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Вступ
Проблема профілактики стоматологіч-

них захворювань у дітей є актуальним пи-
танням для стоматологічної служби України. 
Так, на сьогодні поширеність карієсу в тим-
часовому прикусі складає близько 100%, у 
змінному – 94-96%, в постійному – 96-98%. 
Захворювання пародонта вражають близь-
ко 98% дорослого населення та до 78-80 % 
дитячого контингенту [1, 2, 3]. Причинами 
такої ситуації називають ряд несприятливих 
факторів та умов, серед яких виділяють не-
сприятливу екологічну ситуацію більшості 
великих міст та промислових регіонів, зрос-
тання вживання легких вуглеводів серед 
дитячого населення, низьку культуру до-
гляду за порожниною рота у населення, від-
сутність реалізації загальнонаціональних 
програм з профілактики стоматологічних 
захворювань, зниження доступності якісної 
стоматологічної допомоги, вплив несприят-
ливих географічних умов та біогеохімічних 
дефіцитів окремих хімічних елементів та 
прогресування у дитячого населення час-
тоти хронічної супутньої патології, зокре-
ма уражень шлунково-кишкового тракту. В 
сучасних умовах ріст соматичної патології 
сприяє розповсюдженню стоматологічних 
захворювань, у зв’язку з чим проблема поєд-
наних захворювань усе частіше стає предме-
том наукових досліджень. Доведено, що на-
явність соматичних захворювань в організмі 
людини відчутно змінює етіологію і патоге-
нез окремих стоматологічних захворювань. 
При поєднанні зазначених нозологічних 
форм характерним є взаємообтяжувальний 
перебіг захворювань за рахунок наявності 
тісного функціонального зв’язку між ураже-
ними органами [4, 5, 6]. Якщо звернутися до 
фахової літератури, то кількість досліджень 
поєднаної стоматологічної патології і захво-
рювань внутрішніх органів є значною, проте 

в переважній більшості вони носять описо-
вий характер [7].

Мета дослідження
Проаналізувати стан стоматологічного 

статусу у дітей з хронічною гатродуоденаль-
ною патологіїє за даними літератури.

Результати досліджень 
Проблема захворювань травного тракту
Впродовж останніх років у структурі дитя-

чої соматичної захворюваності зростає питома 
вага хронічних захворювань органів травлен-
ня неінфекційного походження, таких як хро-
нічних гастродуоденіт, хронічний гепатохоле-
цистит, дискінезії жовчовивідних шляхів, ви-
разкова хвороба дванадцятипалої кишки [8, 9, 
10, 11]. За останнє десятиріччя розповсюдже-
ність цих захворювань зросла у середньому на 
27% і становить 72,8% на 1000 дитячого насе-
лення України [8]. Захворювання травної сис-
теми виникають переважно у дітей зі зниже-
ною неспецифічною резистентністю в період 
найбільш інтенсивних морфофункціональних 
змін у дитячому організмі. Серед загальносо-
матичних захворювань дитячого віку значна 
питома вага уражень верхнього відділу трав-
ного каналу, насамперед хронічних гастродуо-
денітів та рефлюксної хвороби.

Поєднання стоматологічної патоло-
гії та хронічних захворювань шлунково-
кишкового тракту: клінічні і патофізіоло-
гічні аспекти

Стоматологічні захворювання почина-
ють особливо прогресувати за наявності в 
організмі дитини або підлітка системної па-
тології, порушення обміну речовин, хроніч-
ного захворювання, особливо при хронічних 
захворюваннях (травної системи) шлунково-
кишкового тракту. 

Ротова порожнина та всі анатомічні утво-
рення, які розміщені в ній, належить до трав-
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ної системи, що і пояснює наявність стійких 
паралелей поміж станом здоров’я ротової по-
рожнини та більш дистальних відділів трав-
ного каналу. Закладка і диференціація зубів 
та тканин пародонта відбувається паралель-
но із подібними процесами, що відбувають-
ся в дистальних відділах ШКТ. Формування 
і диференціація епітелію первинної ротової 
бухти, процеси міграції окремих груп клітин, 
процеси запрограмованої загибелі клітин 
щічно-глоткових мембран та інших провізі-
йних анатомічних утворів щелепно-лицевої 
ділянки перебувають у тісному взаємозв’язку 
із процесами органогенезу і диференціації 
всіх відділів травного каналу, запускаються і 
регулюються схожими або тими ж механізма-
ми і пристосуваннями. Окремо варто звернути 
увагу на тісний анатомічний і функціональ-
ний взаємозв’язок травного каналу із вегета-
тивною нервовою системою, імунною та ен-
докринною, що зумовлено наявністю широкої 
системи локальних взаємодій, які також впли-
вають на загальний стан організму людини. 

