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Назарян Р. С., Іскоростенська О. В.
Харківський національний медичний університет

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ГІГІєНИ ПОРОЖНИНИ 
РОТА У ДІТЕЙ ІЗ СИНДРОМОМ ДАУНА

Ця робота є частиною науково-дослідної роботи кафедри стоматології 
дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантології Харків-
ського національного медичного університету «Характер, структура та лі-
кування основних стоматологічних захворювань», № державної реєстрації 
0116U004975.

Вступ. У дослідженнях багатьох авторів підтверджено зв’язок між ста-
ном зубів у дітей та рівнем знань щодо стоматологічного здоров’я, розумін-
ням його цінності, а також рівнем гігієнічних навичок їх батьків. 

Дані анкетного інтерв’ювання батьків дітей із синдромом Дауна вияви-
ли недостатній рівень обізнаності щодо стоматологічного здоров’я їх дітей. 
Окрім цих знань та вмінь батькам, що мають дітей із особливостями роз-
витку, необхідна витримка, терпіння та наполегливість у виконанні гігіє-
нічних процедур у їх дітей, тому що більшість дітей, незалежно від віку, 
неспроможна до співробітництва навіть зі своїми батьками.

Відсутність належного гігієнічного догляду за порожниною рота дити-
ни (біохімічний фактор ризику), також, пояснюється акцентуванням уваги 
батьків на більш важливих проблемах зі здоров’ям дітей (оперативні втру-
чання на серці, лікування аллергозів, часті респіраторні захворювання ді-
тей, ендокринна патологія тощо).

У зв’язку з цим, усі діти із синдромом Дауна віднесені до групи з висо-
ким ризиком розвитку стоматологічних захворювать. 

Мета дослідження. Планування комплексу профілактичних заходів 
щодо стоматологічного здоров´я дітей із синдромом Дауна.

Методики дослідження. Обстежено 19 дітей із синдромом Дауна або 
трісомією по 21 хромосомі віком від 8 місяців до 17 років. 

Для оцінки гігієни порожнини рота було використано індекс рівня гігіє-
ни порожнини рота Кузьміної Е.М. (2000). Інтенсивність каріозного проце-
су зубів у дітей виявлено за допомогою індексів кп, КПВ+кп, КПВ. Рівень 
інтенсивності карієсу виявлено за допомогою індексу рівня інтенсивності 
карієсу РІК (Леус П.А.). Також оцінювали деякі саліваторні характеристики 
дітей, а саме: індекс плинності ротової рідини (рівень градації) (Леус П.А., 
Белясова Л.В., 1995), мінералізуючий потенціал слини та рівень рН ротової 
рідини.
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У результаті обстеження групи дітей із синдромом Дауна, вдалося ви-
явити декілька факторів ризику розвитку стоматологічних захворювань у 
цієї категорії паціентів, на що було вказано їх батькам. Для кожного з дітей, 
відповідно з отриманими даними, було розроблено індивідуальні програми 
профілактики.

Висновки.
Після проведеного стоматологічного обстеження дітей із синдромом Да-

уна, їх батькам було запропоновано:
Акцентувати увагу на гігієні порожнини рота дитини вранці після сні-

данку та ввечері перед її засинанням. Методика: на м´яку зубну щітку нане-
сти мазок зубної пасти зі фтором «Splat» для підлітків (без урахування віку 
дитини) та невелику кількість (з горошину) дитячої зубної пасти «Splat» з 
кальцієм та ферментами (з урахуванням віку дитини).

Протягом дня після прийому їжі дитиною, використовувати пінку 
«Splat» для догляду за порожниною рота, що містить молочні ферменти, 
кальцій, речовини, що стимулюють захисні властивості  порожнини рота 
тощо. Методика: натиснути на дозатор двічи, направляючи пінку у порож-
нину рота дитини, на язик. Залишки пінки, що її дитина спльовує, зібрати 
серветкою.

На ніч, після очищення зубів зубною пастою, зняти залишки засобу з 
поверхні зубів дитини вологою марлевою серветкою та нанести на зуби 
іншою м´якою зубною щіткою мінералізуючий гель «R.O.C.S. medical 
minerals» для дітей та підлітків. Не ополіскувати порожнину рота. Гель за-
стосовувати курсом 14 діб.

Запропоновані комбінації гігієнічних засобів націлені на полегшення  
для батьків процедури очищення зубів у їх дітей, покращення рівня гігієни 
порожнини рота у дітей із синдромом Дауна (за рахунок вмісту молочних 
ферментів, що розщеплюють зубні відкладення) та підвищення резістент-
ності твердих тканин зубів дітей.

Перспективи. Завдяки своєчасній профілактиці стоматологічних за-
хворювань, що проводиться на тлі програми стоматологічної обізнаності 
батьків та впровадженню запропонованого комплексу профілактичих засо-
бів для використання у домашніх умовах, можливо покращення показників 
гігієни порожнини рота у дітей, перешкоджання виникненню карієсу або 
зниження розповсюдженості та інтенсивності карієсу зубів у дітей із син-
дромом Дауна.


