих захисних реакцій, 

зокрема: зростання активності лізоциму в 1,58-1,66 раза в основній 

підгрупі та в 1,34-1,30 раза в підгрупі порівняння; підвищення рівня 

sIgA відповідно в 1,60-1,68 та 1,25-1,29 раза; зменшення вмісту IL-1β – 

у 1,74-1,84 та 1,42-1,48 раза; збільшення вмісту IL-4 – у 1,75-1,62 та 

1,43-1,53 раза. Нормалізувалися показники білково-вуглеводних 

компонентів ротової рідини дітей: знижувався рівень загального білка 

на тлі зростання концентрації глікопротеїнів та термінальних 

вуглеводних залишків – сіалових кислот і фукози. Більш вираженими 

ці зміни були в дітей, які одержували розроблений нами лікувально-

профілактичний комплекс. 

3. Віддалені результати дослідження також свідчать про клінічну 

ефективність запропонованого нами лікувально-профілактичного 

комплексу в дітей, що підтверджується збільшенням кількість здорових 

секстантів із (2,24±0,15) до (5,81±0,43) (р<0,05), а за умов застосування 

загальноприйнятого способу лікування – відповідно з (2,20±0,18) до 

(3,05±0,17) секстантів (р>0,05). 
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1. Кіцак ТС. Оцінка стану тканин пародонта в динаміці лікування 

хронічного катарального гінгівіту в дітей, хворих на дифузний 

нетоксичний зоб. Буковинський медичний вісник. 2019;4(92):34-9. DOI: 

10.24061/2413-0737.ХХІVI.4.92.2019.87. [265] 

2. Годованець ОІ, Кіцак ТС, Вітковський ОО. Лікування стоматологічної 

патології в дітей із дифузним нетоксичним зобом. Бабенківські читання 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Стоматологічна захворюваність дітей, не зважаючи на проведення 

профілактичних заходів, залишається на сьогодні дуже високою. Патологія 

тканин пародонта за частотою та поширеністю посідає друге місце після 

карієсу, тому є значною проблемою дитячої стоматології. Найчастіше в дітей 

і підлітків діагностують ХКГ, на частку якого припадає, за даними різних 

авторів, від 30 до 80 % випадків [1-11]. 

Велика чисельність ураження дитячого та підліткового населення 

нашої держави захворюваннями щитоподібної залози спрямовує вектор 

наукових досліджень педіатрів у цьому напрямку. Домінуючою патологією є 

ДНЗ, на частку якого припадає 57,88 випадків на 1000 дитячого населення 

[20]. Особливо актуальним це питання є в північно-західних регіонах 

України, де значна поширеність патології щитоподібної залози в дітей, а саме 

ДНЗ, пов’язана, у першу чергу, з йодним дефіцитом, притаманному цим 

територіям [21, 22]. 

У дітей, хворих на ДНЗ, спостерігаються метаболічні порушення, які 

супроводжуються зниженням реактивності імунної системи. Руйнування 

аутотолерантності щитоподібної залози призводить до патологічних 

взаємодій між тиреоїдною та імунною системами, залучаючи масив цитокінів 

та їх рецепторів до реалізації патологічного впливу на різних рівнях [23, 24]. 

Дослідження багатьох науковців показали, що патологія щитоподібної 

залози має значний вплив на стан стоматологічного здоров’я, зокрема 

призводить до тяжчого перебігу захворювань тканин пародонта, 

декомпенсованих форм карієсу, збільшення частоти некаріозних уражень 

твердих тканин зуба, зубощелепних аномалій тощо [25-34]. 

Постійне зростання стоматологічної та соматичної захворюваності 

дитячого населення зумовлює необхідність вивчення причинно-наслідкових 

зв’язків між ними та розробки нових методів діагностики, профілактики і 
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лікування основних стоматологічних захворювань, залежно від умов 

функціонування дитячого організму. 

У зв’язку з цим, метою нашої роботи було підвищення ефективності 

лікування дітей, хворих на ХКГ на тлі ДНЗ, на основі вивчення клініко-

імунологічних особливостей захворювання шляхом удосконалення методів 

діагностики та фармакологічної корекції. 

Для досягнення мети перед нами були поставлені такі завдання: 

установити особливості клінічного перебігу ХКГ у дітей за умов ураження 

ДНЗ; дослідити стан місцевих захисних чинників ротової рідини в дітей у 

разі ХКГ та супутнього ДНЗ; визначити показники прозапального та 

протизапального інтерлейкінів ротової рідини в дітей за умов ХКГ на тлі 

ДНЗ; проаналізувати білково-вуглеводневі компоненти ротової рідини дітей, 

хворих одночасно на ХКГ та ДНЗ; розробити патогенетично спрямовану 

схему лікування ХКГ у дітей, хворих на ДНЗ, та оцінити її ефективність у 

клінічних умовах.   

Наведені в роботі дані одержано в результаті обстеження 180 дітей, 

хворих на ДНЗ Іа, Іб та ІІ ступеня тяжкості, віком 12 та 15 років. Для 

порівняльної оцінки використовували дані, отримані від 80 соматично 

здорових дітей того ж віку. Діти були розподілені на групи таким чином: І 

група (n=19) – соматично здорові діти без захворювань тканин пародонта; ІІ 

група (n=31) – соматично здорові діти, хворі на ХКГ; ІІІ група (n=50) – діти, 

хворі на ХКГ та тлі ДНЗ.  

Для лікування та оцінки ефективності розробленого лікувально-

профілактичного комплексу в дітей, хворих на ХКГ на тлі ДНЗ, у межах ІІІ 

групи нами було сформовано дві підгрупи: основну (n=25) та порівняння 

(n=25), динамічне спостереження за якими тривало протягом двох років. 

Обстеження дітей включало вивчення скарг, анамнезу, оцінку 

аліментарних, соціально-поведінкових та профілактичних заходів. 

Стоматологічний статус дітей визначався за допомогою індексів КПВ, РМА, 

СРІ, Greene-Vermillion та Silness-Loe. Проводилися лабораторні методи 
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дослідження ротової рідині дітей: імуноферментні – дослідження місцевих 

гуморальних факторів захисту ротової рідини sIgA, IgA, IgG та цитокінів; 

біохімічні – визначення вмісту загального білка, глікопротеїнів, гексозамінів, 

сіалових кислот, фукози та рівня активності лізоциму. Статистичну обробку 

даних проводили за допомогою методів варіаційної статистики. 

Здійснений нами стоматологічний огляд дітей, хворих на ДНЗ, показав 

значно більшу поширеність та інтенсивність ураження тканин пародонта, 

порівняно із соматично здоровими дітьми. Зокрема, у віці 12 років їх 

поширеність склала 79,11 %, у 15-річному віці – 93,33 % щодо 62,00 % та               

80,00 % у здорових дітей відповідного віку. Спостерігалася тенденція до 

зростання цього показника в дітей зі збільшенням ступеня тяжкості ДНЗ.                   

100 % ураження тканин пародонта реєструвалося в підлітків, хворих на ДНЗ 

ІІ ступеня тяжкості.  

