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Вступ

Останніми роками в науко-
вій пресі пильну увагу вчених
привертають соціально зна-
чущі проекти. Підвищення рів-
ня життя, його тривалості, за-
гальної гуманітарної спрямо-
ваності приводить до підви-
щення актуальності проблем
захисту здоров’я й підвищення
рівня життя соціально незахи-
щених категорій населення.
Разом із тим, швидка урбані-
зація, прискорення темпу жит-
тя, підвищення чисельності
соціальних проблем призвели
до значного підвищення рівня
психіатричної захворюваності
[1]. І якщо в країнах із розви-
нутою економікою (США, Ве-
ликобританія, Франція, Німеч-
чина й ін.)  завдяки дії соціаль-
них програм із профілактики
даного виду захворюваності
рівень її стабілізувався, навіть
дещо знизився за останні 5 ро-
ків [2], то в Росії, Україні й
інших країнах революційних
змін у економіці й соціумі він
продовжує підвищуватися [3].
Рішення тільки етіологічних

і патогенетичних аспектів пси-
хіатричних захворювань на
даному етапі розвитку медич-
ної науки явно недостатньо.
Великий відсоток пацієнтів із
психіатричним статусом є
хронічними хворими або пере-
бувають у стадії тривалої
ремісії.
Деякими вченими раніше

був чітко доведений вплив
функціональних і органічних
порушень центральної нерво-
вої системи на частоту й уск-
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ладненість стоматологічної
патології [4–6; 12].
І, навпаки, хронічні одонто-

генні інфекційні осередки в па-
родонті, в твердих тканинах
зубів призводять до посилення
психопатологічного статусу
хворих [7].
Разом із тим, вивченню по-

ширеності зубощелепної пато-
логії серед контингенту хро-
нічних психіатричних хворих
присвячено досить мало до-
сліджень, результати яких є
досить суперечливими [8–10].
Головний камінь спотикан-

ня серед проведених раніше
досліджень — це відсутність
єдиного критерію загальної
оцінки стоматологічного ста-
тусу в даної категорії хворих.
Мета дослідження — оціни-

ти поширеність і значення зу-
бощелепної патології в психіч-
но хворих за допомогою роз-
робки та застосування комп-
лексного інтеграційного індек-
су.

Матеріали та методи
дослідження

У комплексній оцінці взяло
участь 38 пацієнтів із хроніч-
ними формами психіатричних
захворювань (параноїдальна
шизофренія, органічні психіат-
ричні розлади, проста шизо-
френія, олігофренія тощо). Хво-
рі були рівномірно розподілені
за формою захворювання, ві-
ком (дві групи ВООЗ) і статтю.
У контрольній групі дослі-

дження проводилися на 42 па-
цієнтах, які також були по-
рівнювані за віком і статтю
аналогічно основній групі.

Оцінку стоматологічного
статусу проводили за шістьма
критеріями:

1. Потреба в протезуванні
порожнини рота (поширеність
дефектів зубного ряду).

2. Стан тканин пародонта
(як найбільш інформативний
показник у даній ситуації за
результатами раніше проведе-
них досліджень  обрали пробу
Шиллера — Писарева).

3. Ступінь атрофії кісткової
тканини альвеолярного відрост-
ка.

4. Загальне обсіменіння по-
рожнини рота.

5. Наявність та інтенсив-
ність обсіменіння грибами ро-
ду Кандида.

6. Морфологічний стан епі-
телію порожнини рота.
Кожний із зазначених кри-

теріїв нами був поданий в усе-
редненому трибальному варі-
анті.
Так, поширеність дефектів

зубо-щелепної системи й по-
треба в протезуванні нами для
уніфікації індексу оцінювали-
ся в такий спосіб:

1 — потребує протезування
незнімними конструкціями
(малі й середні дефекти зубних
рядів);

2 — має в порожнині рота
незнімні протези (малі та се-
редні дефекти зубних рядів)
задовільної якості;

3 — наявність великих де-
фектів зубних рядів, повна
відсутність зубів, має в по-
рожнині рота знімні протези
задовільної якості.
Внесення трьох різних типів

ортопедичної патології до одно-
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го значення індексу зумовлено
типовістю тактики лікаря-сто-
матолога в даному випадку.
Пробу Шиллера — Писаре-

ва проводили за стандартною
методикою [11] і, з огляду на
високі показники в даній групі
хворих, уніфікували показни-
ки в такий спосіб:

1 — сумарний показник до-
рівнює 2,6 і нижче;

2 — сумарний показник пе-
ребуває в межах 2,61–2,79;

