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Причиною розвитку патологічного 

процесу в твердих тканинах зуба і в ткани-
нах пародонта можуть бути різні фактори як 
екзогенного, так і ендогенного походження 
[4]. З комплексу місцевих факторів слід 
виділяти зубні відкладення, що чинять по-
єднаний механічний, хімічний та біологіч-
ний вплив. В клініці розрізняють немінера-
лізовані та мінералізовані зубні відкладення 
[9]. Окрему групу складає наліт курця, який 
має тенденцію до поширення. 

Гігієнічний стан порожнини рота – 
один з важливих елементів даного середо-
вища. Особливого значення набуває цей 
стан при наявності зубних нашарувань. То-
му науковий і практичний інтерес представ-
ляє вивчення стану гігієни ротової порож-
нини і швидкості утворення зубного нальо-
ту у пацієнтів з різними видами зубних від-
кладень та їх порівняльна характеристика, 
які недостатньо висвітлені в літературі. 

Аналіз стоматологічної захворювано-
сті в країні та зарубіжжі свідчить про збі-
льшення розповсюдженості симптома гіпе-
рестезії зубів – стану підвищеної чутливості 
твердих тканин зубів до дії механічних, 
хімічних і температурних подразників [2]. В 
залежності від локалізації симптома Н.Ф. 
Данилевський і співавтори [4] виділяють 
коронкову, пришийкову, кореневу та комбі-
новану форми гіперестезії. Гіперестезія мо-
же бути обмеженою та генералізованою [10, 
11]. За клінічним перебігом Н.Ф. Данилев-
ський [4] виділяє 3 ступеня вираженості 
гіперестезії – в залежності від комбінації 
реакцій зуба на дію температурних, хіміч-
них і тактильних подразників. Окремі авто-
ри [1] стверджують, що відкладення зубно-
го каменю є «захисним» фактором у відно-

шенні гіперестезії. Разом з тим порівняльна 
оцінка даного симптому при наявності різ-
них видів зубного нальоту не стала предме-
том спеціальних досліджень та недостатньо 
вивчена. 

Мета – вивчити показники гігієнічно-
го стану ротової порожнини, швидкості 
утворення зубного нальоту в пришийковій 
ділянці у пацієнтів з різними видами зубних 
відкладень та їх порівняльна характеристи-
ка. 

Матеріали і методи 
 Дослідження проводились у 540 паці-

єнтів з різними видами зубних відкладень, 
котрі були розподілені на 3 групи, по 180 
осіб в кожній: 1-а –з м’яким зубним нальо-
том; 2-а – з мінералізованими зубними відк-
ладеннями; 3-я – з нальотом курця. Застосо-
вувались наступні методи: стоматологічне 
обстеження, вивчення характеру зубних 
відкладень, визначення індексів гігієни ро-
тової порожнини (Грін-Верміліона, Турескі, 
Сільнес-Лое, РНР, АРІ), індексів швидкості 
утворення м’якого зубного нальоту та зуб-
ного нальоту (PFRI) за Axelsson [8], індексу 
інтенсивності гіперестезії шийки зубів, ін-
дексу поширеності гіперестезії зубів [3, 5]. 

 
Результати дослідження 
Результати визначення гігієни порож-

нини рота у пацієнтів з різними видами зуб-
них відкладень наведені в табл.1, з яких 
видно, що середньостатистичні значення 
більшості досліджуваних показників мали 
достовірні відмінності при їх порівнянні в 
групах осіб з різними зубними відкладен-
нями. При цьому прослідковувалась чітка 
закономірність показників гігієни ротової 
порожнини, що свідчило про кращий її стан. 
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Таблиця 1 

Показники стану гігієни порожнини рота у пацієнтів з різними видами зубних відкладень 