Серед захворювань тканин пародонта в дітей віком 12 років 

діагностувався ХКГ та хронічний гіпертрофічний гінгівіт, а у підлітків при 

супутньому ДНЗ – ще й пародонтит, частота виявлення якого була найвищою 

в обстежених, хворих на ДНЗ ІІ ступеня тяжкості (10,00 %). Загалом у дітей 

усіх груп спостереження домінував ХКГ (83,33-95,83 %). У випадку патології 

щитоподібної залози його відсоток був вищим у групі 12-річних дітей та 

дещо нижчим у віці 15 років, що, на нашу думку, пов’язано з розвитком 

більш тяжких форм ураження тканин пародонта. 

 Інтенсивність ураження тканин пародонта, за даними індексу СРІ, 

була високою та мала таку динаміку змін із віком: зростання кількості 

секстантів, які мали кровоточивість ясен, відповідно з (2,90±0,16) у 12-

річному віці до (3,67±0,22) в 15-річному, який характеризується як високий 

рівень кровоточивості. Щодо рівня виявлення зубного каменю, то 

спостерігалося стрімке зростання кількості уражених секстантів: із 

(0,08±0,005) у 12 років до (1,14±0,05) у 15 років, що, однак, в обох випадках 

інтерпретується як низький показник. 
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Одержані результати співзвучні з дослідженнями ОП Рожко [31], яка 

вказує на те, що частота запальних захворювань тканин пародонта у дітей, 

які страждають на ДНЗ, удвічі перевищує відповідні показники здорових 

дітей.  

Нами встановлено, що ХКГ у дітей за умов ДНЗ характеризувався 

більш тяжким перебігом захворювання: середнє значення індексу РМА у віці 

12 та 15 років склало (38,90±2,93) та (41,42±2,68) %, що значно вище, аніж у 

групах порівняння – (22,70±2,21) та (25,86±1,9) % (р<0,05). У дітей, уражених 

ДНЗ, домінував середній ступінь тяжкості ХКГ, порівняно із соматично 

здоровими, у який здебільшого виявлявся легкий ступінь тяжкості 

захворювання. Спостерігалися посилення скарг та симптоматики запального 

процесу в яснах зі збільшенням віку дітей та ступеня тяжкості досліджуваної 

патології щитоподібної залози. Особливістю клінічного перебігу ХКГ у разі 

ДНЗ було переважання набрякового компоненту, що, своєю чергою, 

призводить до підвищеної кровоточивості ясен. 

Набряк інтерстиціальної тканини виникає при гіпотиреозі,  внаслідок 

нагромадження гідрофільних глікозаміногліканів та продуктів їх розпаду 

[243]. Окрім порушення структурної організації міжклітинного матриксу, 

зазнають змін і волокнисті елементи тканин. Усе це підтверджується 

підвищенням концентрації окремих метаболітів у біологічних субстратах та 

рідинах, що призводить до змін їх фізико-хімічних властивостей та зниження 

функціонального потенціалу. Гіпотиреоз характеризується розвитком 

набряку компонентів сполучної тканини, що є причиною таких клінічних 

особливостей ХКГ за умов ДНЗ як кровоточивість та набряк ясен.  

Аналіз основних місцевих чинників ризику розвитку гінгівіту в дітей, а 

також аліментарних, соціально-поведінкових та профілактичних заходів 

виявив, що їх вплив на розвиток запального процесу в яснах є типовим і не 

відрізняються від умов, за яких виникає ХКГ у  соматично здорових дітей. 

Значення спрощеного індексу гігієни ротової порожнини в соматично 

здорових дітей, хворих на ХКГ, віком 12 років склало (1,65±0,14) бала, у 
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тому числі у хлопчиків – (1,73±0,12) бала та дівчаток – (1,57±0,15) бала; у 

віці 15 років – відповідно (1,41±0,07), (1,55±0,06) і (1,27±0,06) бала. ХКГ у 

дітей, обтяжених ДНЗ, також супроводжувався недостатнім рівнем гігієни: у 

12-річних обстежених значення індексу OHI-S становило (1,81±0,13) бала, у 

тому числі у хлопчиків – (1,83±0,16) бала, а в дівчаток – (1,78±0,10) бала; у 

15-річних відповідно (1,76±0,14), (1,82±0,17) і (1,71±0,10) бала. 

Назагал слід відмітити, що рівень гігієни був незадовільний у всіх 

дітей, що вказує на значну медичну та соціальну проблеми, які потребують 

уваги з боку профілактичної стоматології. У дітей 12-річного віку в структурі 

спрощеного індексу гігієни зафіксовано приблизно однакові значення 

зубного нальоту, у той час як кількість твердих зубних відкладень вірогідно 

зростає за умов ураження щитоподібної залози, що є одним із провокуючих 

чинників розвитку захворювань тканин пародонта. 

Поширеність карієсу зубів була високою в усіх групах спостереження 

та мала тенденцію до зростання зі збільшенням віку та ступеня тяжкості 

соматичної патології, досягаючи максимального значення (100 %) у дітей 15-

ти років. Рівень ураження каріозним процесом твердих тканин зубів у дітей 

віком 12 років за умов відсутності соматичного захворювання та наявності 

ДНЗ І ступеня оцінювався як середній, у той час як у разі ДНЗ ІІ ступеня 

спостерігався високий рівень інтенсивності карієсу зубів. У підлітковому віці 

ступінь ураження твердих тканин зубів каріозним процесом є високим: у 

дітей, хворих на ДНЗ, середній показник склав 6,89±0,27, у групі                   

порівняння – 4,97±0,20. Проте в усіх групах дітей із супутньою соматичною 

патологією реєструвалися вірогідно вищі показники інтенсивності карієсу, 

які сягали дуже високого рівня у випадку ДНЗ Іб та ІІ ступенів. 

 Щодо ортодонтичних проблем, то з однаковою частотою зустрічалися 

аномалії окремо розміщених зубів як у групах дітей, хворих на ХКГ, 

поєднаний з ДНЗ (у віці 12 років – 52,24 %, у віці 15 років – 56,94 %), так і в 

соматично здорових дітей, які страждали на ХКГ (у віці 12 років – 59,26 %, у 

віці 15 років – 57,14 %). 
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Із віком спостерігається зниження якості раціону харчування, а саме 

зменшується вживання молочних продуктів, що є вкрай небезпечним, 

оскільки в цей час відбуваються активні процеси формування опорно-

рухового апарату. Тому обов’язковою умовою є саплементація макро- і 

мікроелементів з метою відновлення їх балансу в організмі дитини. 

Опитування дітей щодо профілактичних заходів, які вони виконують з 

метою попередження стоматологічних захворювань, засвідчив відсутність 

вірогідної різниці між ними, а також на низький рівень обізнаності щодо 

причин виникнення цих захворювань.  

Таким чином, у дітей, хворих на ХКГ на тлі ДНЗ, наявний вплив 

місцевих пародонтопатогенних чинників (зубні відкладення, ураження 

твердих тканин зубів, аномалії окремо розміщених зубів), а також 

неправильні харчові звички та дефіцит знань щодо причин виникнення та 

методів профілактики основних стоматологічних захворювань, однак діють 

вони на тлі метаболічних порушень. 

