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Серед усього різноманіття стоматологічних захворювань некаріозні ура-

ження зубів займають особливе місце. Гіперестезія твердих тканин, або під-
вищена чутливість зубів до впливу температурних, механічних або хімічних 
подразників, вельми часто зустрічається в клінічній практиці і спостерігаєть-
ся в 44% випадках [1]. 

В основі розвитку гіперчутливості можна відзначити безліч факторів, але 
особливе місце, займають місцеві (екзогенні) чинники. До них відносять пос-
тійне використання жорсткої щітки при чищенні зубів, регулярне викорис-
тання відбілюючих паст в домашніх умовах, відбілювання зубів у стоматоло-
гічних клініках [2, 5, 6]. 

Мета дослідження: визначення показників гігієни порожнини рота у осіб 
молодого віку з гіперестезией твердих тканин. 

Матеріали і методи дослідження. З кожного, хто звернувся за стоматологі-
чною допомогою в УСЦ ХНМУ, нами було відібрано і обстежено 30 осіб з 
гіперестезией твердих тканин зубів, у віці 20-30 років, з них 17 дівчат і 
13 юнаків, в анамнезі яких було регулярне використання відбілюючих паст в 
домашніх умовах. Всі пацієнти були обстежені за єдиною схемою клінічних 
та індексних досліджень, рекомендованих ВООЗ [3]. Стан індивідуальної гігі-
єни порожнини рота визначали клінічно і за індексом гігієни Гріна-
Вермильйона (OHI-S) [4]. 

Для об’єктивної оцінки ступеня вираженості гіперестезії твердих тканин 
зубів проводили дослідження реакції тканин зуба на механічні подразники, 
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температурні подразники і вплив повітряного потоку. При дослідженні реак-
ції зуба на механічне подразнення застосовували дотик стоматологічним зон-
дом до чутливої поверхні зуба протягом декількох секунд. Якщо цей роздра-
тування викликало болючу реакцію у пацієнта, то реєстрували наявність гіпе-
рестезії. 

Реакцію твердих тканин зуба на температурні подразники оцінювали, ви-
користовуючи зрошення зубів зі шприца, водою t=30°С. Застосування води 
заданої температури пояснюється тим, що при функціональної недостатності 
емалі I ступеня біль в зубі виникає під впливом холодового подразника, тем-
пература якого нижче 37°С (Лукомський І.Г., 1955). 

З метою вивчення реакції зуба на повітряний потік застосовували струмінь 
повітря з повітряного пістолета стоматологічної установки на відстані 0,5-1 
см і під кутом до досліджуваної поверхні зуба протягом 2-3 секунд [7]. 

В результаті проведеного дослідження встановлено що, хороший рівень гі-
гієни порожнини рота відзначений у 13 чоловік (43,3%). Задовільний рівень 
догляду за порожниною рота мали 14 осіб (46,7%). Кількість людей, що ма-
ють незадовільний рівень гігієни 3 людини (10%). Причому, слід зауважити, 
що чим вище ступінь гіперестезії, тим нижче рівень гігієни. 

Висновок. Отримані результати свідчать про необхідність вдосконалення 
системи гігієнічного навчання населення, а саме, під час обстеження пацієн-
тів звертати увагу на початкові ознаки захворювань, що призводять до підви-
щеної чутливості зубів, проводити роз’яснювальну роботу про шкоду засто-
сування жорстких зубних щіток, відбілюючих паст та прийому підкислених 
продуктів і газованих напоїв для цієї групи населення. 
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Relevance of the topic. Periodontitis is still a common disease, and its treatment 

presents some difficulties. As a complication of the carious process, this illness it-
self causes various complications of the local and general nature. T. Dammaschke 
et al., studying apical periodontitis, came to the conclusion that they proceed until 
adequate treatment is provided [5, p. 143–152]. 

The purpose of the study was to study and analyze the role of inflammatory infil-
trate cells in dental preparations with chronic periodontitis in the stage of exacerbation. 

Materials and methods. We examined 44 teeth with exacerbated chronic granula-
tion and granulomatous periodontitis. Inflammatory cell infiltration in periodonti-
um was mainly mild eosinophils, lymphocytes, histiocytes, plasmocytes, polymor-
phonuclear neutrophils. For example, with exacerbation of chronic granulating per-
iodontitis between fibers of fibrous tissue, cell infiltrates containing histiocytes, 
young fibroblasts, and on the periphery of more mature fibroblasts were found, 
which indicates sclerosis and the duration of the chronic process (Fig. 1). 
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