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Вступ. На сьогоднішній день кожна десята вагітність закінчуються пологами крупним плодом
(макросомія) [8]. Віддалені наслідки цього стану
активно вивчаються протягом останнього сторіччя
[1,4,5,9,10]. Метаболічні та імунологічні зсуви які
відбулися внутрішньоутробно не можуть не вплинути на формування щелепно-лицьової ділянки [2,3].
Існуючі натепер діагностичні тести не дозволяють
одержати повну картину скарг та даних анамнезу
осіб, які мали перинатальну патологію, мають скарги стоматологічного характеру. На формування стоматологічної патології може впливати безліч факторів, це і спадковість, наявність супутньої патології та
необхідність вживання лікарських препаратів, рівень
гігієнічних знань та вмінь, особливості харчування,
наявність шкідливих звичок та ін. Враховуючи це
при розробці опитувальника до його складу були
включені питання, з допомогою яких можливо було
б максимально повно оцінити всі вище перераховані
фактори. Нами був розроблений «інструмент» дослідження, який дозволяє виявляти фактори ризику захворювань тканин пародонта і твердих тканин
зубів у пацієнтів, народжених з макросомією [7]. Запропонований нами опитувальник доповнює один із
основних методів обстеження – опитування.
Мета дослідження: провести клінічну апробацію опитувальника який дозволяє виявляти фактори ризику захворювань тканин пародонта і твердих
тканин зубів у пацієнтів, народжених з макросомією.
Об’єкт і методи дослідження. Опитувальник
створювався в декілька етапів з урахуванням загальноприйнятих стандартів. Враховуючи дані наукової
літератури та результати попередніх опитувань пацієнтів, проведених перед початком дослідження,
нами були визначені напрямки дослідження, також
вибрано найбільш значущі для лікаря-стоматолога
маніфестації та твердження для оцінювання. Створено попередню версію опитувальника та проведено пробне тестування. Створено заключну версію
опитувальника із складу якої були виключені питан-
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ня, які не сприймалися однозначно, або виникали
проблеми з відповідями. Остаточний варіант опитувальника складається з 70 питань, які входять до
складу 11 шкал.
Співставлення між сумарною бальною оцінкою
опитування й ступенем ризику виникнення патології
тканин пародонта та твердих тканин зубів проводилося по результатах анкетування групи осіб, які мали
нормальні масо-ростові параметри при народженні.
Висувались гіпотези про нормальний розподіл результуючих балів їх відповідей по кожній шкалі окремо та сумарно по всіх шкалах. Дійсність цих гіпотез
була підтверджена за допомогою критерію Пірсона з рівнем значущості, який становив 0,05. Бальне значення максимуму нормального розподілу,
який апроксимував експериментальну гістограму
результатів, приймалося за границю між ступенями «Ризик» та «Суттєвий ризик» виникнення патології. Границя між ступенями «Мінімальний ризик»
і «Ризик» та «Суттєвий ризик» і «Високий ризик» визначалась як зміщення від максимального значення розподілу на величину середньоквадратичного
відхилення в меншу та більшу сторони відповідно
з округленням до найближчого цілого значення. Відсутність ризику, природньо, відповідала значенню
0 балів.
Очевидна (або зовнішня) валідність опитувальника нами була підтверджена під час первинної
апробації. Проблем із заповненням його фінального варіанту не виникло у жодного лікаря, відзначалось, що питання сприймаються пацієнтами легко й
однозначно. Дійсна (змістовна, конструктна та критеріальна) валідність опитувальника визначалася
за процедурою, запропонованою Д. Т. Кемпбеллом
і Д.В. Фіске. Ця процедура передбачає використання поряд з валідизуємим тестом набору інших – перевірених і валідизованих тестів. В цей набір повинні
входити тести як пов’язані з валідизуємим опитувальником (високо корелюючі або конвергуючі), так
і не пов’язані з ним (слабо корелюючі або дискримінантні). Валідність може вважатися задовільною,
якщо коефіцієнти кореляцій валідизуємого тесту
з групою конвергуючих тестів статистично значимо
вищі за коефіцієнти кореляцій з групою дискримінантних тестів [6].
