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провождавшаяся повышенной проницаемостью 

десны для красителя раствора Ш-П и, следова-

тельно, микроорганизмов, а также положитель-

ная реакция раствора Ш-П на резервный полиса-

харид гликоген, свидетельствующая о наличии в 

десне воспаления. 

Кроме того, у них наблюдалось нарушение 

функционального состояния микрокапиллярного 

русла десны, при котором под действием ЖН 

вместо увеличения кровотока в капиллярах про-

исходило их спазмирование.  

Разработанный ЛПК, включавший препара-

ты, снижающие холестерин и уменьшающие 

проницаемость сосудов, нормализующие обмен 

веществ и усиливающие резистентность орга-

низма, регулирующие липидный обмен и выво-

дящие токсины из организма, привёл у пациен-

тов основной группы к определенной нормали-

зации функционального состояния микрокапил-

лярного русла десны и к снижению степени вос-

палительных процессов в ней, что коррелировало 

и с улучшением их стоматологического статуса. 
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розповсюдженості і інтенсивності розвитку стома-

тологічної ортопедичної захворюваності серед 

даної категорії населення, яка складає 275,7 серед мі-

ських і 522,9 серед сільських мешканців. Визначено ве-

льми значну “приховану”, потенційно можливу у най-

ближчу перспективу ортопедичну захворюваність у 

вигляді зубів з ⅓-½ вже зруйнованої чи пломбованою 

коронкової частини жувальних зубів, яка складає 

5210,8 зубів серед міського і 5199,9 серед сільського 

населення на 1000 осіб даної вікової групи і статті. 

Акцентовано увагу, що при відсутності дієвої якісної 

санації, а особливо її організації, у чоловіків призовно-

го віку вже у найближче майбутнє різко зросте ор-

топедична захворюваність, і особливо, інтенсивність 

її розвитку. 

Ключові слова: стоматологічні огляди, чоловіки при-

зовного віку, ортопедична захворюваність, перспек-

тива розвитку 
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ПРОГНОЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ  

И ИНТЕНСИВНОСТИ РАЗВИТИЯ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

У ЛИЦ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА 

ЗАПАДНОГО РЕГИОНА УКРАИНЫ 
 

Проведено углублённое клиническое обследование 294 

человек призывного возраста, из которых 185 город-

ского, a 109 сельского населения. Установлено дос-

таточно значительную величину распространённо-

сти и интенсивности развития стоматологической 

ортопедической заболеваемости среди данной кате-

гории населения, которая составляет 275,7 среди го-

родских и 522,9 среди сельских жителей на 1000 лиц 

данного возраста. Определена весьма значительная 

“скрытая”, потенциально возможная на ближайшую 

перспективу ортопедическая заболеваемость в виде 

зубов с ⅓ - ½ уже разрушенной или пломбированой 

коронковой частью жевательных зубов, которая со-

ставляет 5210,8 зубов среди городского и 5199,9 сре-

ди сельского населения на 1000 лиц данной возрас-

тной группы и пола. Акцентировано внимание, что 

при отсутствии существенной качественной сана-

ции, а особенно её организации, у лиц призывного воз-

раста уже в ближайшее будущее резко возрастет 

ортопедическая заболеваемость и, особенно, интен-

сивность её развития. 

Ключевые слова: стоматологические осмотры, лица 

призывного возраста, ортопедическая заболевае-

мость, перспектива развития. 
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ABSTRACT 

An in-depth clinical examination of 294 people of military 

age was carried out, of which 185 are urban and 109 are 

rural. A fairly significant value of the prevalence and in-

tensity of development of dental orthopedic morbidity 

among this category of the population has been estab-

lished, which is 275.7 among urban and 522.9 among ru-

ral residents per 1000 persons of a given age. A very sig-

nificant “hidden”, potentially possible in the near future, 

orthopedic morbidity in the form of teeth with ⅓ - ½ al-

ready destroyed or filled coronal part of the chewing 

teeth, which is 5210.8 teeth among the urban population 

and 5199.9 among the rural population per 1000 persons 

of this age group and gender. Attention is focused on the 

fact that in the absence of significant high-quality reha-

bilitation, and especially its organization, in persons of 

military age, in the near future, orthopedic morbidity and, 

especially, the intensity of its development will sharply in-

crease. 

Key words: dental examinations, persons of military age, 

orthopedic morbidity, development perspective. 

 

 

Загальновідома достатньо значна розповсю-

дженість стоматологічних захворювань серед 

осіб молодого віку, як до призову в армію [1-9] 

так і безпосередньо військовослужбовців рядово-

го складу [10-16, 19]. Попередньо нами були ви-

світлені матеріали про сучасний стан даної про-

блеми у Західному регіоні нашої країни, у одно-

му з найбільш характерних регіонів з високою 

ступінню розповсюдженості стоматологічних за-

хворювань. Визначена анатомо-топографічна ха-

рактеристика зубів і дефектів зубних рядів, які 

підлягають ортопедичному лікуванню [20]. 

