СТОМАТОЛОГІЯ
казатели кальция и фосфора у жителей Долинского района, загрязненных продуктами нефтяной промышленности – уровень кальция в плазме крови и фосфора суточной мочи увеличился в 1,33 и 1,31 раза (p <0,01)
соответственно, а показатели фосфора плазмы крови и кальция суточной мочи снизились в 1,30 (p <0,01) и
1,41 (p <0,05) раза соответственно.
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CORRECTION OF MINERAL EXCHANGE INDICATORS IN CHILDREN WITH ENAMEL HYPOPLASIA LIVING IN ENVIRONMENTALLY POLLUTED AREAS
Labii Yu. A.
Abstract. The article presents the results of biochemical studies of the indexes of mineral metabolism in biological fluids of children with systemic enamel hypoplasia and evaluation of efficiency after complex therapy during 3
years. The level of calcium and phosphorus were determined as the main macroelements of mineral exchange in the
blood plasma and urine of the two study groups and the data were analyzed depending on the area of residence.
Before using the treatment-and-prophylactic complex, the calcium level in the blood plasma in children of main
group from all the study areas was not significantly higher than the control group (1.78 ± 0.06 and 1.66 ± 0.07
(mmol/l), respectively; p> 0,05). After treatment, the calcium content of the blood plasma of the main groul reached
the limit and was (2.32 ± 0.06) mmol/l, which was more than its level before treatment by 1.30 times (p1 <0.001),
as well as from the indicator of control group after treatment, which increased by only 0.01 mmol/l (p2 <0.001).
After studying the dynamics of calcium levels in daily urine, it was found that before treatment, the content of
this element in the main and control groups differed slightly between themselves (2.62 ± 0.14) and (2.37 ± 0.17)
mmol/l, respectively (p> 0.05) and exceeded the standard rate (0-2.29 mmol/l). As a result of therapy, a significant
decrease in the level of calcium in the daily urine in children of main group was observed to (1.81 ± 0.13) mmol/l (p1
<0.001), and the obtained indicator differed from the control group by 1.25 times (p2 <0.05).
After 3 years of the treatment, the level of phosphorus in the blood plasma in children of main group decreased
in1.26 times – up to (1.92 ± 0.06) mmol/l (p1 <0.001) and reached the limits of the standard (1.29-2, 26 mmol/l). In
control group the level of phosphorus decreased by only 0.14 mmol/l and was higher than the main group by 1.17
times (p2 <0.001).
Following the use of the proposed treatment-and-prophylactic complex in children of the main group from all
the study areas, the level of calcium and phosphorus in blood plasma and urine increased, reaching the normal level.
The most significant impact of the treatment was on the calcium and phosphorus indices of the residents of the
Dolinsky district, which contaminated with oil products – the calcium levels in the blood plasma and phosphorus of
the urine increased 1.33 and 1.31 times (p <0.01), respectively, and calcium levels of plasma blood and daily urine
decreased 1.30 (p <0.01) and 1.41 (p <0.05) times, respectively.
Key words: children, hypoplasia, calcium, phosphorus, xenobiotics, treatment, prevention.
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Вступ. Захворювання травної системи виникають
переважно у дітей зі зниженою неспецифічною резистентністю в період найбільш інтенсивних морфофункціональних змін у дитячому організмі, а тривалий перебіг хронічних захворювань травної системи та часті
загострення призводять до порушення усіх видів обміну, зниження імунологічної реактивності, що сприяє
розвитку карієсу. Загальний стан організму, який супроводжується порушенням обміну речовин у періоді
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розвитку, формування та дозрівання зубів, впливає
на склад та структуру тканин зуба і, відповідно може
послабити їх резистентність до карієсу. Після завершення формування твердих тканин, при виникненні
загальних захворювань, вони не можуть здійснювати вплив на структуру або склад сформованих зубів,
однак порушення функціонального стану органів та
систем організму активно впливає на виникнення та
перебіг каріозного процесу [1-5].
Результатом порушення накопичення кісткової
маси у дитячому та підлітковому віці є «омолодження» остеопорозу, оскільки саме в цей період накопичується близько 90% генетично детермінованої кісткової маси, що забезпечує міцність і стійкість скелета
протягом усього життя. Враховуючи, що до 40% дітей
мають знижений вміст мінералів у скелеті, це може
призвести до розвитку остеопорозу вже у 30-річно-
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му віці [6]. Тому останніми роками зросла зацікавленість щодо стану мінеральної щільності кісткової
тканини (МЩКТ) у дітей із різною соматичною патологією. Важливе значення, зокрема, має стан кісткової системи у дітей з патологією гастродуоденальної
зони (ГДЗ), оскільки патологія органів травлення посідає друге місце в структурі загальної захворюваності
серед дітей 0-17 років [7], і саме травна система забезпечує абсорбцію усіх харчових інгредієнтів в організмі
людини, у тому числі вітаміну D і кальцію [8,9].
При хронічній патології гастродуоденальної зони
відзначається зниження мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ) (79% порівняно з 98% у дітей
контрольної групи), що пов’язане з погіршенням розщеплення сполук кальцію в шлунку і його всмоктування у кишечнику. Негативний вплив на рівень МЩКТ
мають важкий перебіг захворювання з частими загостреннями та тривале вживання препаратів, які впливають на кислототворну функцію шлунка. Середнє
значення МЩКТ у дітей, які хворіли понад три роки і
мали більше двох загострень хронічного гастродуоденіту на рік, було нижчим (69%), ніж у дітей, які мали
менше двох загострень на рік або тривалість захворювання яких була меншою трьох років (93%) [5,6,10,11].
Мета дослідження. Вивчити структурно-функціональний стан кісткової тканини за допомогою денситометрії у дітей із декомпенсованою формою карієсу
на фоні патології ШКТ.
Об’єкт і методи дослідження. У дослідженні взяли
участь 92 дітей віком 6-15 років, з яких сформували
дві групи. До основної групи ввійшли 46 дітей із множинним карієсом з ураженнями шлунково-кишкового
тракту (ШКТ). До групи порівняння увійшли 46 дітей з
інтактними зубами та відповідними ураження ШКТ.
Структурно-функціональний стан кісткової тканини
(СФСКТ) у дітей оцінювали за допомогою ультразвукового денситометра «Achilles+» (Lunar Corp., Madison,
WІ) при консультації доктора медичних наук Кеч Н.Р.
(ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України», директор − доктор мед. наук, професор Гнатейко О.З.)
[12]. Визначали такі параметри: швидкість поширення
ультразвуку через кістку (ШПУ, м/с), широкосмугове
ослаблення ультразвуку (ШОУ, дБ/МГц) та індекс міцності кісткової тканини (ІМКТ, %).
Статистичну обробку даних проводили із застосуванням стандартних пакетів програми «Statgraphic
2.3» та «Microsoft Office Excel 2010».
Результати дослідження та їх обговорення. При
вивченні параметрів структурно-функціонального
стану кісткової тканини (СФСКТ) встановлено, що у
дітей основної групи ШПУ, у середньому, складала
1492±4,20 м/с, що було значно менше стосовно даних
групи порівняння – 1522±4,90 м/с, p<0,001. Середні
значення ШОУ у дітей основної групи були дещо нижче
стосовно даних у групі порівняння – 117,16±2,42 проти
120,50±2,39 дБ/мГц відповідно, p<0,05. Встановлено, що значення ІМКТ у дітей основної групи значно
перевищували дані у порівнянні – 76,01±1,58 проти
86,57±1,60% відповідно, p<0,01.
У результаті проведених досліджень нами встановлено, що у віці 6-9 років значення показників СФСКТ
були максимальні в обох групах дослідження, але у
дітей основної групи були нижче стосовно даних групи
порівняння (табл.). Так, значення ШПУ у дітей основної групи, віком 6-9 років становили 1533±4,15 м/с та
зменшувались до 1489±4,12 м/с у віковій групі 10-12