  Подібні результати щодо стану ротової порожнини в дітей за умов ДНЗ 

одержали й інші дослідники, зокрема, у роботі НВ Біденко [25] показано 

високу поширеність (96,90±1,02 %) та інтенсивність (5,56±0,19) карієсу зубів 

та значну поширеність гінгівіту (41,03±2,89 %). ОП Рожко [31] вказує на те, 

що інтенсивність ураження карієсом зубів у дітей, хворих на ДНЗ, за 

індексом кп(з) на 29,7 % вища середніх показників по Україні, а за індексом 

КПВз – вища у 2,7 раза. За даними КО Колесник [30], частота зубощелепних 

аномалій у дітей за умов ДНЗ значно більша, аніж у соматично здорових 

дітей, зокрема, у віці 6 років – на 18,2 %, 12 – на 14 % та 15 – на 14,4 %. 

Епідеміологічними дослідженнями ОІ Годованець [32] показала, що частота 

карієсу зубів у дітей за умов ДНЗ була високою та мала тенденцію до 

зростання з віком: у 6-7-річних дітей вона складала 88,33 % випадків при 

інтенсивності процесу 6,96±0,15 (КПВ+кп); у 12-річних – відповідно 90,67 % 

та 3,64±0,10 (КПВ), у 15-річних – 99,33 % та 6,94±0,23 (КПВ). У разі ДНЗ у 



157 

 

86,73 % дітей виявлено захворювання тканин пародонта, сере яких 83-89 % 

складає ХКГ. 

Враховуючи те, що одним із провідних механізмів розвитку запального 

процесу в яснах є порушення балансу між мікробним та захисними 

чинниками ротової порожнини, нами вивчено такі показники місцевого 

захисту: рівень активності лізоциму, вміст імуноглобулінів у ротовій рідині, 

у першу чергу, sIgA, а також IgA та IgG, цитокіновий профіль та 

концентрацію глікопротеїнів, які відіграють роль носіїв для імунних 

компонентів ротової рідини, а також виконують власну протекторну 

функцію. 

Установлено, що активність лізоциму ротової рідини соматично та 

стоматологічно здорових дітей склала (43,26±2,14) од/л та була на 34,68 % 

більшою, аніж у дітей, хворих на ХКГ (р<0,05), і на 64,17 % більшою 

відносно даних обстежених, які хворіють на ХКГ за умов ДНЗ (р<0,05). 

Спостерігалася тенденція до зменшення активності ферменту зі збільшенням 

ступеня тяжкості як ХКГ, так і ДНЗ.  

  Гуморальна ланка місцевого імунітету у дітей, хворих на ХКГ на тлі 

ДНЗ характеризувалася зниженням рівня sIgA в 1,56 раза (р<0,05), на відміну 

від здорових дітей, та в 1,28 раза – від соматично здорових дітей, які 

хворіють на ХКГ. Виявлено залежність вказаного показника від ступеня 

активності запального процесу в яснах.   

  Уміст у ротовій рідині IgА та IgG вірогідно не змінювався, проте 

спостерігалася тенденція до зростання IgG, особливо у випадку середньо-

тяжких ступенів тяжкості ХКГ. Загалом збільшення рівня IgА та IgG можна 

пояснити процесом трансудації компонентів крові при розвитку судинних 

реакцій у межах запального процесу в яснах. Зростання кількості IgG 

свідчить про наявність вторинної імунної відповіді, зумовленої патогенною 

мікрофлорою, та про перехід патологічних змін у тканинах пародонта в 

хронічні стадії [71, 84, 85]. 
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  Відомо, що у дітей, хворих на ДНЗ, відбувається підвищення частоти 

імунних розладів та формування дисбалансу цитокінів [23]. Співвідношення 

імунних та гормональних реакцій свідчать про тісний зв’язок між рівнем 

тиреоїдних гормонів та показниками цитокінового профілю, зокрема,  IL-1β, 

IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF-α. Водночас установлено причинно-наслідкові 

зв’язки щодо перебігу запальних процесів у тканинах пародонта та каскадом 

цитокінових реакцій, що характеризуються інтенсифікацією запальних 

процесів та недостатністю компенсаторних механізмів [86, 89]. Тому 

встановлення рівня прозапальних та протизапальних інтерлейкінів у ротовій 

рідині дітей, хворих на ХКГ за умов ДНЗ, є важливим інформативним 

маркером стану запального процесу в яснах. 

  Розвиток ХКГ у дітей призводив до зростанням концентрації 

прозапального IL-1β на 55,90 % (р<0,05) за умов соматичного здоров’я, та на 

88,71 % (р<0,05) – за умов ДНЗ. Протилежний напрямок змін спостерігався 

відносно протизапального IL-4: його рівень знижувався на 11,09  та 47,09 % 

відповідно (р<0,05).  

 Очевидно, що гіперплазія щитоподібної залози значно посилює 

дисбаланс цитокінів. Підтвердженням цього є також виявлена нами 

залежність концентрації інтерлейкінів від ступеня тяжкості ДНЗ. У випадку 

ДНЗ ІІ ступеня показник IL-1β склав (99,03±6,04) пг/мл, що на 10,81 % 

більше, аніж у разі ДНЗ Іб ступеня, та 20,43 % відносно ДНЗ Іа ступеня. 

Щодо концентрації IL-4, то його рівень у ротовій рідині дітей, хворих на ДНЗ 

ІІ ступеня, становив (4,28±0,02) пг/мл, що в 1,54 раза менше, аніж у разі ДНЗ 

Іб ступеня (р<0,05), та у 2,75 раза менше порівняно з даними за ДНЗ Іа 

ступеня (р<0,05). 

Таким чином, нами виявлено недостатність місцевих захисних 

механізмів ротової рідини дітей, хворих на ХКГ, що посилюється за умов 

розвитку ДНЗ. Підтвердженням цього були встановлені нами достовірні 

кореляційні залежності між досліджуваними показниками: 

прямопропорційно, здебільшого з помірною силою, змінювалася у І, ІІ і ІІІ 
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групах залежність рівня активності лізоциму та sIgA (r=0,32-0,47, р<0,05);  

sIgA та IL-4 (r=0,29-0,41, р<0,05); лізоциму та IL-4 (r=0,23-0,31, р<0,05); IgA 

та IgG (r=0,23-0,40, р<0,05); IgA та IL-1β (r=0,21-0,45, р<0,05); IgG та IL-1β І 

група (r=0,23-0,51, р<0,05). Зворотнім зв’язком та різним ступенем сили в І, ІІ 

і ІІІ групах характеризувалися вміст sIgA та IgA (r=-0,21-0,47, р<0,05); sIgA 

та IgG (r=-0,45-0,62, р<0,05); IL-1β та IL-4 (r=-0,52-0,75, р<0,05); sIgA та IL-1β 

(r=-0,65-0,78, р<0,05). Активність лізоциму у цих групах обернено 

корелювала з IL-1β (r=-0,25-0,47, р<0,05); з IgA (r=-0,21-0,41, р<0,05); та IgG 

(r=-0,18-0,47, р<0,05). 