Встановлена значна частота виникнення ортопе-

дичної захворюваності, інтенсивності її розвитку 

у даній категорії населення, особливо серед сіль-

ських мешканців та доведено вкрай низький рі-

вень задоволеності даних осіб в ортопедичній 

допомозі [21-22]. Враховуючи наведене, стає пи-

тання, а що далі і який прогноз розвитку даної 

патології на найближчий час та який вплив вона 

може мати на загальний об'єм ортопедичної до-

помоги. Зважаючи на це, метою даної роботи са-

ме і стало – прогноз розвитку ортопедичної за-

хворюваності у осіб призовного віку та його об-

ґрунтування. 
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Матеріали і методи дослідження. Для до-

сягнення поставленої мети нами було проведено 

поглиблене клінічне обстеження 294 чоловіка 

призовного віку Івано-Франківської області, з 

яких 185 міських і 109 сільських мешканців. 

Отримані дані стоматологічного статусу реєст-

рувались у “Діагностичній карті обстеження 

стоматологічного ортопедичного хворого”, по-

передньо розробленій у ДУ “Інститут стоматоло-

гії та щелепно-лицевої хірургії”, яка була скла-

дена з 3-х основних розділів. У першому була 

віддзеркалена інформація про хірургічну й тера-

певтичну патологію, у 2-му ортопедичну та ор-

тодонтичну, а у 3-му – види, структура й об'єм 

пропонованої ортопедичної допомоги з основ-

них, найбільш розповсюджених в практичній 

охороні нашої країни, видів зубних протезів. 

Окрім цього, фіксувалась також додаткова інфо-

рмація у повній відповідності з завданням дослі-

дження та спеціальним шифратором. Після про-

ведення стоматологічних оглядів проводилась 

вибірка матеріалів, їх групіровка, статистична 

обробка з отриманням середньо-арифметичної 

величини з подальшим їх занесенням у відповід-

ні таблиці. Слід зазначити, що при визначенні 

мінімальної кількості обстежених осіб для отри-

мання статистично достовірних даних, ми керу-

вались методичними рекомендаціями Комітету 

експертів ВОЗ [17-18], яка значно перевищила 

пропоновану величину добірки. 

Результати дослідження та їх обговорен-

ня. Перш ніж надавати прогноз розвитку стома-

тологічної ортопедичної захворюваності у осіб 

призовного віку й об'єму необхідної ортопедич-

ної допомоги та, особливо, її обґрунтування, на-

ми у табл.1 представлено її дійсний стан на тепе-

рішній час. При цьому, у групу «Кількість зубів, 

які підлягають протезуванню» нами заносились 

тільки ті зуби, коронкова частина твердих тканин 

яких була зруйнована на ⅔ частини чи повністю 

зруйнована з можливістю їх відновлення штиф-

товими конструкціями. Слід зазначити, що нами 

у зубній формулі карти обстеження у всіх зубів з 

руйнованою коронковою частиною вказувався 

безпосередньо ще і об'єм руйнованих тканин 

клінічної коронки за класифікацією Кльоміна, 

тобто ⅓, ½, ⅔ та більше ⅔ частини. При цьому, 

зуби з руйнованою на ⅓ та ½ коронковою части-

ною чи пломбовані з подібним об'ємом руйну-

вання ми недолучали до клінічних показань що-

до їх ортопедичного лікування. 

Таблиця 1 
 

Стоматологічна ортопедична захворюваність у чоловіків призовного віку Івано-

Франківської області, на 1000 осіб 
 

Склад на-
селення 

Кількість осіб, 
які підлягають 

протезуванню 

Кількість зубів, 
які підлягають 

протезуванню 

Кількість дефе-
ктів зубних ря-

дів, які підляга-

ють протезу-

ванню 

Кількість видалених 
зубів 

Кількість зубів і дефек-
тів зубних рядів, які під-

лягають протезуванню 

Всього На 1-го об-

стеженого 

Всього На 1-го об-

стеженого 

міське 275,7 578,4 189,2 210,8 0,21 787,6 0,77 

сільське 522,9 1302,8 596,3 651,4 0,65 1899,1 1,90 

 

 

Таблиця 2 
 

Кількість осіб і зубів зруйнованих на ⅓-½ коронкову частину жувальної групи у чоловіків  

призовного віку Івано-Франківської області (на 1000 осіб) 
 

Населення Кількість осіб Кількість зубів Кількість зубів 

на 1-го обстеже-
ного 

Всього Співвідношення у % Всього Співвідношення у % 

міське 881,5 51,4 5210,8 50,5 5,2 

сільське 834,6 48,6 5109,9 49,5 5,1 

 

 