3 — сумарний показник
2,80 і вище.
Оцінку ступеня атрофії кіст-

кової тканини проводили за
такою методикою [13].
В основу способу визначен-

ня атрофії альвеолярного від-
ростка було покладено вимі-
рювання об’єму коригуваль-
ної силіконової відбиткової
маси «Стомафлекс», що запов-
нює простір між протезом і
тканинами протезного ложа.
Після зняття відбитка проте-
зом відбиткову масу відокрем-
лювали та вміщували в посу-
дину з певним рівнем води. За
рівнем зміни об’єму витисну-
тої води обчислювали об’єм ат-
рофії альвеолярного відростка:

Vат.=Vкор. маси · K/t,

де Vат. — об’єм атрофії альвео-
лярного відростка, мм3; Vкор. маси
— об’єм коригувальної від-
биткової маси, мм3; К — кое-
фіцієнт усадки відбиткової
маси, см/с; t — час полімери-
зації маси, с.
Отриману величину об’єму

атрофії альвеолярного відрост-
ка співвідносили з кількістю
вилучених зубів.
Результати уніфікували в

такий спосіб:
1 — атрофія в межах від -0,1

до -0,2;
2 — атрофія в межах від -0,2

до -03;
3 — атрофія понад -0,3.
У вищенаведеній вибірці не

було отримано результатів біль-
ше 0,1.
Дані бактеріологічного до-

слідження, отримані за стан-
дартними методиками, уніфі-
кували в такий спосіб:

Таблиця 1
Уніфікація показників співвідношення вмісту епітеліоцитів

слизової оболонки порожнини рота для визначення
інтегрального індексу стану порожнини рота

Індекс Парабазальні клітини Проміжні клітини Поверхневі  клітини

1 0–2 21–38 62–80

2 0–1 70–90 20–36

3 2–4 52–77 18–38

Таблиця 2
Співвідношення різних рівнів функціональних напружень

за сумарною оцінкою стоматологічного статусу

  

 № Про-

Проба Атрофія
Бак.

Гриби
Мор- Загаль- Гене-

рядка тези

Шиллера альвео-
посів

роду
фоло- ний ральний — Писа- лярного Кан-
гія коеф.  індексрева відростка дида

1 3 3 3 3 3 3 18 III
2 1 2 1 1 3 3 11 II
3 3 3 3 1 3 3 16 III
4 1 2 2 1 3 2 11 II
5 1 3 3 2 2 3 14 III
6 3 3 2 2 3 1 14 III
7 1 3 3 2 1 3 13 II
8 1 2 3 2 1 3 12 II
9 1 1 3 2 2 3 12 II
10 1 1 3 2 2 1 10 II
11 1 2 1 1 1 2 8 I
12 3 2 3 3 1 3 15 III
13 1 3 1 1 2 2 10 II
14 2 2 3 1 3 2 13 II
15 2 3 3 1 3 3 15 III
16 2 3 3 3 2 3 16 III
17 2 1 1 1 2 2 9 I
18 1 1 1 1 1 1 6 I
19 1 1 1 1 1 1 6 I
20 1 2 3 1 1 2 10 II
21 3 2 2 2 1 1 11 II
22 3 3 3 3 1 2 15 III
23 1 2 3 3 1 2 12 II
24 2 2 1 2 1 2 10 II
25 3 2 2 2 1 3 13 II
26 1 2 3 3 2 2 13 II
27 1 2 3 2 2 2 12 II
28 2 2 3 2 3 2 14 III
29 2 3 1 1 1 2 10 II
30 3 1 1 1 1 2 9 I
31 3 3 2 3 1 3 15 III
32 1 3 1 3 1 3 12 II
33 1 3 1 1 1 2 9 I
34 1 3 1 1 1 2 9 I
35 1 3 1 1 1 2 9 I
36 1 3 1 1 1 3 10 II
37 1 3 3 1 1 3 12 II
38 1 2 1 1 3 3 11 II
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Таблиця 3
Механізм визначення генерального індексу

Загальний Генеральний Кількість осіб Загальної кількості
коефіцієнт  індекс у групі досліджень  досліджень, %

6–9 I 8 21,1
10–13 II 20 52,6
14 і вище III 10 26,3

1 — загальне обсіменіння
(4–5)⋅104 КУО/мл;

2 — загальне обсіменіння
(6–8)⋅104 КУО/мл;

3 — загальне обсіменіння
вище 8⋅104 КУО/мл.
Дані бактеріологічного до-

слідження з визначення кіль-
кості грибів роду Кандида,
отримані за стандартними ме-
тодиками, уніфікували в такий
спосіб:

1 — відсутність або вміст
грибів 1–5 млн кл.;

2 — вміст грибів 6–45 млн кл.;
3 — вміст грибів вищий за

46 млн кл.
Морфологічне дослідження

епітелію порожнини рота про-
водили за методикою, описа-
ною раніше [13]. Уніфікація
продемонстрована в табл. 1.