Індекси гігієни  
порожнини рота 

Групи обстежуваних пацієнтів 
з м’яким  

зубним нальотом 
з мінералізованими  

зубними відкладеннями з нальотом курця 

 M±m 
Індекс Гріна-Вермілліона, 
бали 2,131±0,043 3,606±0,081 1,65±0,045 

Р Р1<0,001                                           Р2<0,001                           Р3<0,001 
Індекс Турескі, бали 3,111±0,054 4,232±0,053 2,38±0,052 
Р Р1<0,001                                           Р2<0,001                           Р3<0,001 

Індекс Сільнес-Лое, бали 2,024±0,026 
 2,389± 0,026 1,219±0,033 

Р Р1<0,001                                           Р2<0,001                           Р3<0,001 

Індекс РНР, бали 2,758±0,039 2,799±0,043 1,419±0,035 
 

Р Р1 > 0,05                            Р2 < 0,001                           Р3 < 0,001 

Індекс АРІ, % 42,267±0,781 70,372 ±0,93 
 67,712±0,76 

Р Р1<0,001                                           Р2<0,001                           Р3<0,01 
 
Примітка: Р1 – достовірність різниці показників між групами пацієнтів з м’яким зубним нальотом і 

мінералізованими зубними відкладеннями; Р2 – достовірність різниці показників між групами пацієнтів з 
м’яким зубним нальотом і нальотом курця; Р3 – достовірність різниці показників між групами пацієнтів з 
мінералізованими зубними відкладеннями і нальотом курця 

 
 
Оцінюючи гігієнічний стан ротової 

порожнини у балах, ми з’ясували, що пока-
зники найбільш інформативного індексу 
Гріна-Верміліона у обстежуваних колива-
лись в широких межах. При цьому стан гігі-
єни порожнини рота у пацієнтів з м’яким 
зубним нальотом оцінений як незадовіль-
ний, а з мінералізованими зубними відкла-
деннями – як поганий. Лише у осіб з нальо-
том курця відмічено задовільний рівень 
гігієни, проте на межі з незадовільним. Оці-
нка сумарного індексу ОНІ-S виявила висо-
кий ступінь достовірності різниці показни-
ків при порівнянні між групами (Р1, Р2, Р3 < 
0,001), що підтверджувало необхідність 
різних підходів до здійснення скейлінгу в 
комплексі професійної гігієни ротової по-
рожнини в залежності від виду зубних на-
шарувань. 

Визначення площі зубного нальоту в 
пришийковій ділянці зубів за індексом Ту-
рескі виявило, що у обстежуваних з м’яким 
зубним нальотом вона складала 3,111±0,054 
бали, з мінералізованими зубними відкла-
деннями – 4,232±0,053 бали, а з нальотом 

курця – 2,38±0,052 бали при достовірності 
різниці між групами – 99,9%. При оцінці 
товщини зубної бляшки (індекс Silness-Loe) 
отримано ідентичні результати та достовір-
на різниця значень між групами порівняння 
(Р1, Р2, Р3 < 0,001). Найбільше накопичення 
зубних бляшок спостерігалось у хворих з 
мінералізованими зубними відкладеннями 
(2,389±0,026 бали) та з м’яким зубним на-
льотом (2,024±0,026), що можна трактувати 
як незадовільний стан гігієни порожнини 
рота. Саме при низькому рівні індивідуаль-
ної гігієни ротової порожнини створюються 
умови для більш швидкого утворення зуб-
ного нальоту [6, 7]. 

Аналіз показника спрощеного індексу 
зубного нальоту на апроксимальних повер-
хнях (АРІ) показав, що в усіх пацієнтів, які 
мають мінералізовані зубні відкладення, 
гігієна порожнини рота була незадовільною 
(70,372±0,93%). Це вказує на дуже низький 
рівень виконання даними обстежуваними 
індивідуальних гігієнічних заходів. У осіб з 
м’яким зубним нальотом та нальотом курця 
також відмічався недостатній рівень гігієни 
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порожнини рота, оскільки його показник, 
відповідно, в 42,267±0,78 і 67,712±0,76% 
свідчить про недбайливе проведення гігіє-
нічних заходів. 