Таблиця – Вікова характеристика структурнофункціонального стану кісткової тканини у дітей
груп дослідження
Вік,
Групи
роки дослідження

ШПУ, м/с ШОУ, дБ/мГц

1533±4,15
***°°°
117,83±2,41
†††
6-9
порівняльна 1565±4,23
124,44±2,47
(n=16)
°°°†††
Основна
1489±4,12
117,24±2,40
(n=15)
***‡‡‡
10-12
порівняльна 1520±4,21
120,60±2,39
(n=15)
‡‡‡
Основна
(n=16)

13-15

Основна
(n=15)

ІМКТ, %
88,50±1,57
***°°°
†††
100,80±1,59
°°°†††
75,23±1,54
***‡‡‡
85,96±1,56
‡‡‡

1456±4,22
112,48±2,29
***

62,25±1,55
***

порівняльна
1485±4,18 116,53±2,32
(n=15)

75,97±1,54

Примітки: 1. Достовірна різниця значень між основною та порівняльною групами: * – р<0,05, ** – р<0,01, *** – р<0,001. 2. Достовірна різниця значень між даними вікової групи 6-9 та 10-12 років:
° – р<0,05, °° – р<0,01, °°° – р<0,001. 3. Достовірна різниця значень
між даними вікової групи 6-9 та 13-15 років: † – р<0,05, †† – р<0,01,
††† – р<0,001. 4. Достовірна різниця значень між даними вікової
групи 10-12 та 13-15 років: ‡ – р<0,05, ‡‡ – р<0,01, ‡‡‡ – р<0,001.

