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50 children aged from 9 to 15 years were examined and treated. The main group consisted of
24 children. The comparison group was made up of 26 children who were treated with standard
methods. All children were treated in the Children's Dental Clinic in Chernivtsi.

Local oral immunity was evaluated by determining the contents of sIgA, IgA, IgG in the oral
fluid. Mixed saliva was collected immediately before performing local surgical manipulations, by
spitting into tubes of the volume of 5 ml.

Paraclinic examination of children with odontogenic periostitis, alveolite showed a decrease
in the level of basic mineralizing components of oral fluid, insufficiency of trace elements, in
particular zinc, copper, manganese, which pathogenetically affects the processes of trophy,
regeneration and protective mechanisms of oral tissues.

An immunological survey of the main group of children showed an increase in the content
of sIgA, IgA, decreased IgG levels, and imbalances in the cytokin system, reflecting the strain of
local humoral immunity of the oral cavity.

The obtained data indicate the elimination of the inflammatory process in the tissues of the
maxial region, an increase in the mineralizing potential and protective mechanisms of the oral fluid
of children.

Thus, the proposed method allows treating odontogenic inflammatory diseases among
children effectively, taking into account the etiopathogenetic mechanisms of the pathological
process forming and preventing the development of possible complications of the dental system and
of the child's body as a whole.
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На сьогодні проблема карієсу зубів у дітей залишається невирішеною у зв’язку з

невпинним ростом його поширеності та інтенсивності серед дітей різних вікових груп. У
ранньому дитячому віці частота його виявлення коливається в межах 25-72 %.
Запровадження профілактичних програм у стоматології призводить до суттєвого зниження
показників ураженості твердих тканин зубів у дітей, що доведено цілою низкою досліджень.
На жаль, у нашій державі ми маємо негативну тенденцію, котра пов’язано з низьким рівнем
соціально-економічного розвитку, впливом генетично-поведінкових, клімато-географічних,
екологічних та медичних чинників, у тому числі відсутністю належної регіонально
адаптованої профілактичної роботи на різних рівнях організації стоматологічної допомоги
дітям.

Метою нашої роботи є проаналізувати чинники ризику розвитку раннього дитячого
карієсу в дітей за даними анкетування батьків. Для аналізу чинників, що впливають на
розвиток карієсу зубів у дітей, ми провели анкетування батьків із використанням Google-
форми. В опитуванні взяли участь 113 батьків дітей віком до 3 років, які народилися та
проживають у м. Чернівці.

Аналіз відповідей батьків дає підстави стверджувати проте, що у дітей віком до 3
років, які проживають у м. Чернівці, наявні такі чинники ризику розвитку карієсу
тимчасових зубів, як неналежний режим вигодовування протягом першого року життя
дитини, шкідливі харчові звички та уподобання дітей, споживання води з неконтрольованих
за рівнем фтору джерел, неналежний догляд за ротовою порожниною, відсутність вчасної
кваліфікованої консультації щодо індивідуальної гігієни ротової порожнини та недостатня
обізнаність батьків відносно причин розвитку карієсу зубів у дітей та методів їх усунення.

Отже, одержана інформація є важливою з точки зору розуміння напрямку організації
санітарно-просвітницької роботи з батьками дітей задля усунення тих чи інших чинників
ризику розвитку раннього дитячого карієсу.


