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СТАН ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ У ОСІБ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ 

ПІД ВПЛИВОМ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 
 
Актуальним завданням сучасної стоматології є контроль стану 

ротової рідини і твердих тканин зубів у осіб, що працюють під впливом 
електромагнітного випромінювання, як на донозологічному рівні, так і на 
етапі клінічних проявів захворювань[1]. 

Мета: вивчення динаміки стоматологічного статусу пацієнтів, які 
зазнают впливу неіонізованого електромагнітного випромінювання 
низької частоти (70 кГц). 

Матеріали і методи. Для вивчення впливу електромагнітного 
випромінювання на стан порожнини рота робітників пресово-
зварювального цеху Харківського тракторного заводу проводили їхнє 
опитування (збирання анамнезу); анкетування, об’єктивне обстеження з 
використанням основних стоматологiчних та додаткових методів 
дослідження [2]. Було обстежено 65 осіб, вік робітників коливався від 
26 до 60 років, безпосередньо зайнятих на виробництві в пресовому цеху, 
які щоденно піддавалися впливу низькочастотного (70 Гц) електромаг- 
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нітного випромінювання промислової частоти. Серед обстежених 
основної групи було 40 чоловіків (61,5%) та 25 жінок (38,5%). При аналізі 
отриманих даних враховували вік (згідно вказівок ВООЗ) та стаж роботи 
на виробництві. Професійний стаж коливався від 5 до 15 років. 

Контрольну групу склали 46 практично здорових людей науково-
технічних робітників, віком від 25 до 60 років, які не мали прямого 
впливу електромагнітного випромінювання. 

Результати дослідження. Поширеність каріозних змін зубів склала 
100%, тобто кожен співробітник на момент огляду потребував лікуванні 
1,6 зуба з приводу карієсу зубів або його ускладнень. Дані аналізу 
амбулаторних карт показав, що найбільш частою причиною звернення 
серед каріозної патології був неускладнений карієс зубів – 81,9%, частота 
ускладненого карієсу зубів склала 18,1% (пульпіт – 10,2%, періодонтит –
7,9%). Аналіз індексу інтенсивності карієсу зубів (КПУ) показав, що 
середні значення індексу КПУ склали 13,2 од. За оціночними критеріями 
ВООЗ [3], для вікової групи 33-44 роки, даний показник інтенсивності за 
індексом КПУ відповідає «високому рівню». У контрольній групі науково-
технічних працівників середнє значення КПУ було значно нижче 6,8 од. 

За структурою індексу КПУ – 26,3% становили вилучені зуби, 42,4% – 
пломбовані, 17,1%- зуби під штучними коронками і 14,2%- каріозні зуби. 
Серед запломбованих зубів більше половини (62,4%) були ліковані з 
приводу ускладненого карієсу. Каріозні зуби в 37,5% випадків мали 
періодонтальні ускладнення, у вигляді деструктивних змін в кістковій 
тканині щелеп і вимагали повторного ендодонтичного лікування. 
У контрольній групі структура уражень була іншою: 55,5% – 
запломбованих зубів, 3,5% – віддалені зуби, 21,4% склали зуби під 
штучними коронками, 9,8% – уражень карієсом. 

У багатьох співробітників старше 45 років відмічено сильне руйну- 
вання коронок зубів, так складова «К» в індексі інтенсивності карієсу 
зубів у 79,2% випадків вимагала серйозного відновлення коронок 
зруйнованих зубів. В більш ранньому віковому періоді, до 45 років, 
відновлююче лікування було потрібне тільки в 58,1% випадків. 

Проведений аналіз показав, що поширеність карієсу має залежність 
від віку співробітників пресово-зварювального цеху. Звертає увагу той 
факт, що зі збільшенням віку різко знижується поширеність і характер 
каріозних руйнувань зубів. Так, у віковій групі до 45 років поширеність 
неускладненого карієсу зубів склала 81,9%, після 45 і старше – 69,5%. 
Найбільш імовірною причиною таких даних є те, що зі збільшенням віку 
зростає частка пацієнтів, що мають віддалені зуби. Так, у віковій групі до 
45 років видалені зуби реєструвалися у 90% пацієнтів, у віці після 
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45 років, за отриманими даними, в 100% випадків зуби були видалені з 
приводу карієсу або пародонтиту. 

Таким чином, за даними стоматологічного обстеження співробітників 
пресово-зварювального цеху виявлено, що поширеність каріозного 
процесу досягає 100%. В середньому ураженість каріесом твердих тканин 
складає 1,6 зуба на кожного співробітника. Карієс зубів обстежених 
співробітників характеризується високою інтенсивністю і має виражену 
залежність від віку. Отримані дані говорять про необхідність організації 
стоматологічної допомоги активного характеру. В ході планування і 
впровадження планової санації та диспансеризації необхідно враховувати 
вікові та гендерні фактори, що визначають високу захворюваність 
каріозної патологією співробітників зазначеного виробництва. 
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