Наявність соматичної патології, яка по-
слаблює захисні сили організму, створює умо-
ви для негативного впливу на пародонт та 
тверді тканини зубів як наявної в порожнині 
рота мікрофлори, так і ендогенних патогенних 
факторів, дозволяє віднести стоматологічні 
захворювання у дітей із ураженнями ШКТ до 
захворювань з системними факторами етіо-
логії і патогенезу, хоча роль мікробіологічних 
факторів у розвитку карієсу зубів, запалення 
та деструкції тканин пародонта, а також еро-
зивних і виразкових уражень верхніх відді-
лів ШКТ є беззаперечною. На сьогодні відомі 
дослідження, які довели спільний характер 
системних патогенетичних механізмів при 
патології внутрішніх органів асоційованих зі 
стоматологічними захворюваннями пародон-
та [12, 13]. 

В той же час залишаються невивченими 
особливості перебігу стоматологічної патоло-
гії у дітей з супутніми захворюваннями орга-
нів травлення і захворювань бронхо-легеневої 
системи, які проживають на особливих геогра-
фічних зонах, територіях з тандемним дефіци-
том йоду і фтору в оточуючому середовищі, в 
умовах різного антропогенного навантажен-
ня, та обмеженій міграції населення.

Формування здоров’я дитини та його стан 
у майбутньому нерозривно пов’язані з про-
блемою виникнення стоматологічних захво-
рювань. Одним із таких факторів є хронічні 

загальносоматичні захворювання, на фоні яких 
спостерігається значний ріст стоматологічної 
патології [14, 15, 16, 17, 18]. А тривалий пере-
біг хронічних захворювань травної системи та 
часті загострення призводять до порушення 
всіх видів обміну [8], зниження імунологічної 
реактивності, що сприяє розвитку карієсу та 
запальних змін у тканинах пародонта. За дани-
ми різних авторів розповсюдженість карієсу у 
дітей з хронічними захворюваннями органів 
травлення (ХЗОТ) сягає 78-100%, а захворю-
вання тканин пародонту – 94 -100% [16, 19, 20].

Особливе значення стосовно факторів 
ризику формування уражень твердих тканин 
зубів, пародонту та зубо-щелепних аномалій 
та деформацій у дітей є активність рефлюк-
сної хвороби на фоні підвищеної кислотності 
шлункового соку [22, 19]. 

Залежність стоматологічного здоров’я від 
стану здоров’я організму в цілому не викли-
кає сумнівів. Наявність патологічно значимих 
порушень у загальному стані здоров’я дітей 
з хронічними гастродуоденітами відобража-
ються і на стані порожнини рота. У дітей та 
підлітків 6-18 років (період змінного прикусу), 
що страждають на хронічний гастродуоденіт, 
розповсюдженість та інтенсивність карієсу 
у середньому в 1,4 разу вище ніж у практич-
но здорових дітей, а хронічного катарального 
гінгівіту – у 2 рази; поширеність їх зростає як 
із віком, так і зі збільшенням тривалості пере-
бігу хронічного гастродуоденіту [19]. 

У дітей та підлітків 7-14 років, що страж-
дають на хронічний гастродуоденіт, збіль-
шується розповсюдженість та інтенсивність 
карієсу у середньому в 1,4 разу, а хронічного 
катарального гінгівіту – в 2 рази. В порожни-
ні рота спостерігається виражена карієсоген-
на ситуація у порожнині рота з переважан-
ням процесів демінералізації, спостерігається 
зниження кислотостійкості емалі в 1,4 разу та 
мінералізуючого потенціалу слини в 1,5 разу. 
Значно змінюється вміст мінеральних компо-
нентів у ротовій рідині [23]. 

З’ясовано, що розповсюдженість та ін-
тенсивність карієсу та характер його пере-
бігу у дітей з хронічними захворюваннями 
органів травлення залежить від статі, віку, 
нозологічної форми захворювання шлунково-
кишкового тракту та його тривалості. Най-
більш несприятливо перебігає карієс зубів у 
дітей з хронічними захворюваннями печінки 
та жовчовивідних шляхів та характеризуєть-
ся високою розповсюдженістю (100%) та ін-
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тенсивністю (7,9±0,27) у всіх вікових групах 
та має декомпенсований перебіг у 34,8±6,0%. 
Біохімічними дослідженнями ротової рідини 
у дітей з хронічними захворюваннями органів 
травлення встановлено зниження іонізовано-
го кальцію в 2 рази та неорганічних фосфатів у 
1,5 разу (р<0,05); підвищення активності кис-
лої фосфатази в 2-3 рази [19]. 