років (p<0,001), мінімальне значення даного показника визначили у 13-15 річних підлітків – 1456±4,22 м/с,
p<0,001. Аналогічна тенденція спостерігалась у дітей
порівняльної групи: ШПУ знижувалась від 1565±4,23
м/с у молодшій до 1485±4,18 м/с – у старшої вікових
групах.
Значення ШОУ у пацієнтів основної групи зменшувалось від 117,83±2,41 дБ/мГц у віковій групі 6-9 років
до 112,48±2,29 дБ/мГц у дітей віком 13-15 років. У досліджуваних порівняльної групи значення ШОУ було
дещо більше стосовно даних у основній групі (p>0,05),
та становило 124,44±2,47 дБ/мГц у молодшій віковій групі, знижуючись до 116,53±2,32 дБ/мГц у 13-15
річних підлітків. Звертало увагу, що значення даного
показника у групах досліджень не відрізнялись статистичною значущістю у міжвікових групах, p>0,05.
ІМКТ у дітей основної групи, віком 6-9 років, становив 88,50±1,57% та знижувався до 75,23±1,54% у віковій групі 10-12 років, p<0,001. Мінімальне значення
ІМКТ досліджували у 13-15 річних підлітків основної
групи – 62,25±1,55%, p<0,001. У дітей порівняльної
групи значення індексу міцності кісткової тканини
були значно вище ніж у досліджуваних основної групи,
p<0,001, але знижувались із зростанням віку обстежених: від 100,80±1,59% у молодшій до 75,97±1,54% у
старшій віковій групах, p<0,001.
Висновки. Підсумовуючи наші дослідження, зазначимо, що зниження параметрів структурно-функціонального стану кісткової тканини у дітей із декомпенсованою формою карієсу на фоні патології
шлунково-кишкового тракту спостерігалося зі збільшенням віку, що також ймовірно пов’язано із тривалістю загальносоматичного супутнього захворювання ШКТ, які викликають більш суттєві зміни кісткової
структури організму та зокрема у зубощелепній системі.
Перспективи подальших досліджень. Подальші
дослідження будуть спрямовані на розробку та впровадження комплексу лікувально-профілактичних заходів при лікуванні декомпенсованої форми карієсу у
дітей із захворюваннями шлунково-кишкового тракту.
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ВИВЧЕННЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ДІТЕЙ ІЗ ДЕКОМПЕНСОВАНОЮ ФОРМОЮ КАРІЄСУ
Рожко В. І., Петрунів В. Б., Гавалешко В. П., Марчук І. С.
Резюме. В статті представлені результати денситометричного дослідження структурно-функціонального
стану кісткової тканини у дітей із декомпенсованою формою карієсу на фоні патології шлунково-кишкового
тракту. Визначено основні параметри: швидкість поширення ультразвуку через кістку (ШПУ, м/с), широкосмугове ослаблення ультразвуку (ШОУ, дБ/МГц) та індекс міцності кісткової тканини (ІМКТ, %). У дослідженні
взяли участь 92 дітей віком 6-15 років, з яких сформували дві групи. У результаті проведених досліджень
встановлено, що у віці 6-9 років значення показників СФСКТ були максимальні в обох групах дослідження,
але у дітей основної групи були нижче стосовно даних групи порівняння. Зниження параметрів структурнофункціонального стану кісткової тканини у дітей із декомпенсованою формою карієсу на фоні патології шлунково-кишкового тракту спостерігалося зі збільшенням віку, що також ймовірно пов’язано із тривалістю загальносоматичного супутнього захворювання ШКТ.
Ключові слова: діти, карієс, ШКТ, ультразвукова денситометрія.
ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ У ДЕТЕЙ С ДЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ ФОРМОЙ КАРИЕСА
Рожко В. И., Петрунив В. Б., Гавалешко В. П., Марчук И. С.
Резюме. В статье представлены результаты денситометрического исследования структурно-функционального состояния костной ткани у детей с декомпенсированной формой кариеса на фоне патологии желудочно-кишечного тракта. Определены основные параметры: скорость распространения ультразвука через
кость (ШПУ, м/с), широкополосное ослабление ультразвука (ШОУ, дБ/МГц) и индекс прочности костной ткани
(ИПКТ, %). В исследовании приняли участие 92 детей 6-15 лет, из которых сформировали две группы. В результате проведенных исследований установлено, что в возрасте 6-9 лет значения показателей СФСКТ были
максимальны в обеих группах исследования, но у детей основной группы были ниже относительно данных
группы сравнения. Таким образом, снижение параметров структурно-функционального состояния костной