Факторна структура опитувальника не залежить
від статі учасників. Результати порівняльного аналі-
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зу середніх значень за шкалами показали, що значущих відмінностей за статтю не виявлено (p<0,05).
Надійність опитувальника була оцінена за показниками стійкості та внутрішньої узгодженості.
Для першого показника (ретестова надійність) коефіцієнт кореляції Пірсона між часоворознесеними
результатами заповнювання опитувальника окремою групою учасників дослідження становив 0,78,
що перевищує загальноприйняту для надійних тестів величину 0,7. Інший показник – внутрішня узгодженість між окремими питаннями і діагностичним
признаком кожної шкали – оцінювався за альфа-індексом Кронбаха. Його значення становило від 0,73
(достатня надійність) до 0,88 (добра надійність) для
різних шкал.
Отже, була підтверджена очевидна, змістовна
і конструктивна валідність, надійність та внутрішня
узгодженість опитувальника, що дозволило перейти
до наступного етапу – клінічної апробації.
Тестування опитувальника було проведене на
базі університетського стоматологічного центру
ХНМУ та КЗОЗ «Харківська міська стоматологічна поліклініка № 4» на вибірці з 146 осіб віком 18-25 років,
яких було обстежено з грудня 2014 по вересень
2015 року. Сорок дев’ять (32 юнака та 17 дівчат) обстежених були народжені з великою масою тіла до
гестаційного строку, 97 (51 юнаків та 46 дівчина) обстежених осіб мали нормальні масо-ростові параметри при народженні. Відповідно до міжнародних
норм проведення клінічних досліджень всі учасники
письмово підтвердили згоду на участь.
Критерії виключення пацієнтів із дослідження:
наявність будь-якої патології в стадії декомпенсації,
відмова від обстеження.
Результати обстеження та їх обговорення.
Аналіз даних опитування показав, що середнє значення сумарної бальної оцінки факторів ризику виникнення захворювань тканин пародонта і твердих тканин зубів групи макросомів дорівнювало
22,12±1,78, а групи порівняння – 17,12±1,29. «Мінімальний ризик» мали 1 особа (2,0%) основної групи
та 11 осіб (11,3%) групи порівняння. «Ризик» мали
в основній групі 15 осіб (30,6%), а в групі порівняння 59 осіб (60,8%). «Суттєвий ризик» мали 27 осіб
(55,1%) основної групи та 21 особа (21,6%) групи
порівняння. «Високий ризик» було виявлено у чотирьох осіб (8,2%) основної групи та двох осіб (2,1%)
групи порівняння. Отже особи, які народилися великими до гестаційного терміну мали достовірно вищі
ризики розвитку захворювань тканин пародонта
і твердих тканин зубів.
Середня бальна оцінка родинно-спадкової
схильності до розвитку патології тканин пародонта
та твердих тканин зубів осіб основної групи склала
2,92±0,48 та в осіб групи порівняння 2,32±0,39, довірчі інтервали перетиналися. Цікавим виявилось
те, що 34,69% осіб основної групи та 40,4% опитаних осіб групи порівняння вказали, що в їх матерів
спостерігаються захворювання пародонта, 34,69%
осіб основної групи та 23,71% опитаних осіб групи
порівняння вказали, що в їх батька спостерігаються захворювання пародонта. Сума каріозних пломбованих і видалених зубів перевищувала 13 балів

у 36,73% матерів учасників основної групи та 25,77%
матерів учасників групи порівняння, у 34,69% батьків основної групи та 18,56% групи порівняння.
Скупченість зубів у матері відмітили 10,2% учасників
основної групи та 17,53% групи порівняння. У батька
та ж сама патологія була у 16,33% основної групи та
19,59% групи порівняння. На аномалійні форми прикусу було вказано у 26,53% матерів основної групи
та 24,74% групи порівняння, у 28,57% батьків учасників основної групи, та 24,74% учасників групи порівняння. Учасники основної групи (46,94%) вказали, що батько або матір мають треми чи діастеми,
в групі порівняння таке значення є більш ніж в два
рази меншим та склало 19,59%. На патологічне стирання твердих тканин зубів, хоча б у одного з батьків
вказали 22,45% учасників основної групи та 17,53%
осіб групи порівняння.