Оскільки захворювання верхнього відділу 
травного каналу неінфекційного походження 
мають хронічний характер, то процеси пору-
шення основних показників слини (рН, бу-
ферна здатність, вміст іонізованого кальцію, 
швидкість слиновиділення) є досить трива-
лими. Виявлено значну розповсюдженість та 
інтенсивність карієсу, гінгівіту, тенденція до 
їх зростання зі збільшенням тривалості пере-
бігу загальносоматичного захворювання [23]. 
Автором було встановлено, що на фоні незадо-
вільного стану гігієни, зниження кислотності 
емалі, низького мінералізуючого потенціалу 
слини, дисбалансу кальцію, неорганічного 
фосфору, магнію у ротовій рідині спостеріга-
ється активне ураження зубів карієсом у дітей 
з гастродуоденальною патологією [22, 23]. 

Виразкові ураження слизової оболонки 
шлунка перебігають паралельно із метаболіч-
ними змінами у тканинах пародонта, інтенсив-
ність яких залежить від індивідуальних осо-
бливостей реактивності організму, механізми 
структурної дезорганізації тканин пародонта і 
шлунка є спільними. При виникненні виразок 
на СО ШКТ порушуються функції слинних за-
лоз [24]

Щодо залежності перебігу захворювань 
пародонта і ШКТ у дітей, то виявлені кореля-
ції поміж активністю запально-деструктивних 
змін пародонту і ступенем ураження слизової 
оболонки стравоходу і шлунка, при високій ак-
тивності гастриту, атрофічних змінах слизової 
оболонки та значному заселенню Хелікобак-
тером [25].

При рефлюксній хворобі, якою часто су-
проводжуються хронічні гастродуоденіти, за-
кономірно змінюються усі основні показники 
та властивості слини, що призводить до змін 
мінерального складу емалі, та, в свою чергу, 
до виникнення вогнищевої демінералізації 
та карієсу зубів [26, 27, 28]. При рефлюксній 
хворобі спостерігається порушення гомеос-
тазу в порожнині рота, що характеризується 
зменшенням слиновиділення, рН та буферної 
здатності слини та зниженням у ній концен-
трації фосфатів та іонів кальцію та зменшен-

ням фосфорно-кальцієвого коефіцієнту [29, 
30, 31]. З урахуванням цього виділена вікова 
група дітей – 12-13 років, у яких показники 
ротової рідини подібні з показниками слини 
карієсчутливих дітей. Автор робить висновок, 
що вік 12-13 років є періодом найбільшого ри-
зику захворюваності на карієс, та пов’язує це з 
гормональною перебудовою організму. 

Згідно з класифікацією гастроезофагаль-
ної рефлюксної хвороби, викладеною у Мон-
реальському консенсусі (2006) [32], синдром 
рефлюксних ерозій зубів виділений як високо 
імовірна складова екстраезофагального син-
дрому [33, 34, 35, 36, 37].

Були вивчені особливості процесів пере-
кисного окислення ліпідів та антиоксидантно-
го захисту у ротовій рідині дітей з гастродуо-
денальною патологією і встановлено, що у ді-
тей з даною загальносоматичною патологією 
спостерігалася активація процесів ліпоперок-
сидації у ротовій рідині, причому більш суттє-
во при карієсі (у 2,4 разу) і гінгівіті (у 2,8 разу). 
З ростом тривалості перебігу захворювання 
активність антиоксидантних ферментів зни-
жується, що є свідченням виснаження цього 
захисного механізму [22, 23, 38].

При визначенні структурної резистент-
ності твердих тканин зубів з використанням 
ТЕР-тесту у дітей віком від 7 до 15 років, які 
мають гастродуоденальну патологію встанов-
лено, що при наявності рефлюксів показники 
структурної резистентності емалі були суттєво 
нижче (36,3±1,7 р<0,05), ніж у здорових дітей 
контрольної групи (42,7±2,3) [39]. Результати 
значень стійкості твердих тканин до дії каріє-
согенних факторів тісно корелюють з інтенсив-
ністю уражень карієсом, що підтверджує наяв-
ність взаємозв’язку проявів загальносоматич-
ної патології з розвитком карієсу, особливо на 
фоні зниженої карієсрезистентності.