  Ще одним важливим захисним компонентом ротової рідини дітей є її 

білково-вуглеводні комплекси, які відіграють провідну роль у біологічних 

процесах, що відбуваються в ротовій порожнині, і в тому числі визначають 

перебіг локальних імунних реакцій. Зокрема, у забезпеченні повноцінної 

захисної функції ротової рідини беруть участь чимало глікопротеїнів, які 

реалізують свою дію як самостійно, так і в кооперації з імунними фракціями 

[71, 72].  

Результати нашого дослідження засвідчили, що загальний вміст 

білково-вуглеводних комплексів ротової рідини в дітей, хворих на ХКГ 

знижувався удвічі, і сягав показника (0,09±0,00) мг/мл та в 4,50 разів – у 

дітей, хворих на ХКГ та ДНЗ, і становив (0,04±0,002) мг/мл, порівняно із 

даними групи здорових дітей – (0,18±0,007) мг/мл.  

Аналіз рівня глікопротеїнів у ротовій рідині дітей з урахуванням 

ступеня гіперплазії щитоподібної залози показав його зменшення удвічі за 

ДНЗ Іб ступеня (р<0,05) та втричі за ДНЗ ІІ ступеня, порівняно з 

показниками у разі І ступеня тяжкості патології залози (р<0,05). 

 При цьому загальний рівень білка в ротовій рідині дітей при розвитку 

запального процесу в яснах збільшувався на 70,67 % та становив                 

(3,84±0,25) г/л, а за умов ДНЗ – утричі і сягав позначки (6,76±0,31) г/л 

(р<0,05). Відмічалося збільшення кількості білка в ротовій рідині дітей із 

різними ступенями тяжкості ДНЗ – від (5,14±0,47) г/л при гіперплазії Іа 
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ступеня до (7,01±0,12) г/л при гіперплазії Іб ступеня та до (8,03±0,34) г/л – у 

разі ІІ ступеня. 

Кількісний та якісний фракційний склад глікопротеїнів ротової рідини 

дітей за умов ДНЗ також зазнає суттєвих змін, порівняно з даними соматично 

здорових дітей. Зокрема, нами виявленодомінування кінцевих             

моноцукридів – сіалових кислот і фукози над корпусними – гексозамінами, а 

саме: уміст сіалових кислот у ротовій рідині дітей ІІІ групи був у 1,63 раза 

(р<0,05) більшим за показники ІІ групи та у 2,07 раза (р<0,05) – за дані І 

групи; рівень фукози відповідно у 1,37 і 1,93 раза (р<0,05). При цьому уміст 

гексозамінів знижувався відповідно у 2,67 (р<0,05) та 3,72 раза (р<0,05), що 

свідчить про суттєві порушення фізико-хімічних властивостей ротової рідини 

і, як наслідок, втрату нею захисних функцій.  

Як відомо, маркери запального процесу в тканинах із білково-

вуглеводними компонентами є сіалові кислоти [236, 242], тому встановлена 

нами тенденція до збільшення кількості цього метаболіту в ротовій рідині 

дітей підтверджує наявність в яснах реакцій запального характер. 

За допомогою кореляційного аналізу виявлено достовірні взаємозв’язки 

між показниками обміну глікопротеїнів у ротовій рідині хворих І, ІІ і ІІІ груп, 

зокрема, між рівнями: загального білка та глікопротеїнів (r=-0,48-0,58, 

р<0,05), загального білка та гексозамінінів (r=-0,38-0,64, р<0,05); 

глікопротеїнів та гексозамінів (r=0,48-0,67, р<0,05). При цьому вони були 

сильнішими у разі поєднаного ХКГ і ДНЗ, ніж у соматично здорових, що 

може вказувати на зв’язок цих метаболітів та тиреопатології. 

Цікавим є факт наявності кореляційних залежностей між 

досліджуваними показниками місцевого імунітету та різними фракціями 

глікопротеїнів. Найсильнішими та вірогідними (р<0,05) в усіх групах були 

залежності між активністю лізоциму та рівнем загального білка (r=-0,25-

0,46), глікопротеїнів (r=0,28-0,49), гексозамінів (r=0,31-0,42), сіалових кислот 

(r=-0,36-0,47); фукози (r=-0,36-0,51). Достовірними були й корекції (р<0,05) 

між умістом sIgA та рівнем глікопротеїнів у І, ІІ та ІІІ групах (r=0,62-0,81), 
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рівнем гексозамінів (r=0,45-0,55), сіалових кислот (r=-0,13-0,28); фукози      

(r=-0,35-0,43). Уміст IgA та IgG корелював з рівнем глікопротеїнів у групах 

відповідно в межах (r=-0,16-0,32, р<0,05) та (r=-0,16-0,32, р<0,05). 

Установлений нами взаємозв’язок між імунними та вуглеводневими 

компонентами ротової рідини підтверджується даними ЕГ Романенко [124], 

яка теж стверджує про вплив глікопротеїнів на протекторні властивості 

слини шляхом інактивації її імунних компонентів. 

За результатами власних досліджень, а також даними літератури 

сформували уявлення щодо деяких можливих механізмів ураження тканин 

пародонта у дітей за умов ДНЗ (див. рис. 4.12). 

Наукові джерела [23, 24, 32] засвідчують, що ДНЗ спричиняє 

зменшення рівня тиреоїдних гормонів та зростання концентраціїї 

тиреотропного гормону в крові, проте в межах референтних значень. Це дає 

підставу стверджувати про наявність доклінічних порушеннь, які, безумовно, 

відображаються в таких реакціях організму як імунні, метаболічні, 

регулюючі тощо. 

Протеоглікани відіграють важливе значення в контролі росту та 

диференціювання клітинних і волокнистих структур, впливаючи на 

сполучнотканинну основу тканин пародонта. 

Метаболічні зміни, які описані вище стають підґрунтям для дії 

місцевих чинників гінгівіту, що реалізується у вигляді первинної та 

вторинної альтерації м’яких тканин пародонта. Запальний процес в яснах 

супроводжується місцевими розладами кровообігу, ексудацією, змінами 

реології крові та метаболічних реакцій у вогнищі ураження, активації різних 

імунокомпетентних клітин [71].  

Для дії місцевих чинників гінгівіту, ці метаболічні порушення стають 

підґрунтям, спричиняючи розвиток запальної реакції в м’яких тканинах 

пародонта із наступним залученням інших структурних компонентів. 

Запальний процес характеризується розвитком місцевих розладів кровообігу, 
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ексудацією, зміною реологічних властивостей крові та метаболізму у 

вогнищі ураження, активацією різних імунокомпетентних клітин [196].  