Разом з тим, знаючи про недовгостроковий 

вік пломб, як таких, та значну частину зубів з 

подібним об'ємом руйнуванням коронки зуба ще 

зовсім нелікованих, можливо з повною впевнені-

стю їх віднести до певної групи ризику. А, вра-

ховуючи вельми значну розповсюдженість сто-

матологічної ортопедичної захворюваності, інте-

нсивність її розвитку та вкрай незадовільний 

стан надання стоматологічної допомоги даній 

категорії населення і особливо її організації, а 

про це вельми яскраво і переконливо свідчать 

дані табл. 1, вони вже у найближчу перспективу 

складуть групу «ортопедичні хворі», як за необ-

хідністю їх покрити штучними коронками так і 

виготовлення мостоподібних протезів, за раху-

нок видалення зубів жувальної групи, в силу до-

статньо понятних причин. Приймаючи до уваги 

останнє, у табл. 2, наведена кількість осіб і кіль-
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кість зубів зі зруйнованою чи – пломбованою на 

⅓ - ½ коронковою частиною зубів жувальної 

групи у осіб призовного віку. 

Згідно представлених даних, кількість осіб з 

подібним об'ємом руйнування коронкової части-

ни зубів серед міського населення складає 881,5 і 

834,6 осіб серед сільського населення даного ві-

ку і статі на 1000 обстежених. При цьому, про-

гнозований об'єм ортопедичної допомоги, а саме 

виготовлення одиночних коронок може зрости 

серед міського населення до 5210,8 і сільського 

5109,9 одиниць на 1000 осіб.  

 

Таблиця 3 
 

Кількість зубів, які підлягають ортопедичному лікуванню та зруйнованих чи пломбованих  

на ⅓-½ коронкової частини жувальної групи, у чоловіків призовного віку Івано-Франківської 

області, на 1000 осіб 
 

Насе-

лення 

Кількість зубів, що потребують ор-

топедичного лікування 

Кількість зубів зруйнованих чи 

пломбованих на 1/3-1/2 частину  

Загальна кількість зубів 

Всьо

го 

Співвідно-

шення у % 

Співвідно-

шення у 

абс. показ-
никах 

Всьо

го 

Співвідно-

шення у % 

Співвідно-

шення у 

абс. показ-
никах 

Всьо

го 

Співвід-

ношення у 

% 

Співвідно-

шення у 

абс. показ-
никах 

міське 578,

4 

30,8 1,0 5210

,8 

50,5 1,02 5789

,2 

47,5 1,0 

сільсь-

ке 

1302

,8 

69,2 2,1 5109

,9 

49,5 0,98 6412

,7 

52,5 1,1 

 

 

Отже, зважаючи на це, у табл. 3 наведено 

можливий загальний об'єм ортопедичного ліку-

вання чоловіків призовного віку на найближчі 3-

5 років. 

Таким чином, при теперішньому стані орга-

нізації надання стоматологічної ортопедичної 

допомоги даній категорії населення, розповсю-

дженість ортопедичної захворюваності може 

зрости серед міського населення у 3,2 рази, а 

сільського у 1,6, і це при тому, що у сільського 

населення вона вже висока і складає 522,9 осіб 

на 1000 населення даної вікової категорії. І це не 

останнє у подібній ситуації, з теперішнім станом 

організації її надання молодим особам призовно-

го віку і статусу. 

Далі, зважаючи, що кількість видалених зу-

бів у них вже на сьогодення достатньо значна, а 

саме 210,8 серед міських і 651,4 серед сільських 

мешканців на 1000 осіб, що вкрай негативно ха-

рактеризує ще раз рівень надання стоматологіч-

ної допомоги, як група осіб, так і кількість вида-

лених зубів може різко збільшитися, особливо 

серед сільського населення. 

Слід зазначити, що кількість видалених зубів 

серед допризовників у міського населення у 3,1 

рази менша ніж у сільського. Але вона, як на нас, 

всеціло залежить не від рівня захворюваності, а 

тільки за рахунок більш високого рівня надання 

стоматологічної, як терапевтичної так і ортопе-

дичної допомоги у містах і не більш того. 

Аналізуючи отримані матеріали слід конста-

тувати, що при відсутності достатнього рівня на-

дання стоматологічної допомоги чоловікам при-

зовного віку, вже у найближчі роки різко зросте 

як сам рівень стоматологічної ортопедичної за-

хворюваності так і, особливо, потрібний об'єм 

зубних протезів, з ускладненням вторинного ха-

рактеру. 

Саме останнє ставить невідкладні питання 

термінового реформування системи організації 

надання ортопедичної допомоги даній категорії 

населення з обов'язковим активним їх диспансе-

рним обліком з запровадженням пільгового про-

тезування, приймаючи до уваги їх майбутній вій-

ськовий статус та відповідальність держави за їх 

здоров'я.  
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