Одним з об’єктивних показників якос-
ті очищення зубів є індекс ефективності 
гігієни РНР [1, 4]. Звертає на себе увагу той 
факт, що у обстежуваних перших двох груп 
спостерігались досить великі показники 
даного індексу (2,758±0,039 і 2,799±0,043 
бали), який враховує забрудненість декіль-
кох ділянок досліджуваної поверхні зуба. За 
середньостатистичними значеннями, цей 
індекс свідчить про незадовільну гігієну 
порожнини рота. Тільки в пацієнтів з нальо-
том курця (1,419±0,035 бали) вона була за-
довільна. Це вказувало на відсутність зале-
жності утворення нальоту курця від стану 
індивідуальної гігієни ротової порожнини. 

Отже, отримані результати визначен-
ня індексу гігієни порожнини рота вказува-
ли на процес інтенсивного накопичення 
мікробного подразника, який є пусковим 
механізмом у порушенні гомеостазу даного 
середовища. 

В центрі уваги вітчизняних та зарубі-
жних авторів [1, 6] залишається вивчення 

питань швидкості утворення м’якого зубно-
го нальоту. Зацікавлення цим питанням 
обумовлено роллю зубної бактеріальної 
бляшки у розвитку каріозного процесу. По-
казники швидкості утворення м’якого зуб-
ного нальоту у осіб з різними видами зуб-
них нашарувань наведені в табл. 2. Згідно з 
цими даними, досліджуваний показник ко-
ливався у невеликих межах – від 
0,465±0,021 до 0,625±0,018 бали. Оцінка 
ступеня покриття поверхонь зубів м’яким 
нальотом за п’ятибальною шкалою, після 
проведеної контрольованої чистки, виявила 
найбільшу різницю показників зафарбова-
ності розчином Люголя між 4 і 1-ю добою в 
групі пацієнтів з первинно визначеною кі-
лькістю м’яких зубних нашарувань 
(0,625±0,018 бали). Не дивлячись на незна-
чну різницю, розбіжність цих значень порі-
вняно з групою пацієнтів з мінералізовани-
ми зубними відкладеннями та нальотом 
курця (відповідно, 0,481±0,009 і 0,465±0,021 
бали) була статистично достовірною (Р1, Р2 
< 0,001). Отримані результати, за даними 
автора [6], свідчать про високу схильність 
зубів до розвитку каріозного процесу у хво-
рих з м’яким зубним нальотом. 

 
Таблиця 2 

Показники швидкості утворення м’якого зубного нальоту та індексу чутливості зубів  
у пришийковій ділянці в обстежених пацієнтів 

Досліджувані показники 

Групи пацієнтів 
з м’яким  

зубним нальотом 
з мінералізованими  

відкладеннями з нальотом курця 

M±m 
Швидкість утворення м’якого 
зубного нальоту, бали 0,625±0,018 0,481±0,009 0,465±0,021 

Р Р1 < 0,001                       Р2 < 0,001                        Р3 > 0,05 
Індекс швидкості утворення 
зубного нальоту (PFRI) за 
Axelsson, % 

42,76±1,482 32,78±1,095 28,647±1,803 

Р Р1 < 0,001                       Р2 < 0,001                        Р3 > 0,05 
Індекс інтенсивності  
гіперестезії зубів, бали 1,15±0,04 1,416±0,032 1,004±0,038 

Р Р1 < 0,001                        Р2 > 0,05                         Р3 < 0,001 
Індекс поширеності  
гіперестезії зубів, % 21,4± 1,93 34,6±2,08 23,9±1,527 

Р Р1 < 0,001                         Р2 < 0,05                        Р3 < 0,001 
 
Р1 – достовірність різниці показників між групами пацієнтів з м’яким зубним нальотом і мінералізо-