Середнє значення бальної оцінки факторів родинно-спадкової схильності до макросомії було
очікувано вищим в осіб основної групи – 2,76±0,54
проти групи порівняння – 1,88±0,30. Захворювання
щитоподібної залози у матері вказали 26,53% учасників основної групи та 19,59% групи порівняння.
У батька ту ж хворобу зазначили 6,12% та 6,19%
учасників основної та групи порівняння відповідно.
Наявність діабету у матері відзначили 40,82% учасників основної групи та 23,71% учасників групи порівняння. У батька на теж саме захворювання вказали 32,65% учасників основної групи та 21,65%
групи порівняння. На наявність надлишкової маси
тіла у матері вказали 46,94% учасників основної
групи та 27,84% групи порівняння, у батька – 26,53%
учасників основної групи та 22,68% групи порівняння. На наявність наступних антропометричних
характеристик на момент народження учасника
дослідження: зріст вище 170 см, вага більше 80 кг
у матері вказали 32,65% учасників основної групи
та лише 14,43% осіб групи порівняння. На наявність наступних антропометричних характеристик
на момент народження учасника дослідження: вище
180 см, вага більше 90 кг у батька учасника дослідження вказали 34,69% учасників основної групи та
22,68% групи порівняння. Що мати була старшою
за 30 років, на момент народження учасника дослідження вказали 18,37% учасників основної групи та
18,56% учасників групи порівняння, на те, що батько
був старший за 40 років вказали 10,20% учасників
основної 10,31% учасників групи порівняння.
Оцінка математичного очікування факторів, які
характеризують стан органів ротової порожнини
за даними анамнезу та скарг пацієнтів основної
групи склала 2,96±0,45 бали, а групи порівняння – 1,89±0,37 бали. Отже нами було виявлено,
що учасники дослідження, які входили до основної
групи мали достовірно більше скарг на стан органів ротової порожнини ніж особи, які народилися
з нормальними масо-ростовими параметрами до
гестаційного терміну. Затримку прорізування тимчасових чи постійних зубів згадали 16,33% учасників основної та 12,37% учасників групи порівняння.
Передчасне прорізування зубів було у 12,24% основної групи та 6,19% осіб групи порівняння. На аномалії прикусу, кількості, форми та положення зубів
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тимчасового прикусу вказали 18,37% основної та
25,77% групи порівняння. На те, що лікували більше ніж 6 зубів тимчасового прикусу вказали 20,41%
учасників основної групи та 17,53% учасників групи
порівняння. Періодичну або постійну сухість у роті
відмічали 22,46% осіб основної групи та 10,31% осіб
контрольної групи, кровоточивість ясен відзначили
67,27% основної групи та 21,65% групи порівняння,
неприємний запах з рота 51,02% основної групи та
26,80% осіб групи порівняння. На наявність бруксизму вказали 20,41% основної групи та 11,4% осіб
групи порівняння. Біль або хрускіт у скронево-нижньощелепних суглобах вказали 32,65% основної
групи та 24,74% осіб групи порівняння. Чутливість
зубів до різних подразників вказали 38,78% основної групи та 31,96% осіб групи порівняння.
Середнє значення оцінки факторів супутньої патології та медикаментозної терапії учасників основної групи було – 1,98±0,52 балів, та групи порівняння – 0,93±0,23 балів. Отже учасники основної групи
більш ніж вдвічі частіше мали супутню патологію.
