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Харківський національний медичний університет 

 

Останнім часом вченими в  Україні  та  за кордоном   приділяється увага вивченню стоматологічного  

статусу  дітей-інвалідів, у тому числі з вадами слуху (Н.Я. Поляник, 2008; Е.А. Соловых, 2003; E.N.M. Simon et 

al., 2008; M.Jain et al., 2008).  Дані, які були отримані  різними вченими, носили суперечливий характер і не 

містили в собі кореляційно-регресійного аналізу міри впливу на досліджуваний результативний показник 

кожного із досліджуваних факторів.   

Оскільки глухота або приглухуватість як хвороба  не має ізольованого  характеру, вона тісно пов'язана 

як з психоемоційним, так і з соматичним станом організму в цілому. 

Психічний розвиток дитини з патологією  слуху є своєрідним і  відбувається в  особливих умовах 

взаємодії з оточуючим світом (Т.Г. Богданова, 2002). Діти з вадами слуху на тлі відчуття  фізичного та 

психічного дискомфорту, невдоволення своїми діями і результатами, утруднення соціальних контактів, 

самоізоляції зазнають постійної дії стресових ситуацій.  Дія стресу опосередковано призводить до активації 

адаптаційного синдрому. Збій в системі, що забезпечує пристосування до мінливих умов соціального життя, 

розв’язання психогенних ситуацій призводить до психологічної дезадаптації, яка проявляється у невротичному 

розвитку особистості, невротичних станах та реакціях, акцентуаціях тощо. Слинні залози є високочутливими до 

дії нервових та гуморальних впливів. Стрес, впливаючи на їх функцію,  змінює біохімічні та фізичні властивості 

ротової рідини, яка відіграє важливу роль у виникненні та розвитку основних стоматологічних захворювань. 

Спираючись на зазначене вище, стає очевидним, що для попередження розвитку основних 

стоматологічних захворювань у дітей з вадами слуху необхідно спрямовувати профілактичні заходи не тільки на 

зниження дії місцевих карієсогенних факторів, а й на підсилення резистентності як органів порожнини рота так і 

організму в цілому  до патогенних впливів. 

Ефективним способом підвищення загальної та місцевої неспецифічної резистентності є нормалізація 

адаптаційних реакцій в організмі. Іншими словами забезпечення переведення функціональних реакцій  на 

нормальний фізіологічний рівень. При цьому основною задачею є забезпечення стабільності досягнутих  

адаптаційно-компенсаторних результатів  (К.Н. Косенко, 2004).  

Для практичної стоматології  перспективним способом переключення на нормальний фізіологічний 

рівень функціональних адаптаційно-компенсаторних реакцій є підвищення надійності їх нейрогуморальної 

регуляції, тобто резерву відповідних біорегуляторів (К.Н. Косенко,  2004). 

В інституті стоматології АМН України були проведені теоретичні, експериментальні та клінічні 

дослідження, які свідчать, що вирішення поставленої задачі можливе (О.В. Дєньга, 2000) шляхом використання 

адаптогенів рослинного походження  (Г.Н. Крыжановский, 2002) у вигляді біологічно активних домішок до їжі та 

гігієнічних засобів (зубних паст, еліксирів, жувальних таблеток) (А.П. Левицький, О.А. Макаренко  та ін., 2000; 

А.П. Левицкий, В.В. Богатов, 2000). До них належать екстракт паростків пшениці, який введено до складу 

препарату «Біотрит», «Біотрит - С», «Біотрит - Дента», «Біодент - 2», «Біодент - 3» тощо. 

Таким чином, підсумовуючи все, що зазначене вище, стає очевидним доцільність  включення 

фітоадаптогенів до складу комплексної профілактики карієсу зубів  та захворювань тканин пародонту у дітей з 

вадами слуху.  
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