В ході досліджень, проведених Даміновим 
Т.О. та співавт. (2001) [40] встановлено, що у 
дітей з хронічним захворюваннями шлунково-
кишкового тракту, особливо при хронічних га-
стродуоденітах та захворюваннях жовчного 
міхура має місце поширеність патологій твер-
дих тканин зубів та зубо-щелепних деформа-
цій. Вираженість патологічних змін щелепно-
лицевої ділянки залежить від тривалості пе-
ребігу захворювання. З’ясовано, що у дітей в 
віці 1-6 років превалюють зміни твердих тка-
нин зубів у вигляді карієсу 

При захворюваннях інших органів і систем 
також посилюються запальні процеси в паро-
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донті. Ураження пародонта у таких пацієнтів 
залежать від форми та інтенсивності перебігу 
основного захворювання [41]. 

Слизова оболонка порожнини рота є зо-
ною рефлекторного впливу різних відділів 
шлунково-кишкового тракту, і в той же час її 
рецептори впливають на секреторну і моторну 
діяльність останнього. Анатомо-фізіологічна 
близькість, спільність іннервації та гумораль-
ної регуляції створюють передумови залучен-
ня органів порожнини рота в патологічний 
процес при захворюваннях органів шлунково-
кишкового тракту. При захворюваннях шлун-
ко во-кишкового тракту часто виникають за-
пальні процеси тканин пародонта і слизової 
обо лонки порожнини рота, виникають зміни 
в слинних залозах і навіть кісткової тканини. 
При тому патологічні процеси в порожнині 
рота стають вогнищами хронічної інфекції і, 
порушуючи акт жування, призводять до погір-
шення функціонування шлунково-кишкового 
тракту і загострення його хронічних захворю-
вань. 

Патологічне поєднання захворювань по-
рожнини рота і внутрішніх органів часто су-
проводжується розвитком ендогенної інтокси-
кації. З іншого боку, поступові порушення при-
кусу і зниження жувальної ефективності, також 
призводить до наростання хронічних форм па-
тології шлунково-кишкового тракту [42]. 

Слизова оболонка порожнини рота є од-
ним із природних бар’єрів організму людини, 
яка стоїть на межі між верхнім відділом трав-
ного тракту і зовнішнім середовищем. СОПР 
перманентно піддається впливу несприятли-
вих зовнішніх факторів і постійно контактує 
із мікрофлорою різного типу. Мікрофлора, яка 
потрапляє до порожнини рота, елімінується 
або колонізує місцевий біоценоз, що чинить 
вплив на процеси репарації епітелію оболонки 
та механізми локального захисту. На сьогодні, 
Значення колонізації Н. pylori у виникненні 
таких захворювань, як гастрит, виразкова хво-
роба шлунка, дванадцятипалої кишки, вже не 
заперечується. А думки про знаходження цієї 
мікрофлори в порожнини рота різняться за 
даними різних авторів [43, 44, 45] . 

Встановлено особливості дисбіозу порож-
нини рота, що проявилися домінуванням рос-
ту певного виду бактерій при окремих нозоло-
гічних формах: фузобактерій – при гастроезо-
фагеальній рефлюксній хворобі (у 83,3% паці-
єнтів), лептотрихій – при дисфункції жовчно-
го міхура і хронічних холециститах(у 88,2%) 

і неерозивній рефлюксній хворобі (у 87,5% ), 
грибів Candida – при неерозивній рефлюксній 
хворобі (у 56,3%) і гастроезофагеальній реф-
люксній хворобі (у 50%), ентерококів – у па-
цієнтів з хронічними гастритами, виразковою 
хворобою шлунка і дванадцятипалої кишки (у 
40%). Контамінація слизової оболонки язика 
H.pylori виявлена   лише при хронічних гастри-
тах і виразковій хворобі шлунка в слизовій 
оболонці шлунка в 16,4% випадків, при гастро-
езофагеальній рефлюксній хворобі – в 15,4%, 
при дисфункціях жовчного міхура і хронічних 
холециститах – в 10% випадків. Підвищена 
десквамація епітелію язика, що спостеріга-
ється при захворюваннях органів травлення, 
призводить до більш глибокої інвазії колоній 
мікроорганізмів в товщу слизової оболонки 
в ході їх заселення, що ускладнює перебіг за-
пальних процесів та зумовлює певну дезінте-
грацію структури епітелію СОПP [46, 47].