Ожиріння I ступеня або більше мали 16,33% основної
групи та 6,19% осіб групи порівняння. Діабет, захворювання щитоподібної залози мали 10,20% основної
групи та 5,15% осіб групи порівняння. На підвищені
цифри артеріального тиску вказали 12,24% основної групи та 6,19% осіб групи порівняння. Наявність
артеріальної гіпотонії відзначали 16,49% основної
групи та 12,24% осіб групи порівняння. На наявність
алергічних захворювань вказали 42,86% основної
групи та 10,31% осіб групи порівняння. Порушення
структури волосся, ламкість нігтів, сухість шкіри відмітили 26,53% основної групи та 19,59% осіб групи
порівняння. На наявність дисплазії тазостегнових та
інших суглобів в дитинстві, звичні вивихи суглобів
вказали 14,29% основної групи та 6,19% осіб групи
порівняння. До категорії таких, які часто й тривало
хворіють були віднесені 14,29% основної групи та
5,15% осіб групи порівняння. Скарги на важкість у
шлунку, напади нудоти, блювоти мали 28,57% основної групи та 13,40% осіб групи порівняння. Вживання лікарських препаратів, що можуть вплинути на
стан зубів та ясен підтвердили 20,41% осіб основної
групи та 4,12% групи порівняння.
Середнє значення факторів, які характеризують
ускладнення під час вагітності та пологів матерів
учасників основної групи становило 2,45±0,47 бали,
а в групі порівняння воно склало 1,68±0,24 бали.
Отже наше дослідження підтвердило відомий факт,
що проблеми під час вагітності та пологів є більш
притаманними макросомам ніж нормосомам. На паління матері під час вагітності або протягом 5 років
перед вагітністю вказали 12,24% основної групи та
4,12% осіб групи порівняння. Паління батька відмітили 53,06% основної групи та 45,36% осіб групи
порівняння. Підвищені цифри артеріального тиску
чи гіпертонічну хворобу на момент народження
учасників дослідження мали 14,29% матерів основної групи та 9,28% матерів осіб із групи порівняння. У батька підвищені цифри фіксувалися в 8,16%
основної групи та 8,25% осіб групи порівняння. На
те, що гіподинамія була властива стилю життя матері пацієнта перед народженням пацієнта вказали
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14,29% основної групи та 9,28% осіб групи порівняння, стилю життя батька – вказали 6,12% основної групи та 4,12% осіб групи порівняння. Що тяжко
протікала вагітність у матері вказали 20,41% основної групи та 22,68% осіб групи порівняння. Вказали, що були народжені шляхом операції кесарів
розтин 16,33% основної групи та 12,37% осіб групи
порівняння. Що вони є не першою дитиною в родині
вказали 48,98% осіб основної групи та 34,02% осіб
групи порівняння. За даними учасників дослідження на штучному вигодовуванні протягом перших 6
місяців життя перебували 30,61% основної групи та
18,56% осіб групи порівняння.
Середнє значення факторів, які враховують
характер харчування, шкідливі звички та фізичне
навантаження у осіб основної групи та групи порівняння склало 5,06±0,60 та 4,82±0,46 бали відповідно. Надійних відмінностей в значеннях не спостерігалося. Перевагу жирній їжі віддають 48,98%
основної групи та 41,24% осіб групи порівняння,
смаженій їжі 69,39% основної групи та 60,82% осіб
групи порівняння, на те, що віддають перевагу їжі з
високим умістом вуглеводів вказали 67,35% основної групи та 62,89% осіб групи порівняння. Про
звичку вживати дуже гарячу або дуже холодну їжу
зазначили 53,06% основної групи та 36,08% осіб
групи порівняння. Про вжиток солодких напоїв вказали 53,06% основної групи та 63,92% осіб групи
порівняння. Перекушування в перервах між прийомами їжі практикують 81,63% осіб основної групи
та 72,23% осіб групи порівняння. Вказали, що палять 24,49% основної групи та 30,93% осіб групи
порівняння. Вживання спиртних напоїв підтвердили 38,78% основної групи та 41,24% осіб групи порівняння. Свій стиль життя назвали гіподинамічним
20,4% основної групи та 19,59% осіб групи порівняння. Влив стресових ситуацій на життя підтвердили 48,98% учасників основної групи та 51,55%
осіб групи порівняння.