ткани у детей с декомпенсированной формой кариеса на фоне патологии желудочно-кишечного тракта наблюдалось с увеличением возраста, также вероятно связано с продолжительностью общесоматического сопутствующего заболевания ЖКТ.
Ключевые слова: дети, кариес, ЖКТ, ультразвуковая денситометрия.
THE STUDY OF STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CONDITION OF BONE TISSUE IN CHILDREN WITH DECOMPENSATED FORM OF CARIES
Rozhko V. I., Petruniv V. B., Gavaleshko V. P., Marchuk I. S.
Abstract. The article presents the results of ultrasonic densitometry studies of the structural and functional
condition of bone tissue in children with decompensated form of caries on a background of gastrointestinal tract
diseases. The main parameters were determined: the speed of ultrasound propagation through the bone (SPS,
m/s), broadband attenuation of ultrasound (BAU, dB/MHz) and the bone tissue strength index (BTSI, %). The study
involved 92 children aged 6-15 years, of which two groups were formed.
After studying the parameters of the structural and functional state of bone tissue (SFSBT) it was found that in
children of the main group, the average value of SPS was 1492±4.20 m/s, which was significantly less than the data
of the comparison group – 1522±4.90 m/c, p <0.001.The average values of BAU in children of the main group were
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slightly lower than the data in the comparison group – 117.16±2.42 vs. 120.50±2.39 dB/MHz, respectively, p <0.05.
It was found that the values of BTSI in children of the main group significantly exceeded the data in comparison –
76.01±1.58 vs. 86.57±1.60%, respectively, p <0.01.
As a result of the conducted research it was established that at the age of 6-9 years the values of SFСBT indicators
were maximum in both groups of the study, but in the children of the main group they were lower in relation to the
data of the comparison group.
Summing up our research, we note that the decrease in the parameters of the structural and functional state of
bone tissue in children with decompensated form of caries on the background of pathology of the gastrointestinal
tract was observed with age, which is probably related to the duration of somatic comorbidities of the gastrointestinal tract.
Key words: children, caries, gastrointestinal tract, ultrasonic densitometry.
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Зв’язок публікації з плановими науково-дослідними роботами. Дослідження проведено в рамках
науково-дослідної роботи кафедри терапевтичної,
ортопедичної та дитячої стоматології Запорізького
державного медичного університету на тему: «Комплексна профілактика та лікування основних стоматологічних захворювань у жителів промислового регіону», № державної реєстрації 0117U006958.
Вступ. Хронічний генералізований пародонтит
одне з найпоширеніших хронічних захворювань у
світі з глобальною поширеністю близько 90%. Високий рівень запальних захворювань пародонту
спостерігається у віці 40-50 років [1]. Захворювання
пародонту включають в себе широкий спектр запальних реакцій, які впливають на утримуючі структури зубів, що в кінцевому випадку призводить до їх
втрати [2]. Значна кількість досліджень підтверджують взаємозв’язок між хронічним пародонтитом та
загально-соматичними захворюваннями, такими як
серцево-судинні патології та цукровий діабет [3,4].
Хронічний пародонтит має значний вплив не тільки
на стоматологічне здоров’я, а також на соматичний
статус пацієнта, що призводить до зниження якості
життя [5,6].
Традиційна діагностика захворювань пародонту як і раніше проводиться з використанням клінічних, інструментальних та рентгенологічних методів,
а саме вимірювання глибини пародонтальних кишень, втрати клінічного прикріплення, визначення
кровоточивості ясен, рівня гігієни порожнини рота,
що потребує технічно підготованих спеціалістів [7,8].
Дані методи дозволяють оцінити ретроспективний
стан тканин пародонту і не дозволяють об’єктивно
діагностувати та прогнозувати лікування пацієнтів із
захворюваннями тканин пародонту [7,9]. Крім того
дані традиційні методи діагностики складно використати для широкомасштабного скринінгу, що міг
би виявляти пацієнтів на ранніх стадіях захворювання [10,11].