У дітей із хронічним гастродуоденітом та 
гастро-езофагеальною рефлюксною хворобою 
знижена колонізаційна резистентність рото-
вої порожнини, що виражається в значному 
зниженні вмісту Neisseria spp. в складі мікро-
флори ротової порожнини, найбільш вираже-
не в групі H.pylori-позитивних хворих. Муко-
зальний імунітет слизових оболонок у таких 
дітей орієнтується на інтенсивний перебіг 
запальний реакцій, про що свідчить значне 
підвищення в слині в цій групі хворих проза-
пального ІЛ-10, на тлі зниження системних 
протизапальних реакцій у вигляді зменшення 
концентрації ТФР-бета в крові [48, 49, 50]. 

Стосовно хронічних уражень кишечника, 
то неспецифічний виразковий коліт і хворо-
ба Крона в Європі трапляється від 40 до 80 на 
100000 населення. Для важких форм неспеци-
фічного виразкового коліту характерні ура-
ження слизової оболонки порожнини рота, які 
відзначені в 24% випадків і супроводжуються 
афтозним стоматитом, глоситом і гінгівітом, 
досить часто трапляється кандидоз. До вторин-
них змін у порожнині рота при хворобі Крона 
відносяться афтозні виразки, глосити, ангуляр-
ні хейліти, еритема і лущення шкіри навколо 
рота, гладкий язик, стоматити і набряк губ, на 
яких часто утворюються глибокі вертикальні 
тріщини. Багато пацієнтів скаржаться на пері-
одично виникаючий набряк обличчя та постій-
не збільшення лімфатичних вузлів. Практично 
всі пацієнти мають несприятливий стоматоло-
гічний статус, ураження пародонта, які є схиль-
ними до агресивного перебігу [51]. 
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Висновки
Отже, факт залежності стоматологічної па-

тології та захворювань шлунково-кишкового 
тракту є дослідженим і доведеним у числен-
них профільних наукових установах багатьох 
країн. В Україні спостерігається невтішна ди-
наміка в напрямку збільшення захворюванос-
ті на хронічні запальні захворювання ШКТ у 
дитячого населення, яка в окремих регіонах 

ускладнюється наявними біогеохімічними 
дефіцитами окремих хімічних елементів та 
несприятливими екологічними показниками. 
Пацієнти дитячого віку із наявними супутніми 
захворюваннями ШКТ частіше мають незадо-
вільний стоматологічний статус і потребують 
особливої уваги з боку стоматолога та гастро-
ентеролога.

Резюме. В статті відображені сучасні погляди на проблему поширення стоматологічних 
захворювань у дітей із хронічною гастродуоденальною патологією. В сучасних умовах ріст 
соматичної патології сприяє розповсюдженню стоматологічних захворювань, у зв’язку з чим 
проблема поєднаних захворювань усе частіше стає предметом наукових досліджень. Наявність 
соматичних захворювань в організмі людини відчутно змінює етіологію і патогенез окремих 
стоматологічних захворювань. При поєднанні зазначених нозологічних форм характерним є 
взаємнообтяжувальний перебіг захворювань за рахунок наявності тісного функціонального 
зв’язку між ураженими органами. Враховуючи значне поширення стоматологічних захворю-
вань серед дитячого населення України, проблема організації стоматологічної профілактики 
для дітей з хронічними захворюваннями травної системи постає більш гостро.

Ключові слова: діти, захворювання, порожнина рота, система травлення. 

Features of the dental status of children with chronic gastrointestinal pathology (review)
Klitynska O.V., Mochalov I.O., Pupena N.V. 

Summary. The article describes current views on the spread of dental diseases between children 
with chronic gastrointestinal pathology. Nowadays, the growth of somatic pathology contributes to the 
spreading of dental diseases and therefore f problem of combined diseases are increasingly becoming 
the subject of different research. The presence of systemic diseases in human organism significantly 
alters the etiology and pathogenesis of dental diseases. Combining of abovementioned nosological 
forms is characterized by mutual enhancing and complicating course of disease due to the presence 
of close functional links between the affected organs. Due to wide spread of dental diseases among 
Ukrainian children the problem of dental prophylaxis for patients with chronic gastrointestinal 
pathology appears more serious.

Key words: children, disease, oral cavity, digestive system
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