Оцінка математичного очікування факторів, що
свідчать про гігієнічний стан ротової порожнини
учасників основної групи становила 4,0±0,50 бали
та 3.61±0,37 групи порівняння. На те, що нехтують
допомогою лікаря щодо індивідуального підбору
засобів і предметів гігієни порожнини рота вказали 48,98% учасників основної групи та 47,72% осіб
групи порівняння. Потребу у зверненні до лікарястоматолога з метою лікування чи видалення зубів
протягом останнього року мали 59,18% основної
групи та 53,61% осіб групи порівняння. Вказали що
чистять зуби рідше, ніж двічі на день 32,65% основної
групи та 29,90% осіб групи порівняння. Що тривалість чищення зубів менша, ніж 2-3 хвилини вказали
26,53% основної групи та 31,96% осіб групи порівняння. Використання зубної щітки понад три-чотири
місяці підтвердили 34,69% основної групи та 31,96%
осіб групи порівняння. Не використовують додаткові засоби для індивідуальної профілактики хвороб
пародонта та твердих тканин зубів 36,73% основної
групи та 29,90% осіб групи порівняння. Нехтують
використанням додаткових предметів міжзубної гігієни 51,02% основної групи та 45,36% осіб групи
порівняння. Вказали, що не використовують ліку-
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вально-профілактичні жувальні гумки після прийому
їжі 53,06% основної групи та 37,11% осіб групи порівняння. Вказали, що відвідують лікаря-стоматолога з метою профілактичних оглядів рідше, ніж одиндва рази на рік 46,94% основної групи та 38,14%
осіб групи порівняння. Наявність брекет-систем або
інших знімних й незнімних ортодонтичних або ортопедичних конструкцій підтвердили 10,20% основної
групи та 15,46% осіб групи порівняння.
Висновки
1. У ході клінічної апробації були отримані наочні
результати застосування запропонованого опитувальника, доведено його внутрішню узгодженість,
валідність та надійність.
2. Учасники основної групи (особи народжені
великими до терміну гестації) мали значно більше
скарг на стан органів ротової порожнини та супутню
патологію. При чому вплив на це гігієнічного стану
ротової порожнини, характеру харчування, фізичного навантаження, шкідливих звичок а також ро-

динно-спадкової схильності до розвитку патології
тканин пародонта та твердих тканин зубів був практично виключений (надійних відмінностей в значеннях математичного очікування між бальною оцінкою
в основній групі та групі порівняння не спостерігалося).
3. Розроблений нами опитувальник можна рекомендувати до застосування лікарями стоматологами в клінічній практиці та науково-дослідній роботі,
бо він є надійним інструментом оцінювання ризиків
виникнення хвороб тканин пародонта та твердих
тканин зубів.
Перспективи подальших досліджень. В подальшому, за допомогою анкетно-опитувального
метода, планується проведення обстеження осіб
різних національностей та вікових груп, які народилися великими до гестаційного терміну, що дозволить виявляти фактори ризику захворювань тканин
пародонта і твердих тканин зубів у осіб, народжених
із макросомією.
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ВИЯВЛЕННЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ ЗАХВОРЮВАНЬ ТКАНИН ПАРОДОНТА І ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ
У ПАЦІЄНТІВ, НАРОДЖЕНИХ З МАКРОСОМІЄЮ (КЛІНІЧНА АПРОБАЦІЯ ОПИТУВАЛЬНИКА)
Гармаш О. В.
Резюме. Метою даного дослідження було проведення клінічної апробації опитувальника який дозволяє
виявляти фактори ризику захворювань тканин пародонта і твердих тканин зубів у осіб, народжених із макросомією. Виявлено, що особи народжені великими до терміну гестації мали значно більше скарг на стан органів ротової порожнини та супутню патологію. При чому вплив на це гігієнічного стану ротової порожнини,
характеру харчування, фізичного навантаження, шкідливих звичок, а також родинно-спадкової схильності
до розвитку патології тканин пародонта та твердих тканин зубів був практично виключений.
Ключові слова: макросомія, стоматологічний статус, опитувальник.
УДК [616.314.17-008.1:616.13/.14]-007.61-071:303.621.33
ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА БОЛЕЗНЕЙ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА И ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ
У ПАЦИЕНТОВ, РОЖДЕННЫХ С МАКРОСОМИЕЙ (КЛИНИЧЕСКАЯ АПРОБАЦИЯ ОПРОСНИКА)
Гармаш О. В.