Отже, результати клініко-лабораторних та статистичних досліджень 

вказують на необхідність удосконалення способів стоматологічного 

лікування дітей із супутніми захворюваннями щитоподібної залози, зокрема 

адаптації лікувально-профілактичних заходів до особливостей 

функціонування дитячого організму на тлі основної патології. Принципово 

важливим є, окрім загальноприйнятих діагностичних маніпуляцій, проводити 

виявлення порушень захисних механізмів ротової рідини дітей за 

запропонованими нами показниками. Обґрунтованою є корекція виявлених 

порушень на різних рівнях: місцевому та системному.  

Препарати, що усувають дефіцит та нормалізують баланс між макро- і 

мікроелементами в організмі дитини є доцільними на системному рівні, 

оскільки для синтезу тиреоїдних гормонів та молекулярних механізмів 

реалізації їх дії, окрім йоду необхідні й інші есенціальні елементи. 

Для корекції макро- та мікроелементного балансу в організмі дитини 

запропоновано комплексний вітамінно-мінеральний препарат «Кальцемін 

адванс», до складу якого входять есенціальні мікронутрієнти, такі як: 

кальцію карбонат та кальцію цитрат, вітамін D3 (холекальциферол), магній, 

цинк, мідь, марганець, бор. Для корекції імунних реакцій організму дитини 

нами застосовано природний імуномодулятор «Імупрет», до складу якого 

входять корінь алтею, квіти ромашки, трава хвоща, листя грецького горіха, 

трава деревію, кора дуба, трава кульбаби.  

Місцево всім дітям проводилася санація та професійна гігієна ротової 

порожнини, навчання індивідуальній гігієні з вибором засобів гігієнічного 

догляду та методів їх застосування. Для місцевої терапії використовували 

препарат «Лізак», який володіє антисептичною та протизапальною дією, а 

також підвищує неспецифічну опірність організму. 
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Ефективність лікувально-профілактичних заходів оцінювалася в 

динаміці спостереження: до лікування, найближчі результати – на 14 добу, 

віддалені результати – через півроку, рік та два роки. 

Після проведення стоматологічної санації та першого курсу лікування і 

профілактики ХКГ у дітей, які хворіють на ДНЗ, спостерігалися значні зміни 

пародонтальних показників як у дітей основної підгрупи, так і в підгрупі 

порівняння. Як наслідок, кількість уражених секстантів різко скоротилася, а 

здорових – зросла до (6,00±0,00), та була вірогідно більшою, ніж до початку 

лікування (2,24±0,15) (р<0,05), а також порівняно з показниками підгрупи 

порівняння (5,88±0,18). 

Стан гігієни ротової порожнини дітей значно поліпшувався в обох 

підгрупах спостереження: значення гігієнічного індексу Грін-Вермільйона 

змінювалося від високого – (1,80±0,13) бала в основній підгрупі і  (1,77±0,12) 

бала в підгрупі порівняння до середнього (0,81±0,05) і (0,70±0,03) бала 

відповідно на 7-у добу лікування і низького до  (0,51±0,02) і (0,46±0,01) бала 

відповідно на 14-у добу лікування. Це вказує на задовільний та хороший 

рівень гігієни, а, отже, на усунення одного з провідних місцевих 

пародонтальних чинників. Тверді зубні відкладення в короткі терміни 

спостереження не виявлялися нами в жодній із груп спостереження. 

За даними гінгівального індексу стану тканин пародонта РМА, у дітей 

обох підгруп динаміка змін була позитивною: в основній підгрупі вона була 

особливо вираженою протягом перших 7-ми діб – із (38,27±2,91) РМА 

змінився до (5,64±0,31) %, із ліквідацією залишкових запальних явищ 

протягом наступних 7-ми діб. У підгрупі порівняння відмічалися менш 

динамічні зміни індексу РМА: із (37,11±3,26) % на початку лікування до 

(10,03±0,86) % – у середині курсу та до (1,13±0,10) % – наприкінці 

лікувально-профілактичних заходів. 

Проведений нами огляд дітей дозволив виявити цікаву залежність у 

підгрупах спостереження: наявність кровоточивості ясен за умов відсутності 

ознак запалення, що діагностувалася під час зондування, та вказувала на 
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наявність певних патологічних процесів у тканинах пародонта. На нашу 

думку, це може бути пов’язано із морфо-функціональними змінами стінки 

судини та тканин, що її оточують, як сполучнотканинних елементів, які 

зазнають змін при тиреоїдній дисфункції та потребують відповідної корекції.  

Оцінка ефективності застосування запропонованого нами лікувально-

профілактичного комплексу показала початок редукції симптомів запалення 

в основній підгрупі на 3-4 добу, тоді як у підгрупі порівняння зворотній 

розвиток патологічного процесу починався з 4-5 доби. Середня тривалість 

місцевого лікування удосконаленим способом становила (6,2±0,21) діб, 

порівняно з (9,3±0,51) діб у підгрупі порівняння. 

Отримані дані свідчать про якісний клінічний ефект, який 

спостерігався ще до завершення запропонованого курсу лікування. У дітей 

підгрупи порівняння запальний процес в яснах не зникав до кінця, що 

свідчить про наявність метаболічних порушень за умов ДНЗ, котрі не 

корегуються загальноприйнятими способами лікування ХКГ. Суттєве 

поліпшення стану тканин пародонта відбувалося після застосування 

запропонованих нами препаратів.  

Підтвердженням встановлених клінічних ознак були результати 

дослідження ротової рідини дітей на момент завершення першого курсу 

лікування. Активності лізоциму була на 10,51 % більшою в дітей основної 

підгрупи відносно підгрупи порівняння. Вірогідно зростав також рівень sIgA: 

у основній підгрупі – на 60,00 % (р<0,05), у підгрупі порівняння – на 33,33 % 

(р<0,05). Різниця між показниками у підгрупах спостереження на момент 

закінчення лікування склала 33,33 % у бік зростання вмісту sIgA у дітей, які 

одержували розроблений нами метод. Спостерігалася нормалізація вмісту 

IgG та IgA. 

Після лікування цитокіновий профіль характеризувався зниженням 

концентрації прозапального IL-1β у ротовій рідині дітей основної підгрупи в 

1,7 раза (р<0,05), а підгрупи порівняння – у 1,42 раза (р<0,05) на тлі 

зростання рівня протизапального цитокіну IL-4 на 75,00 % в обстежених 
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основної підгрупи (р<0,05), та дещо меншого в підгрупі порівняння – на 

43,09 % (р<0,05), що свідчить про значно ліпші результати в дітей основної 

підгрупи.  

Вміст білково-вуглеводневих компонентів ротової рідини дітей після 

лікувально-профілактичного впливу вірогідно змінювався лише в основній 

підгрупі. Діти підгрупи порівняння мали тенденцію до нормалізації складу 

ротової рідини, проте значних змін зазнавали лише вміст гексозамінів, який 

збільшувався у 2,23 раза (р<0,05) та сіалових кислот, що зменшувався в 1,87 

раза (р<0,05). Установлена вірогідна відмінність між показниками вмісту 

глікопротеїнів у дітей основної підгрупи відносно підгрупи порівняння на 

момент завершення лікування, а різниця склала в 1,67 раза (р<0,05). Подібні 

закономірності виявлені стосовно гексозамінів: їх рівень був у 1,64 раза 

(р<0,05) більшим у дітей основної підгрупи, ніж у порівняльній. При цьому 

зміни вмісту загального білка, сіалових кислот та фукози були однотиповими 

в обох підгрупах, що свідчить про їх неспецифічність при формуванні 

запального процесу в яснах.  