Результати дослідження
та їх обговорення

Дані, отримані в результаті
зазначених вище досліджень,
зведені в табл. 2. Наведені
шість груп індексів нами під-
сумовувалися. Загальний су-
марний коефіцієнт наведено у
колонці 7 табл. 2.
З огляду на те, що кількість

показників визначено як шість,
для розрахунку генерального
індексу використали таку про-
порцію (табл. 3). Виходячи з
даних табл. 3, індекс 1 харак-
теризує групу пацієнтів, близь-
ких за своїми показниками до

норми, з низьким значенням
атрофії кісткової тканини аль-
веолярних відростків, відсут-
ністю значних дефектів зубних
рядів, невисоким обсіменінням
і відсутністю або низькими по-
казниками росту грибів роду
Кандида. Індекс II відповідав
помірній, але вираженій пато-
логії зубощелепної системи з
порушеннями у гіршу сторо-
ну, тимчасом як індекс III —
це тяжкі патологічні стани у
порожнині рота; вони оціню-
валися як несприятлива ситуа-
ція, що веде до подальшої
швидкої втрати зубів.
Виходячи з даних, наведе-

них у табл. 3, можна вважати,
що серед групи психічно хво-
рих осіб значно виражена схиль-
ність до належності до другої
й третьої груп (рис. 1).
Аналогічно визначенню ге-

нерального індексу нами було
проведено індексування щодо
кожної з зазначених шести оз-
нак. Результат індексування
наведено у табл. 4.

Як випливає з даних ана-
лізів груп, найгіршими (44–
47 % індексу III) (див. табл. 3)
виявилися результати проби
Шиллера — Писарева й дослі-
дження атрофії кісткової тка-
нини альвеолярних відростків
щелеп, найбільш благополуч-
ною була 1-ша група (1-ша —
57,9 %; 2-га — 23,7 %) — із на-
явністю дефектів і протезу-
вання. Це свідчить, на наш по-
гляд, про низьку інформатив-
ність обраної групи. Очевид-
но, поділ на запропоновані
нами підрозділи не повністю
відображає весь варіантний
ряд патології зубощелепної
системи  з  погляду  ортопе-
дичної стоматології, що й по-
значилося на аналізі дослі-
джень.
Для більш інформативної

експрес-методики досліджень
нами застосовувався метод
лазерної кореляційної спектро-
скопії (ЛКС) у зазначеній гру-
пі пацієнтів [14].
За методикою [14] ми одер-

жували й досліджували рідину
порожнини рота. Отримані
дані наведено в табл. 5.
Результати ЛКС-метрії по-

дано у вигляді таких підкла-
сів: 0 — нормологічний; 1 —
алергоподібний; 2 — інтокси-
каційний; 3 — дистрофічний;
4 — автоімунний; 5 — катабо-
лічний; 6 — змішаний алерго-
й інтоксикаційноподібний; 7 —
змішаний алерго- й автоімуно-
подібний.
Виходячи з даних цього кла-

сифікатора, ми об’єднали дані
підкласи в чотири основні групи:

0 — увійшов нормологічний
підклас (0);
Г (гідролітичний) — увійш-

ли підкласи 2, 3 і 5;
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Рис. 1. Розподіл значення гене-
рального індексу в групі психічно
хворих осіб
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II

Таблиця 4
Результати індексування за групами проведених досліджень

    
 № Протези

Проба Атрофія
Гриби роду

 рядка
Шиллера — альвеолярного Бак. посів

Кандида
Морфологія

Писарева відростка

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

I 22 57,9 6 15,8 15 39,5 19 50 21 55,2 5 13,2
II 7 18,4 15 39,5 5 13,2 11 28,9 8 21,1 17 44,7

III 9 23,7 17 44,7 18 47,3 8 21,1 9 23,7 16 42,1
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Таблиця 5
Результати дослідження рідини порожнини рота ЛКС-методом

1 0,0 III
2 6,2 II
3 1,2 III
4 0,0 II
5 0,0 III
6 0,0 III
7 1,1 II
8 0,0 II
9 0,0 II

10 1,3 II
11 4,1 I
12 0,0 III
13 5,1 II
14 0,0 II
15 0,0 III
16 0,0 III
17 2,2 I
18 0,0 I
19 5,2 I

  №
Дані ЛКС

Генеральний
  з/п індекс

20 1,1 II
21 2,2 II
22 0,0 III
23 0,0 II
24 2,2 II
25 3,1 II
26 0,0 II
27 0,0 II
28 1,3 III
29 4,1 II
30 2,1 I
31 1,1 III
32 6,1 II
33 0,0 I
34 1,1 I
35 0,0 I
36 7,1 II
37 0,0 II
38 0,0 II

