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Метою роботи було вивчення загальних рис у патогенезі каріозного ураження зубів і аутоімунних 
захворювань. У статті представлені огляд літератури, результати аналізу випадкових вибірок 
третіх молярів, видалених за різними клінічними показаннями (11 препаратів), які піддавались візуа-
льному аналізу та вивченню мікроскопічної будови їх коронкової частини після попередньої епоксид-
ної пластинації препаратів зубів та виготовлення з них полірованих шліфів. Проаналізовані дані 
свідчать, що патогенез фісурного карієсу в нашій вибірці каріозних зубів можна пояснити з точки 
зору прямого вірулентного впливу патогенних бактерій на органічні речовини поверхневого ден-
тину і базальної емалі з утворенням аутоантигенів, які в результаті сенсибілізації місцевої імунної 
системи стають ініціальним джерелом поширення каріозного процесу на інші зуби. Це дає підставу 
ототожнювати його з патогенезом аутоімунних і вважати його як прояв каріозної хвороби. Вста-
новлено, що каріозне ураження твердих тканин зі сторони гладких поверхонь коронки зубів почина-
ється з пульпи, при її життєдіяльному стані і припиняється - в результаті тканинного її переро-
дження. Показано, що поодиноке приховане пошкодження твердих тканин зубів є початковим про-
явом латентної стадії каріозного процесу, тоді як множинні дефекти свідчать про подальше його 
прогресування. Що ж стосується загальноприйнятої класифікації карієсу, згідно з якою виділяють 
поверхневий, середній і глибокий карієс, то, на нашу думку, їх слід розглядати як стадії подальшого 
процесу каріозного руйнування твердих тканин зуба. Вивчення патогенезу каріозного ураження 
третіх молярів є необхідним з метою профілактики та підвищення ефективності лікування дано-
го, як ми вважаємо, аутоімунного захворювання. 
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Робота є фрагментом НДР «Вікові аспекти структурної організації органів імунної системи, залоз шлунково-кишкового 
тракту та сечостатевої системи людини в нормі і патології» (держреєстрація №0116U004192). 

Вступ 
Патогенез каріозного ураження зубів до цих 

пір залишається однією з найскладніших та су-
перечливих проблем стоматології.  

У вітчизняній літературі вказується на давно 
назрілу необхідність перегляду уявлень про ка-
рієс як про суто локальний патологічний процес і 
вивчення його в якості хвороби - каріозної хво-
роби (caries disease). При цьому звертається 
увага на необхідність враховувати весь ком-
плекс відомостей з фундаментальної одонтоло-
гії [1, 5, 8, 11].  

Однак, незважаючи на цю цілком обґрунто-
вану парадигму, в практичній стоматології досі 
панує спрощене уявлення про те, що карієс ви-
никає у результаті якихось певних локальних ек-
зогенних факторів (фізичних, хімічних або бак-
теріальних), що призводять до наскрізного по-
шкодження твердих тканин коронкової частини 
зубів [9, 10, 11].  

Поряд з цим, є спроби обґрунтовувати проти-
лежну точку зору, згідно з якою карієс розгляда-
ється як місцевий прояв певних несприятливих 
змін внутрішнього середовища організму, що 
породжують у пульпі зуба дисфункціональний 
стан, який негативно позначається на структурі 
його твердих тканин. Таке подання обґрунтовує 
теорію про ендогенне походження карієсу, і тим 
самим дозволяє класифікувати його як каріозну 
хворобу.  

У даний час, завдяки роботам професора 
кафедри анатомії людини УМСА Ю.П. Костілен-