Через півроку після завершення курсу лікувально-профілактичних 

заходів у підгрупах спостереження діагностовано вірогідно різний стан 

тканин пародонта: кількість здорових секстантів у підгрупі порівняння була в 

1,46 раза меншою, аніж в основній підгрупі (р<0,05), а кількість секстантів з 

кровоточивістю – у 5,76 раза більшою (р<0,05). Індекс РМА через півроку 

був вірогідно меншим у дітей, у яких використовували удосконалений 

лікувально-профілактичний спосіб, порівняно з дітьми підгрупи порівняння, і 

склав відповідно (3,26±0,15) та (15,13±1,61) % (р<0,05). 

Аналіз пародонтального статусу дітей через рік дав такі результати: 

середня кількість секстантів із кровоточивістю в підгрупі порівняння склала 

(1,83±0,12) щодо відповідного показника основної підгрупи – (0,21±0,02) 

(р<0,05). Кількість секстантів із зубним каменем у дітей основної підгрупи 

дорівнювала (0,01±0,002) та була вірогідно меншою, ніж у підгрупі 

порівняння – (0,04±0,002) (р<0,05). Індекс РМА дітей основної підгрупи 



166 

 

становив (5,11±0,25) % та був у 3,80 рази меншим, ніж показник підгрупи 

порівняння та відповідав (19,41±1,21) % (р<0,05).  

Аналізом ротової рідини дітей через рік після проведення лікувально-

профілактичних заходів установлено позитивну динаміку змін усіх 

досліджуваних показників, яка корелювала зі ступенем клінічних проявів. 

Через два роки від початку здійснення лікувально-профілактичних 

заходів щодо ХКГ у дітей груп спостереження ознаки запального процесу в 

яснах фіксувалися на рівні незначного показника індексу РМА –                

(6,24±3,44) % в основній підгрупі, порівняно з даними підгрупи порівняння 

(26,04±2,78) % (р<0,05). Вірогідно більшою була і кількість уражених 

секстантів у дітей при загальноприйнятому методі як за ознакою 

кровоточивості, так і за зубним каменем, а скарги відновлювалися в третини 

обстежених дітей підгрупи порівняння.  

У цілому після двох років проведення запропонованих нами 

лікувально-профілактичних заходів у дітей вдалося збільшити кількість 

здорових секстантів із (2,24±0,15) до (5,71±0,43) (р<0,05). На відміну від 

цього, у дітей підгрупи порівняння кількість інтактних тканин пародонта 

через два роки була значно меншою і склала відповідно (2,20±0,18) та 

(3,06±0,17) уражених секстантів. Це дає підставу стверджувати про низьку 

ефективність загальноприйнятого способу лікування внаслідок незначного 

його патогенетичного впливу.  

 Таким чином, у межах дисертаційного дослідження проведено 

детальний аналіз стоматологічного статусу дітей, хворих на ДНЗ. 

Установлено низку клінічних особливостей перебігу ХКГ, що стало 

підґрунтям для детального вивчення патогенетичних механізмів його 

розвитку на основі імунологічних та біохімічних досліджень доступних у 

педіатричній практиці біоматеріалів та неінвазивних методик.  

 Доведено, що провідну роль у розвитку та прогресуванні патології 

тканин пародонта мають імуногормональні та метаболічні порушення, що 
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стають підґрунтям для реалізації дії загальновизнаних пародонтопатогенних 

чинників. 

 Аналіз літературних джерел, а також комплекс здійснених клініко-

лабораторних досліджень дозволив науково обґрунтувати, розробити та 

впровадити новий спосіб лікування і профілактики ХКГ у дітей, хворих на 

ДНЗ, в основу якого покладено дотацію дефіцитних макро- і мікроелементів, 

а також вплив на захисні реакції організму. Установлена висока клінічна 

ефективність розробленого нами лікувально-профілактичного комплексу, що 

значно підвищує ефективність надання стоматологічної допомоги дітям і 

може широко впроваджуватися в практичну охорону здоров’я. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та 

вирішення актуальної проблеми сучасної стоматології, яка полягає в 

науковому обґрунтуванні шляхів профілактики і лікування хронічного 

катарального гінгівіту у дітей за умов дифузного нетоксичного зобу на 

підставі визначення ролі імунологічних та захисних чинників у розвитку 

запального процесу в яснах. 

1. У дітей, які хворіють на дифузний нетоксичний зоб, установлено 

вірогідно вищий показник поширеності захворювань тканин пародонта: у віці 

12 років він складає 79,11 %, а 15 – 93,33 %, порівняно із 62,00 та 80,00 % у 

соматично здорових дітей. У структурі захворювань домінує хронічний 

катаральний гінгівіт, частота виявлення якого коливається в межах 83,33-

95,83 %. Перебіг хронічного катарального гінгівіту у дітей за умов дифузного 

нетоксичного зобу характеризується більш тяжким ураженням тканин 

пародонта: індекс РМА у 12 і 15 років становить відповідно (38,90±2,93) та 

(41,42±2,68) % та відповідає середньому ступеню тяжкості гінгівіту, 

порівняно з (22,70±2,21) та (25,86±1,9) % у соматично здорових дітей, які 

мають ХКГ (р<0,05). Скарги та симптоматика запального процесу в яснах 

посилюються зі збільшенням віку дітей та ступеня тяжкості дифузного 

нетоксичного зобу. 

2. У випадку поєднаного ураження хронічного катарального 

гінгівіту та дифузного нетоксичного зобу у ротовій рідині дітей знижується 

активність лізоциму в 1,64 раза, порівняно із показниками здорових дітей 

(р<0,05), та в 1,35 раза відносно даних соматично здорових дітей, хворих на 

ХКГ (р<0,05), що свідчить про зниження неспецифічного імунного захисту 

ротової порожнини. Гуморальна ланка місцевого захисту за перебігу 

хронічного катарального гінгівіту на тлі дифузного нетоксичного зобу 

характеризується зниженням рівня sIgA до (0,25±0,01) г/л, порівняно із 

дітьми, хворими на ХКГ,  у яких він становить (0,39±0,02) г/л (р<0,05), та 
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соматично здоровими дітьми із показником (0,32±0,02) г/л (р<0,05). 

Виявлено тенденцію до зростання рівня IgG у ротовій рідині дітей при 

наростанні ступеня тяжкості хронічного катарального гінгівіту. 

