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В останні десятиріччя спостерігається значне зни-
ження якості здоров'я населення, в тому числі і стомато-
логічного, за рахунок вираженої поліморбідності. 
Загальносоматичні захворювання у 85  % випадків є 
супутніми або активізують патологічний процес у паро-
донті. Однією із форм супутньої патології, яка негативно 
впливає на перебіг запальних процесів пародонта, є 
туберкульоз [1, 4, 6]. Звертає на себе увагу гостра потре-
ба надання стоматологічної допомоги дорослим хворим 
на туберкульоз легень, що викликано високою розпо-
всюдженістю захворювань твердих тканин зубів, паро-
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донта та слизової оболонки порожнини рота [5]. У хво-
рих на туберкульоз дітей встановлено значну пошире-
ність патології тканин пародонта залежно від віку, клініч-
ної форми та тривалості захворювання [8]. 

До факторів, які впливають на зниження як загально-
го стану здоров'я населення, так і стоматологічного ста-
тусу, належать і шкідливі чинники забруднення довкілля, 
особливо радіоактивне забруднення території внаслі-
док аварії на Чорнобильській АЕС [2, 7, 10]. За даними 
авторів, хвороби зубів є показником екологічної неспри-
ятливості навколишнього середовища, і вплив шкідли-
вих чинників довкілля зумовлює неповноцінність струк-
тури твердих тканин зубів ще в період їх розвитку, при-
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Резюме
Изучено состояние тканей пародонта при туберкулезе у 

детей 6–17-летнего возраста, проживающих на радиактивно 
загрязненных, вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, и 
условно чистых территориях Ровенской области в зависимос-
ти от клинических форм туберкулеза. Состояние тканей паро-
донта оценивали по результатам опроса, осмотра полости рта, 
а определение распространенности болезней пародонта про-
водили с помощью пародонтальных индексов и проб. Анализ 
структуры воспалительных заболеваний пародонта у больных 
туберкулезом детей показал, что эта патология встречалась в 
форме гингивита и пародонтита. Установлена закономерность 
увеличения с возрастом процента детей как с воспалительным 
поражением десен в форме катарального гингивита, так и с 
более глубокими патологическими изменениями в тканях 
пародонта в форме пародонтита, но распространенность этих 
форм патологии была наиболее выражена среди больных 
туберкулезом детей, жителей радиоактивно загрязненных 
территорий. Частота поражения тканей пародонта у детей 
загрязненных территорий была более выражена при всех фор-
мах туберкулеза и во всех возрастных категориях. С возрастом 
в структуре воспалительных заболеваний пародонта частота 
катарального гингивита уменьшается за счет увеличения рас-
пространенности пародонтита.
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Abstract
The periodontal tissues were evaluated in children with 

tuberculosis, aged 6 to 17 years, residing in contaminated due to 
Chernobyl accident and presumably «clean» territories of Rivne 
region. Periodontal tissue status was assessed using a survey and 
oral cavity inspection. The prevalence of periodontal diseases was 
carried out using periodontal indices and tests. The analysis of 
structure of inflammatory periodontal diseases in children with 
tuberculosis demonstrated that the most prevalent forms were 
gingivitis and periodontitis. There was established an asociation of 
an increase of a percentage of children with inflammatory lesions 
of the gums in the form of catarrhal gingivitis and the more pro-
found lesion in form of paradontitis with age of children. But the 
strongiest was a correlation with the residence in contaminated 
territories. The higher rate of periodontal diseases was in all forms 
of tuberculosis and in all age groups in those children, residing in 
contaminated areas. The rate of catarhal gingivitis decreased with 
aging due to increasing prevalence of parodontitis. 
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