Резюме. Целью данного исследования было проведение клинической апробации опросника, который
позволяет выявлять факторы риска заболеваний тканей пародонта и твердых тканей зубов у пациентов,
родившихся с макросомией. Выявлено, что лица рожденные большими к гестационному сроку имели
значительно больше жалоб на состояние органов ротовой полости и сопутствующую патологию. Причем
влияние на это гигиенического состояния полости рта, характера питания, физической нагрузки, вредных
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привычек, а также семейно-наследственной предрасположенности к развитию патологии тканей пародонта
и твердых тканей зубов было практически исключено.
Ключевые слова: макросомия, стоматологический статус, опросник.
UDC [616.314.17-008.1:616.13/.14]-007.61-071:303.621.33
RISK FACTORS FOR PERIODONTAL AND HARD TOOTH TISSUES DISEASES IN PATIENTS BORN WITH
MACROSOMIA IDENTIFYING (CLINICAL TESTING OF THE QUESTIONNAIRE)
Garmash O. V.
Abstract. The aim of this study was to conduct clinical approbation of the questionnaire that allows identifying
risk factors for periodontal and hard tooth tissue diseases in patients born with macrosomia.
Today one in ten of pregnancies ends with delivery of large for gestation age child (macrosomia). Long-term
effects of this condition have studied actively during the last century. Metabolic and immunological disturbances
that occurred in utero can affect the maxillofacial region formation. Existing diagnostic tests at present are not show
a complete picture of complaints of dental nature in persons who had perinatal pathology. The formation of dental
pathology can be due to a number of factors, including heredity, the presence of comorbidity, medications usage,
the level of hygiene knowledge and skills, food preferences, the presence of harmful habits, etc. Due to this, the
design of the questionnaire included the questions with which may be evaluate all the factors listed above. We have
developed a “tool” of research, which allows identifying risk factors for periodontal and hard tooth tissues diseases
formation in patients born with macrosomia. The proposed questionnaire complements one of the main methods
of medical examination – survey.
Analysis of the survey data showed that the average value of the risk factors of periodontal and hard tooth tissue
diseases formation in patients born with macrosomia is 22,12±1,78, and in patients from the comparison group –
17,12±1,29.
"Minimal risk" had one person (2.0%) from the main group and 11 participants (11.3%) from the comparison.
"Risk" had 15 participants from the main group (30.6%) and 59 participants (60.8%) from the comparison group.
"Significant risk" had 27 participants (55.1%) from the main group and 21 participant (21.6%) from the comparison.
"High risk" was fixed in four participants (8.2%) from the main group and two (2.1%) from the comparison group.
Thus, a person born large for gestational age had significantly higher risk for periodontal and hard tooth tissues
diseases formation.
The average value of hereditary predisposition to periodontal and hard tooth tissues pathology in participants
from the main group was 2,92±0,48 points, and 2,32±0,39 points in participants from the comparison group. The
average value of hereditary predisposition to macrosomia was expectedly higher in patients from the main group –
2,76±0,54 points against from the comparison group – 1,88±0,30 points. Assessment of factors that characterize
the state of the oral cavity (complaints and past history data) in patients from the main group showed average value
2,96±0,45 points in the main group and 1,89±0,37 points in the patients from comparison group. Average value
of the factors characterizing pathological pregnancy and delivery was 2,45±0,47 points in patients from the main
group, and in participants from the comparison group it was-1,68±0,24 points. Therefore, our study confirmed the
known fact that problems during pregnancy and childbirth is more inherent for macrosomia then normosomia. Average value of the factors characterizing type of nutrition, bad habits and exercise stress in patients from the main
group and the comparison group was 5,06±0,60 and 4,82±0,46 points respectively. Reliable differences in values
have not observed. Average value of the factors characterizing hygienic condition of an oral cavities in participants
from the main group and the comparison group was 4,0±0,50 and 3.61±0,37 points respectively.
Individuals born large to gestational age been proven to have significantly more complaints on the state of the
oral cavity and comorbidity. However, the influence of hygienic condition of the oral cavities, type of nutrition, exercise stress, bad habits and hereditary predisposition on periodontal and hard tooth tissues pathology have been
excluded.
Keywords: macrosomia, dental status, questionnaire.
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