ваними зубними відкладеннями; Р2 – достовірність різниці показників між групами пацієнтів з м’яким 
зубним нальотом і нальотом курця; Р3 – достовірність різниці показників між групами пацієнтів з мінера-
лізованими зубними відкладеннями і нальотом курця 
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Для більш достовірного уявлення про 
підвищену можливість виникнення карієсу 
зубів проведено визначення індексу швид-
кості утворення зубного нальоту за Axelsson 
(PFRI). Кількісна оцінка умов і факторів, які 
впливають на утворення зубного нальоту 
через 24 години після професійної гігієни, 
виявила ІІІ ступінь індексу PFRI у пацієнтів 
з нальотом курця (28,647±1,803 бали), IV – з 
мінералізованими зубними відкладеннями 
(32,78±1,095 балів), V – з м’яким зубним 
нальотом (42,76±1,482 бали). При цьому 
відмічено високий ступінь достовірності 
різниці показників у пацієнтів з м’яким зуб-
ним нальотом відносно таких з мінералізо-
ваними відкладеннями та нальотом курця 
(Р1, Р2 < 0,001) і недостовірну різницю зна-
чень між останніми групами хворих (Р3 > 
0,05). За вказівкою автора [9], наявність III, 
IV і V ступеня цього індексу свідчить про 
підвищену можливість виникнення каріоз-
ного процесу. Отже, висока схильність до 
розвитку карієсу, що виявлена в усіх обсте-
жених пацієнтів, є, на нашу думку, непря-
мим доказом зниженої карієс-
резистентності емалі зубів. 

 
Висновки 
1. Дослідження гігієни ротової поро-

жнини виявило залежність її стану від виду 
зубних нашарувань: у пацієнтів з нальотом 
курця – задовільний, однак на межі з неза-
довільним; у осіб з м’яким зубним нальотом 

– незадовільний, а з мінералізованими зуб-
ними відкладеннями – поганий. 

2. За показниками площі зубного на-
льоту в пришийковій ділянці зубів (індекс 
Турескі, Silness-Loe, PHP) підтверджений 
низький рівень індивідуальної гігієни поро-
жнини рота та незадовільний її стан у хво-
рих з м’якими та мінералізованими зубними 
відкладеннями. Аналогічні підтвердження 
незадовільної гігієни порожнини рота у па-
цієнтів з мінералізованими зубними відкла-
деннями та недостатнього її рівня у хворих 
з м’яким зубним нальотом і нальотом курця 
виявлено при визначенні індексу АРІ. 
Отримані результати свідчать про недбай-
ливе проведення індивідуальних гігієнічних 
заходів, що сприяє створенню умов для 
більш швидкого та інтенсивного накопи-
чення мікроорганізмів, зубного нальоту та 
порушення гомеостазу середовища порож-
нини рота. 

3. Визначена висока швидкість утво-
рення зубного нальоту у пацієнтів, в тому 
числі III, IV і V ступенів за індексом PFRI, 
свідчить про підвищену схильність до ви-
никнення каріозного процесу в усіх групах 
обстежених хворих та можливе зниження 
карієс резистентності емалі. 

Перспективою подальших досліджень 
є вивчення кислотостійкості, осередкової 
демінералізації та швидкості ремінералізації 
емалі зубів у пацієнтів з різними видами 
зубних відкладень. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ ГИГИЕНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ, 

СКОРОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ЗУБНОГО НАЛЕТА И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗУБОВ В ПРИШЕ-
ЕЧНОЙ ОБЛАСТИ У ПАЦИЕНТОВ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

Кулыгина В.Н., Аршинников Р.С. (Винница) 

Р е з ю м е  

 Проведено изучение гигиенического состояния полости рта, скорости образования зубного нале-
та и гиперестезии зубов у 540 пациентов с разными видами зубных отложений: у 180 – с мягким зубным 
налетом, 180 – с минерализованными зубными отложениями, 180 – с налетом курильщика. Определена 
зависимость гигиены ротовой полости от вида зубных отложений. Выявленная высокая скорости образо-
вания зубного налета свидетельствует о повышенной склонности к образованию кариозного процесса во 
всех группах обследуемых пациентов и о возможном понижении кариес-резистентности эмали. Наличие І 
степени тяжести гиперестезии во всех группах больных, локализированной формы у пациентов с мягким 
зубным налетом и налетом курильщика и генерализированной – с минерализованными зубными отложе-
ниями свидетельствует о способности макроскопически неповрежденной эмали к восприятию болевой 
чувствительности при ее функциональной недостаточности. 

