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НАПРЯМ 3. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ 

 

 

 

Соколова І. І., доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри стоматології 

Марковська І. В., аспірант кафедри стоматології 

Харківський національний медичний університет 

м. Харків, Україна 

 

РОТОВА РІДИНА ЯК ОБ’ЄКТ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ 

ТА ДІАГНОСТИКИ НЕСПРИЯТЛИВОГО ВПЛИВУ 

НЕІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 

НА СТОМАТОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я 

 

Актуальною проблемою сучасної медицини і стоматології є всебічне 

вивчення механізмів несприятливого впливу неіонізуючого випромі- 

нювання на системне і стоматологічне здоров’я. Це знаходить відобра- 

ження в структурі класифікатора МКБ-10, де вплив випромінювання різної 

етіології на стан твердих тканин зубів розглядається в класах ХI (К.03.81 – 

Зміни емалі, обумовлені опроміненням) і ХХ (W 90 вплив неіонізуючого 

випромінювання) [11]. 

Відомо, що екологічні шкідливі фактори, зокрема іонізуюче та 

неіонізуюче випромінювання, забруднення довкілля шкідливими 

хімічними факторами знижують резервні можливостей організму, 

пригнічують захисні реакції, підвищують напруженість адаптивних 

реакцій [9; 13]. 

Тому, актуальним завданням сучасної стоматології, є контроль стану 

ротової рідини і твердих тканин зубів у осіб, що працюють під впливом 

електромагнітного випромінювання, як на донозологiчному рівні, так і на 

етапі клінічних проявів захворювань [2]. 

Деякі автори ротову порожнину розглядають як специфічну 

екосистему зі складними різноманітними зв’язками [6]. У здорової 

людини мікробіом ротової порожнини та активність антибактеріальної 

системи знаходяться в стані динамічної рівноваги. Але, за умов впливу 
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несприятливих факторів довкілля, зокрема електромагнітного 

випромінювання в ротовій порожнині створюються умови для 

розмноження патогенної мікрофлори, що може призвести до розвитку 

різноманітних патологічних процесів [10]. 

Будь яке втручання, зокрема дія різноманітних шкідливих факторів 

навколишнього середовища, у життєдіяльність організму сприяє змінам з 

боку імунної системи, а саме її гуморальної ланки [7]. Встановлено, що 

зниження імунобіологічної реактивності організму людини сприяє 

розвитку запальних процесів в ротовій порожнині, слинних залозах [4]. 

Негативний вплив несприятливих факторів довкілля на стан органів та 

систем організму підтверджує тенденція до зростання захворювань 

порожнини рота, зокрема пародонтиту, карієсу та інших. До групи ризику 

виникнення захворювань порожнини рота відносять працівників 

підприємств, які в процесі роботи зазнають впливу профпатогенних 

факторів [5], зокрема електромагнітного випромінювання низької 

промислової частоти. 

Ротова порожнина має захисні механізми від впливу шкідливих 

факторів довкілля. Несприйнятливість організму до інфекційних агентів 

обумовлена клітинними та гуморальними факторами захисту. У забезпе- 

ченні мукозального імунітету важливе значення має ротова рідина, що 

містить більшість речовин, які мають виразні антимікробні властивості: 

лізоцим, імуноглобуліни, лактоферин, пептиди та інші [8]. 

Склад ротової рідини залежить від впливу ряду зовнішніх факторів та 

внутрішнього стану організму [1]. 

На даному етапі розвитку науки сучасні технології дослідження 

біохімічних показників метаболізму організму дозволяють визначити 

вміст та активність різноманітних речовин у ротовій рідині в мінімальних 

кількостях [14]. 

Збір ротової рідини – це безболісна та проста процедура, однак вміст 

деяких речовин у ротовій рідині відображає їх вміст у крові [12]. 

Визначення вмісту біохімічних показників у ротовій рідині, яка є 

об’єктом для прогнозу та діагностики багатьох захворювань, є досить 

простим і цінним неінвазивним методом оцінки загального стану 

організму робітників за умов впливу шкідливих антропогенних чинникiв, 

зокрема низькочастотного електромагнітного випромінювання [3]. 
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ОБІЗНАНІСТЬ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ З ПРОБЛЕМИ 

ПОШИРЕННЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНИХ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ 

СЕРЕД ПІДЛІТКІВ ТА ГОТОВНІСТЬ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ 

ЗАХОДІВ З ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

 

В світлі зростаючого поширення парентеральних вірусних гепатитів 

серед молоді в Україні [1-3], нами було вивченого готовність лікарів 

первинної ланки активно включитися до реалізації заходів з їх 

попередження. 

Результати проведеного в Кіровоградській області соціологічного 

дослідження показали, що у більшості практикуючих сімейних лікарів 

досвід роботи в медичній галузі значно переважає стаж роботи на засадах 

загальної практики-сімейної медицини, більшість (58,05±3,45%) 