3. Цитокіновий профіль ротової рідини дітей за умов поєднання 

хронічного катарального гінгівіту та дифузного нетоксичного зобу є 

зміненим: концентрація IL-1β сягає (90,24±7,13) пг/мл при зниженні рівня IL-

4 до (7,54±0,62) пг/мл, порівняно з даними здорових дітей, які становлять 

відповідно (47,82±2,19) та (14,25±0,89) пг/мл (р<0,05), та показниками 

соматично здорових дітей, хворих на хронічний катаральний гінгівіт, – 

(74,55±6,81) та (12,67±1,03) пг/мл (р<0,05), що є передумовою посилення 

запального процесу в яснах. 

4. Кількісний і якісний склад білково-вуглеводних комплексів 

ротової рідини дітей, які одночасно хворіють на хронічний катаральний 

гінгівіт та дифузний нетоксичний зоб, зазнає суттєвих змін: відбувається 

зростання загального рівня білка втричі (р<0,05), порівняно зі здоровими 

дітьми та в 1,76 (р<0,05) раза відносно показників соматично здорових дітей, 

хворих на хронічний катаральний гінгівіт. При цьому в дітей із поєднаним 

ураженням хронічного катарального гінгівіту і дифузного нетоксичного зобу  

знижується загальний вміст глікопротеїнів у 4,50 та 2,25 раза (р<0,05), ніж у 

здорових і хворих лише на хронічний катаральний гінгівіт дітей відповідно. 

Водночас у дітей, хворих на хронічний катаральний гінгівіт, обтяжений 

дифузним нетоксичним зобом, прослідковується домінування кінцевих 

моноцукридів – сіалових кислот і фукози, над корпусними – гексозамінами, 

що вказує на суттєві порушення фізико-хімічних властивостей ротової 

рідини і, як наслідок, втрати нею захисних функцій. 

5. Розроблено та проведено клініко-лабораторну оцінку 

ефективності удосконаленого нами лікувально-профілактичного комплексу, 

застосованого у разі хронічного катарального гінгівіту на тлі дифузного 

нетоксичного зобу, який передбачає додаткову корекцію макро- і 

мікроелементного обміну та імунного захисту організму дитини на 
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системному і місцевому рівнях. Ефективність оптимізованого способу 

підтверджується повною редукцією запалення в яснах на відміну від 

протокольного лікування, при якому індекс РМА зменшується з (37,11±3,26) 

до (1,13±0,10) % (р<0,05), проте повного зникнення запальних явищ не 

відбувається. Після запропонованого нами лікування успішнішно 

регулюються й лабораторні показники, зокрема, активність лізоциму зростає 

на 57,55 %, вміст sIgA – на 60,00 %, а загальний рівень глікопротеїнів 

підвищується в 5 разів.  

6. У віддалених термінах спостереження при застосованому 

розробленому нами лікувально-профілактичному комплексі отримані 

результати зберігаються, що підтверджується збільшенням кількість 

здорових секстантів через два роки із 2,24±0,15 до 5,81±0,43 (р<0,05), 

порівняно з  даними при загальноприйнятому способі лікування, де кількість 

здорових секстантів збільшується із 2,20±0,18 до 3,05±0,17 (р>0,05). При 

цьому, досягнуті завдяки використанню удосконаленого нами способу, 

лабораторні показники зберігались упродовж року, а при 

загальноприйнятому способі мали тенденцію до повернення. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Із метою доклінічної діагностики хронічного катарального 

гінгівіту в дітей, уражених дифузним нетоксичним зобом, уточнення ступеня 

тяжкості патологічного процесу в тканинах пародонта та ймовірності його 

прогресування доцільним є визначення рівня активності лізоциму, вмісту 

sIgA та IL-1β, IL-4, а також концентрації загального білка, глікопротеїнів, 

гексозамінів, сіалових кислот і фукози в ротовій рідині.  

2.     У комплексі лікування і профілактики хронічного катарального 

гінгівіту у дітей, хворих на дифузний нетоксичний зоб, окрім 

загальноприйнятих заходів (індивідуальна і професійна гігієна, місцева 

протизапальна терапія) доцільно застосовувати корекцію макро- і 

мікроелементного забезпечення організму дитини та посилення імунного 

захисту як на системному, так і на місцевому рівнях. Для цього 

рекомендовано: 

- прийом препарату калію йодиду після консультації та за 

призначенням ендокринолога;  

- прийом комплексного вітамінно-мінерального препарату 

«Кальцемін адванс» по 1 таблетці 1 раз на добу під час вживання їжі 

протягом 1 місяця двічі на рік;  

-  прийом імуномодулюючого препарату «Імупрет» по 25 крапель 3 

рази на добу впродовж 3 тижнів двічі на рік; 

-  місцеве застосування препарату «Лізак» по 1 таблетці для 

розсмоктування 3-4 рази на день упродовж 10 днів. 

Курс лікувально-профілактичних заходів проводити двічі на рік. 
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«Буковинський  державний медичний унiверситет»; 2017 лют 15, 17, 

22; Чернівці.  Чернівці: Медуніверситет, 2017. с. 279-280. (Дисертант 

провела обстеження хворих, опрацювала та узагальнила одержані 

результати, підготувала матеріал до друку. Співавтор професор 

Годованець ОІ надала консультативну допомогу). 

11.  Годованець ОІ, Кіцак ТС, Вітковський ОО. Стан місцевого імунітету 

ротової порожнини в дітей, хворих на дифузний нетоксичний зоб. 

International research and practice conference «Paragraphs in Medicine». 

Lublin, Republic of Poland; 2017 мarch 9; Lublin, 2017. с. 66-7. 

(Дисертант провела огляд літератури, обстеження хворих, аспірант                  

Вітковський ОО узагальнив результати та підготував матеріал до 

друку. Співавтор професор Годованець ОІ надала консультативну 

допомогу).  

12.  Годованець ОІ, Кіцак ТС, Вітковський ОО. Лікування стоматологічної 

патології в дітей із дифузним нетоксичним зобом. Бабенківські читання 
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присвячена пам’яті ГО Бабенка. В: Рожко ММ, редактор. Матеріали 

науково-практичної конференції; 2017 жовт 26-27; Івано-Франківськ. 

Івано-Франківськ, 2017. с. 35. (Дисертант провела обстеження хворих, 

опрацювала та узагальнила результати, аспірант Вітковський ОО 

провів огляд літератури та підготував матеріал до друку. Співавтор 

професор Годованець ОІ надала консультативну допомогу). 

13.  Godovanets ОI, Kitsak TS. Condition of periodontal tissue in children with 

comorbid pathology of the thyroid gland. В: Шамсієв АМ, редактор. 

Материалы научно-практической конфиренции с международным 

участием «Актуальные  проблемы современной стоматологии». 

Самарканд. Самарканд: Самаркандский государственный медицинский 

институт; 2017 нояб 17-18; Самарканд. с. 173-174. (Дисертант провела 

обстеження хворих, опрацювала та узагальнила результати, 

підготувала матеріал до друку. Співавтор професор Годованець ОІ 

надала консультативну допомогу). 

14.  Годованець ОІ, Кіцак ТС. Поширеність захворювань тканин пародонта 

в дітей з патологією щитоподібної залози. В: Бойчук ТМ, редактор. 