  № Дані ЛКС Генеральний
  з/п індекс

П (проліферативний) —
підкласи 1 і 4;
З (змішаний) — увійшли

підкласи 6, 7 і 8.
У результаті аналізу табл. 5

було отримано дані, об’єднані
нами в табл. 6. Аналізуючи
стан порожнини рота в психіч-
них хворих за даними ЛКС-
метрії, можна зробити висно-
вок про помірний поділ у групі
найбільш благополучних паці-
єнтів (I) між нормологічною,
гідролітичною та проліфера-
тивною групами (рис. 2, 3), а
також чітке зміщення до нормо-
логічної групи в найбільш не-
благополучній III групі (рис. 4).

Висновки

У результаті проведених
досліджень нами розроблено
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Рис. 2. Розподіл результатів
ЛКС-досліджень у групі хворих,
зарахованих до I індексу (найбільш
благополучних)
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Таблиця 6
Аналіз результатів ЛКС-метрії

      Групи Нормоподібні Гідролітичні Проліферативні Змішані

за індексами  (0)  (Г)  (П)  (З)
Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

I 3 38 3 38 2 24 0 —
II 9 45 4 20 4 20 3 5

III 7 70 0 — 3 30 0 —
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Рис. 3. Розподіл результатів
ЛКС-досліджень у групі хворих,
зарахованих до II індексу
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Рис. 4. Розподіл результатів
ЛКС-досліджень у групі хворих,
зарахованих до III індексу (най-
менш благополучних)

генеральний індекс стану по-
рожнини рота, що дозволяє з
високою вірогідністю оцінити
виразність атрофічних і за-
пальних процесів, які перебіга-
ють у порожнині рота, викори-
стовуючи вже широко відомі й
часто застосовувані на прак-
тиці методики об’єктивного
дослідження порожнини рота.
Застосування методу ЛКС-

метрії для вивчення перебігу
запальних процесів у порож-
нині рота довело його екс-
пресність й інформативність
як методу оцінки стану по-
рожнини рота.
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STUDING OF DENTAL STSTUS OF MENTAL

PATIENTS USING INTEGRAL INDEX LCS-METRY
The object of the research of the author is condition of

the oral tissues and methods of their complex study in the
group of  mental patients. The study of the dental status and
unification of the data obtained in order to summarize and
compare with other groups of patients requires development
of standardized simple tests and systems of result indexa-
tion.

The developed complex integral index and application
of express-diagnosis with the help of lazer correlation spec-
troscopy (LCS) allowed to obtain unified result in exami-
nation of the oral cavity in the group of mental patients.

Key words: mental patients, integral index, LCS-metry,
methods of studies.
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ВИЗНАЧЕННЯ СТОМАТОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ

ПСИХІЧНО ХВОРИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КОМП-
ЛЕКСНОГО ІНТЕГРАЦІЙНОГО ІНДЕКСУ Й МЕТОДУ
ЛАЗЕРНОЇ КОРЕЛЯЦІЙНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ

Стан тканин порожнини рота та методи їх комплекс-
ного дослідження у психічно хворих — предмет дослі-
дження автора статті. Вивчення стоматологічного стату-
су та проведення уніфікації отриманих даних з метою
узагальнення та можливістю порівняння з іншими гру-
пами пацієнтів вимагає розробки стандартизованих прос-
тих тестів і системи індексування їх результатів.

Розроблений автором комплексний інтегральний індекс
і застосування експрес-діагностики за допомогою ЛКС-
метрії дозволило отримати уніфіковані результати дослі-
дження стану порожнини рота у групі психічно хворих.

Ключові слова: психічно хворі, інтегральний індекс,
ЛКС-метрія, методи дослідження.

Вступление

Депрессия у кардиологичес-
ких пациентов, по данным раз-
личных авторов, составляет
от 18,3 до 31,5 % [1]. С нею
связывают повышение риска
развития и более тяжелое тече-
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ние ишемической болезни серд-
ца (ИБС) [2]. Среди депрессив-
ных симптомов наибольшее
прогностическое значение име-
ют снижение настроения и
чувство безнадежности [3].
Депрессия также является важ-
ным фактором риска повыше-

ния общей смертности, наибо-
лее выраженного при депрес-
сивных эпизодах [4].
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