За допомогою різноманітних лабораторних методів дослідження складу ротової рідини можливо визначати активність речовин, що приймають участь у
клітинному метаболізмі при запальних захворюваннях порожнини рота.
Таким методом являється визначення рівня біологічних маркерів запальних процесів в ротовій рідині [12-14].
Біологічні маркери у теперішній час активно застосовують для більш інформативного визначення
ефективності лікування. Дослідження рівню біомаркерів має клінічну значимість для ідентифікації ризику, виявлення захворювання та його прогресування,
оцінки результатів проведеної терапії, що в свою
чергу являється основою для встановлення індивідуального підходу в сучасній медичній практиці.
Аналіз літературних джерел, показав значну патогенетичну роль деяких інтермедіаторів метаболізму кісткової тканини, прозапальних пептидів, а саме
матриксних металлопротеїназ, лактоферину та кателіцидину у розвитку захворювань тканин пародонту.
Саме цим молекулярним маркерам приділяється
значна увага при розробці протоколів лабораторного скринінгу захворювань ротової порожнини. Так,
відомо, що матриксна металопротеїназа 8 (MMP-8)
являється головною колагеназою при захворюваннях тканин пародонту, близько 90% колагенолітичних процесів ясенної рідини походить від MMP-8
[15,16]. ММP-8 в даний час вважається одним з найбільш перспективних біомаркерів для діагностики
пародонтиту в ротовій рідині. Хоча, деякі дослідження показали високий рівень ММР-8 ротової рідини у
пацієнтів з пародонтитом у порівнянні зі здоровими
особами [17], інші дослідження показали протилежні або суперечливі результати, що спонукає до більш
детального дослідження цього маркеру [18,19,20]. З
іншого боку прозапальний білок – лактоферин (Lf) –
поліфункціональний білок, що відноситься до класу
трансферинів, що синтезуються епітеліальними клітинами. Лактоферин (Lf) являється одним із компо-
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