Матерiали 99-ї пiдсумкової наукової конференцiї 

професорськовикладацького персоналу ВДНЗ України «Буковинський  

державний медичний унiверситет»; 2018 лют 12,14,19; Чернівці. 

Чернівці: Медуніверситет, 2018. с. 246. (Дисертант провела 

обстеження хворих, опрацювала та узагальнила результати, 

підготувала матеріал до друку. Співавтор професор Годованець ОІ 

надала консультативну допомогу). 

15.  Кіцак ТС. Лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей із 

супутньою патологією щитоподібної залози. В: Бойчук ТМ, редактор. 

Матеріали 100о-ї підсумкової наукової конференції професорсько-

викладацького персоналу ВДНЗ України «Буковинський державний 

медичний університет», присвяченої 75-річчю БДМУ; 2019 лют 

11,13,18; Чернівці. Чернівці, 2019. с. 371-372. 
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16.  Годованець ОІ, Кіцак ТС. Застосування препаратів пробіотичної дії в 

комплексі лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей із 

тиреопатологією. В: Корда М, редактор. Матеріали науково-практичної 

конференції з міжнародною участю «Ternopil Dental Summit»; 2019 

трав 23-24; Тернопіль. Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига»; 2019. с. 59-

61. (Дисертант провела обстеження хворих, опрацювала та 

узагальнила результати, підготувала матеріал до друку. Співавтор 

професор Годованець ОІ надала консультативну допомогу). 

17.  Кіцак ТС. Оцінка стану тканин пародонта в динаміці лікування 

хронічного катарального гінгівіту в дітей, хворих на дифузний 

нетоксичний зоб. В: Бойчук ТМ, редактор. Матеріали 101-ої 

підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького 

персоналу ВДНЗ України «Буковинський державний медичний 

університет»; 2020 лют 10, 12, 17; Чернівці. Чернівці, 2020. с. 340. 

18.  Кіцак ТС. Віддалені результати лікування хронічного катарального 

гінгівіту в дітей, хворих на дифузний нетоксичний зоб. В: Бойчук ТМ, 

редактор. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною 

участю «Сучасні аспекти теоретичної та практичної стоматології»; 

2020 трав 4-5; Чернівці. Чернівці, 2020. с. 49-50. 

19.  Патент на корисну модель № 126154 (Україна),  МПК G01N 33/487/ 

(2006.01). Спосіб дослідження хронічного катарального гінгівіту в 

дітей на тлі дифузного нетоксичного зобу. Годованець О.І, Кіцак ТС, 

Кузняк ЛВ, Годованець ОС, винахідники; заявник і патентовл. ВДНЗ 

України «Буковинський державний медичний університет».                            

№ заявки u 2017 12707; заявл. 21.12.2017; опубл. 11.06.2018, Бюл.            

№ 11. 4 с. (Дисертантом зібрано та опрацьовано матеріал, 

сформульовано заявку та формулу патенту, підготовлено до друку, 

аспірант Кузняк Л.В. допомагала в оформленні патенту. Співавтори 

професор Годованець ОІ та доцент Годованець ОС надали 

консультативну допомогу). 
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20.  Патент на корисну модель № 126155 (Україна), МПК (2018.01); 

А61К 6/00; А61Q 11/00; А61Р 5/14 (2006.01); А61Р 37/00. Спосіб 

лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей на тлі дифузного 

нетоксичного зобу. Годованець ОІ, Кіцак ТС, Кузняк БВ,               

Годованець ОС, винахідники; заявник і патентовл. ВДНЗ України 

«Буковинський державний медичний університет». № заявки u 2017 

12708; заявл. 21.12.2017; опубл. 11.06.2018, Бюл. № 11. 4 с. 

(Дисертантом зібрано та опрацьовано матеріал, сформульовано 

заявку та формулу патенту, підготовлено до друку, студент               

Кузняк БВ допомагав в оформленні патенту. Співавтори професор 

Годованець ОІ та доцент Годованець ОС надали консультативну 

допомогу). 
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Продовж. дод А 

Апробація результатів дисертації 

Основні положення роботи викладено та обговорено на науково-

практичних конференціях різного рівня: 

1. Х multi-profile medical conference «International standards of clinical 

practice» (Bakuriani, Georgia, feb 13-21, 2016, форма участі – усна 

доповідь). 

2. VIII науково-практична конференція «Інноваційні технології в 

стоматології» (Тернопіль, вер 23, 2016, форма участі – усна доповідь). 

3.  Науково-практична конференція з міжнародною участю «Досягнення 

та перспективи розвитку стоматології дитячого віку» (Полтава, жовт             

6-7, 2016, форма участі – усна доповідь). 

4. Международная научно-практическая конференция молодых ученых 

«Наука и здоровье» (Семей, нояб 18, 2016, форма участі – усна 

доповідь). 

5. International research and practice conference «Paragraphs in Medicine» 

(Lublin, мarch 9, 2017, форма участі – усна доповідь). 

6. ХVІ multi-profile medical conference «International standards of clinical 

practice» (Chakvi, Georgia, july 16-23, 2017, форма участі – усна 

доповідь). 

7. 98-а пiдсумкова наукова конференцiя професорськовикладацького 

персоналу ВДНЗ України «Буковинський  державний медичний 

унiверситет» (Чернівці, лют 15, 17, 22, 2017, форма участі – усна 

доповідь). 

8. Науково-практична конференція з міжнародною участю присвячена 

пам’яті акад. Г.О. Бабенка «Бабенківські читання» (Івано-Франківськ, 

жовт 26-27, 2017, форма участі – усна доповідь). 

9.  Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы современной стоматологии» (Самарканд, Казахстан, нояб 

17-18, 2017, форма участі – усна доповідь).  
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10.  99-а пiдсумкова наукова конференцiя професорськовикладацького 

персоналу ВДНЗ України «Буковинський  державний медичний 

унiверситет» (Чернівці, лют 12,14,19, 2018, форма участі – усна 

доповідь). 

11. 100-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького 

персоналу ВДНЗ України «Буковинський державний медичний 

університет» присвячена 75-річчю БДМУ (Чернівці, лют 11,13,18, 2019, 

форма участі – усна доповідь). 

12.  Науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Взаємоінтеграція теорії та практики в сучасній стоматології» 

(Чернівці, трав 15-16, 2019, форма участі – усна доповідь). 

13.  Науково-практична конференція з міжнародною участю «Ternopil 

Dental Summit» (Тернопіль, трав 23-24, 2019, форма участі – усна 

доповідь). 

14. 101-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького 

персоналу ВДНЗ України «Буковинський державний медичний 

університет» (Чернівці,  лют 10, 12, 17, 2020, форма участі – усна 

доповідь). 

15.  Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні 

аспекти теоретичної та практичної стоматології» (Чернівці, трав 4-5, 

2020, форма участі – усна доповідь). 
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ДОДАТОК Б 

Акти впровадження результатів дисертаційного дослідження  

в лікувальний процес закладів охорони здоров’я 
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ДОДАТОК В 

Акти впровадження результатів дисертаційного дослідження  

в навчальний процес  
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