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проводити правильну та   своєчасну профілактику виникнення карієсу та його 
ускладнень. 

 
 

УДК: 612.313.1:537.531 

ВМІСТ БІОГЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ У РОТОВІЙ РІДИНІ ОСІБ, 

ЯКІ ПІДДАЮТЬСЯ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО 

ВИПРОМІНЮВАННЯ 

Марковська І. В., Соколова І. І. 
Харківський національний медичний університет  

м. Харків, i.v.markovskaya@gmail.com 
Сучасна промисловість включає в себе велику кількість 

автоматизованих процесів, які в свою чергу супроводжуються використанням 
різноманітних джерел електромагнітного випромінювання. На сьогоднішній 
день найбільш актуальною проблемою стоматології є захворювання ротової 
порожнини, що виникають внаслідок дії електромагнітного випромінювання. 
Що сприяє зростанню захворювань в порожнині рота, зокрема розвитку 
пародонтиту, карієсу та інших патологічних процесів у ротовій порожнині. 

Метою дослідження є визначити вміст біогенних елементів в ротовій 
рідині осіб, які працюють в умовах впливу електромагнітного випромінювання. 

Згідно з метою вивчення впливу електромагнітного випромінювання на 
стан порожнини рота визначали вміст біогенних елементів у ротовій рідині 
робітників пресово-зварювального цеху Харківського тракторного заводу 
(ХТЗ). Була досліджена ротова рідина 65 людей, вік робітників коливався від 
26 до 60 років, безпосередньо зайнятих на виробництві в пресовому цеху, які 
піддавалися впливу низькочастотного (70 кГц) електромагнітного 
випромінювання промислової частоти. 

Контрольну групу склали 46 практично здорових людей науково-
технічних робітників, які не мали прямого впливу електромагнітного 
випромінювання.  

Вміст калію в ротовій рідині працівників пресово-зварювального цеху 
ХТЗ в порівнянні зі здоровими працівниками вірогідно підвищувався на 
21,66%, але спостерігається зниження вмісту натрію на 21,14%. 

Враховуючи дисбаланс між вмістом калію та натрію в ротовій рідині 
визначали співвідношення натрію до калію. Спостерігається зниження 
коефіцієнту співвідношення натрію до калію у працівників пресово-
зварювального цеху ХТЗ в 1,54 рази порівняно зі здоровими людьми. 

Вміст кальцію в ротовій порожнині основної групи вірогідно 
підвищується на 21,28%, а вміст фосфору не відрізнявся від вмісту цього 
біогенного елементу в слині здорових людей. 

Дуже важливим показником є коефіцієнт співвідношення кальцію до 
фосфору. У працівників пресово-зварювального цеху ХТЗ спостерігалось 
збільшення цього коефіцієнту співвідношення на 17,85% у порівнянні з групою 
контролю. 

mailto:i.v.markovskaya@gmail.com
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Отже, підвищення вмісту калію на тлі зниження вмісту натрію в ротовій 
рідині, зниження коефіцієнту співвідношення натрію до калію у працівників 
пресово-зварювального цеху ХТЗ у порівнянні зі здоровими людьми може 
свідчити про демінералізацію емалі зубів, а також про дисбаланс в 
гормональній регуляції біогенних елементів, порушенні функціонування 
коркової речовини наднирникових залоз зі зміною секреції альдостерону. 

Підвищення вмісту кальцію на тлі незмінного вмісту фосфору, 
підвищення коефіцієнту співвідношення вмісту кальцію до фосфору в ротовій 
рідині працівників за умов тривалого впливу неіонізуючого електромагнітного 
випромінювання можна пояснити порушенням функціонування щитоподібної 
та паращитоподібних залоз. Можна припустити підвищення вмісту паратирину 
на тлі зниження кальцитоніну в крові, а також гіперкальціємію. Збільшення 
концентрації кальцію в слині може призвести до розвитку слинокам'янної  
хвороби та утворення каменів у протоках.  

Виявлені зміни вмісту біогенних елементів у ротовій рідині осіб, які 
піддаються впливу електромагнітного випромінювання промислової частоти, 
потребують корекції та розробки профілактичних заходів з метою збереження 
їх стоматологічного здоров’я. 

 
 

УДК 616.314.13-003.663.4-036(477.53-21/22Полтава) 

ПОШИРЕНІСТЬ ТА ІНТЕНСИВНІСТЬ ФЛЮОРОЗУ ЗУБІВ В 

М.ПОЛТАВА ТА ПОЛТАВСЬКОМУ РАЙОНІ 

Мосієнко А.С., Шешукова О.В. 
Українська медична стоматологічна академія, 

м.Полтава, anna.moss90@gmail.com 
Флюороз за поширеністю і медико-соціальної значимості є однією з 

важливих проблем стоматології. У світі відзначається постійне зростання 
числа осіб з цією патологією. За даними ВООЗ, оптимальною концентрацією 
фтору в питній воді в умовах помірного клімату є в межах 0,5—1,0 міліграми 
на літр. Як відомо, в зонах підвищеного вмісту фторидів в питній воді серед 
населення спостерігається висока поширеність флюорозу зубів. Тяжкість 
ураження залежить в основному від ступеня концентрації фтору в питній воді. 
За даними більшості авторів, поширеність флюорозу зубів серед населення в 
ендемічних вогнищах наростає відповідно до збільшення концентрації фтору 
у воді. Але за останні роки відзначено, що поширеність флюорозу зубів, навіть 
при низькому вмісті іонів фтору у воді (0,3 - 0,7 мг /л), збільшилася з 1% до 
8,3%. Це пояснюється тим, що фтор входить до складу деяких харчових 
продуктів, вітамінів, ліків, зубних паст і рідин для полоскання рота. Сьогодні на 
території України виділено 4 основні геохімічні провінції з різним вмістом 
фтору та його сполук. До найбільш забрудненої фтором - четвертої провінції, 
де вміст фтору в водах становить понад 1,5-3,0 мг / л, відноситься Полтавська 
область. 
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