Ключевые слова: зубные отложения, гигиена полости рта, гиперестезия зубов. 
 
 
HYGIENIC CONDITION RESEARCH INDICATORS OF THE ORAL CAVITY, THE RATE OF 

FORMATION OF PLAQUE AND TOOTH SENSITIVITY IN CERVICAL AREA IN PATIENTS WITH 
DIFFERENT TYPES OF DENTAL PLAQUE 

Kulygina V.N., Arshynnikov R.S. (Vinnytsya) 

S u m m a r y  

Relevance of the topic. The cause of the pathological process in the hard tissues of the tooth and peri-
odontal tissues may be different factors as exogenous and endogenous origin. From local factors complex should 
provide dental plaque with combined mechanical, chemical and biological effects. It is a scientific and practical 
interest to study the state of oral hygiene and plaque formation rate in patients with different types of dental pla-
que and their comparative characteristics. 

Analysis of dental disease in the country and abroad suggests an increase in the prevalence of symptom 
hyperesthesia tooth – a state of hypersensitivity of dental hard tissues to mechanical, chemical and thermal stimu-
li. However, a comparative evaluation of the symptoms in the presence of different types of plaque did not be-
come the subject of special research and poorly understood.  

Purpose. To study the performance of hygienic condition of the oral cavity, the rate of formation of pla-
que and tooth sensitivity in the cervical region in patients with different types of dental plaque and their compara-
tive characteristics. 

Materials and methods. The study was conducted in 540 patients with various types of dental plaque, 
which were divided into 3 groups of 180 persons: 1 – patients with mild plaque; 2 – with mineralized dental pla-
que; 3 – with a touch of a smoker. Used the following methods – dental examination, study of the nature of dental 
plaque, index of oral hygiene (Green Vermilion, Tureski, Silnes-Looe, PHP, API) index of the rate of formation of 
soft plaque index rate of formation of plaque (PFRI) for Axelsson, the index of the intensity of hyperesthesia 
necks of the teeth, dental hyperesthesia prevalence index. 
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Results. Studies of Oral hygiene status showed its dependence on the type of dental plaque: in patients 
with smoker plaque – satisfactory, but the limits of the poor, with soft plaque – dissatisfaction, with mineralized 
dental plaque – bad. 

In terms of areas of plaque in the cervical area of the teeth (index Tureski, Silness-Loe, PHP) confirmed 
the low level of hygiene of the oral cavity and the poor condition of patients with mild and mineralized dental 
plaque. Similar confirmation of poor oral hygiene in patients with mineralized dental plaque and its lack of pa-
tients with soft plaque and plaque smoker set at index API. These results suggest careless conduct personal hy-
giene measures to help create the conditions for more rapid and intense accumulation of microorganisms, plaque 
and disturbances of homeostasis oral environment. The high rate of formation of plaque in patients, including 3, 4 
and 5 degrees on the index PFRI, evidence of increased susceptibility to the occurrence of caries process in all the 
examined groups of patients, and may reduce caries resistance of enamel. Diagnosed hard tissue hypersensitivity 
of teeth and severity in all groups of patients, as well as localized form in patients with soft plaque coating and a 
smoker and generalized – of mineralized dental plaque indicating the macroscopically intact enamel ability to the 
perception of pain sensitivity in its functional failure. 

Keywords: dental plaque, oral hygiene, tooth hypersensitivity. 