ко [2, 4, 6], ми маємо у своєму розпорядженні 
переконливі докази на користь розгляду каріоз-
ного ураження зубів як захворювання, у патоге-
незі якого задіяні реакції імунної системи. Це ці-
лком узгоджується з тенденцією, що намітилася 
у останні роки, класифікувати дану патологію як 
каріозну хворобу, а не локальне пошкодження 
твердих тканин зубів внаслідок прямої вірулент-
ної дії патогенних бактерій на зубну емаль [4, 6, 
10]. Тим не менш, ми не заперечуємо певну 
роль у даному патологічному процесі і бактеріа-
льного фактора. Однак останній, на нашу думку, 
є тільки ініціальною ланкою у розвитку імунних 
реакцій, які ведуть до персистенції каріозного 
процесу. При цьому необхідно розуміти, що руй-
нування тканинних структур у відповідь на інфе-
кційний збудник може здійснювати тільки імунна 
система, а не сам патоген. У даному випадку 
морфологічним субстратом каріозної хвороби є 
тверді тканини зуба, у яких емаль має міцну кри-
сталічну структуру і покликана протистояти дії 
патогенної мікрофлори. Отже, механізм її де-
струкції у каріозному процесі необхідно розгля-
дати зовсім не так, як це прийнято вважати від-
повідно кислотно-бактеріальної теорії Міллера 
(1884 р.) [4, 10, 11]. Ми думаємо, що пролити 
світло на цю проблему допоможе коротке зна-
йомство з патогенезом аутоімунних захворю-
вань, наприклад, таких органонеспецифічних як 
ревматоїдний артрит і розсіяний склероз. У зв'я-
зку з тим, що вони досить повно представлені у 
посібниках з клінічної імунології [9], ми не буде-
мо детально зупинятися на їх етіології і патоге-
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незі. Зазначимо тільки найголовніше. Здавалося 
б, що може бути спільного між цими двома но-
зологічними формами аутоімунних захворювань. 
Дійсно, у першому випадку мішенями аутоімун-
ної агресії є синовіальні оболонки, хрящові і кіст-
кові структури суглобів, тоді як при розсіяному 
склерозі руйнуванню підлягають оболонки мієлі-
нових нервових волокон білої речовини головно-
го мозку. Але загальним для них виявляється те, 
що і у тому, і у іншому випадку причиною пору-
шення імунної толерантності до відповідних ау-
тоантигенів є інфекційний чинник, тільки у пер-
шому випадку збудником є бактеріальна (стреп-
тококова) інфекція, а у іншому - вірусна. З цієї 
точки зору, стає принципово правомірною ана-
логія між першопричиною каріозної хвороби і 
даних двох форм аутоімунних захворювань. 

Слід зазначити, що не тільки цими двома, на-
веденими нами прикладами, може бути проілюс-
тровано схожість каріозної хвороби з аутоімун-
ними захворюваннями, яких у даний час налічу-
ється близько 30, що стосуються переважної бі-
льшості органів і тканинних структур організму 
людини [2, 6, 9]. Ми їх вибрали тільки з мірку-
вань крайньої відмінності між ними за охоплен-
ням ураження аутоантигенних структур та кліні-
чної характеристики. Продемонструвати подібне 
спонукає інфекційний початок їх розвитку. 

У зв'язку з тим, що розгляд каріозного ура-
ження зубів у такому широкому медико-
біологічному аспекті робиться у літературі впе-
рше, основна мета нашої роботи полягає у при-
веденні конкретних морфологічних фактів, що 
показують ступінь правомірності такої точки зо-
ру. 

Мета роботи 
З’ясування загальних рис у патогенезі каріоз-

ного ураження зубів і аутоімунних захворювань. 
Матеріали і методи 

Забір матеріалу здійснений на кафедрі хірур-
гічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з 
пластичною та реконструктивною хірургією го-
лови та шиї Української медичної стоматологіч-
ної академії (м. Полтава). У дослідженні задіяно 
11 третіх молярів, видалених у пацієнтів за різ-
ними клінічними показаннями. 6 із них виявилися 
без явних зовнішніх ознак каріозного ураження, 
а решта п'ять – з наявністю таких на різних по-
верхнях коронки. Дані препарати отримані від-
разу, у ході їх оперативного видалення.  

З огляду на методичну особливість проведе-
ного нами дослідження, ми передбачили заходи 
для запобігання тканинного розпаду пульпи цих 
зубів. З цією метою нам необхідно було створи-

ти можливість вільного дифундування у неї 10% 
розчину формаліну. Тому ми відразу після вида-
лення зуба вдавалися до відсікання його коренів 
біля самої коронки, піклуючись, при цьому, про 
цілісне збереження коронкової пульпи. 

Через тиждень дані препарати відмивали від 
формаліну і зневоднювали у наростаючій конце-
нтрації спирту з поступовим переходом у чистий 
ацетон. Подальша процедура полягала у їх роз-
кладанні у окремі пластикові кювети, відповідно-
го розміру, і заливці їх епоксидною смолою. З ці-
єю метою використовувався епоксидний клей 
«Хімконтакт-Епокси» [3]. Після повної полімери-
зації, отримані епоксидні блоки розрізали диском 
сепарації з таким розрахунком, щоб отримати 
дві половини зубної коронки. Потім, торцеві їх 
поверхні з оголеними тканинними структурами 
піддавали шліфуванню та поліруванню до отри-
мання рівних, без подряпин, шліфів. З метою 
розбірливого розкриття внутрішньої структури 
емалі, дані шліфи піддавали поверхневому про-
травлюванню у декальцінуючому агенті, яким 
слугував Трилон-Б (динатрієва сіль ЕДТА). Слід 
зазначити, що тільки після цієї процедури тка-
нинні структури пульпи, дентину і емалі піддава-
лись елективному забарвленню. З цією метою 
нами був використаний 1% розчин метиленового 
синього на 1% розчині бури [3]. 

Такі препарати були дуже зручні для вивчен-
ня їх мікроскопічної будови за допомогою світ-
лової оптики у відбитому світлі, для чого нам 
служив стереоскопічний мікроскоп МБС - 9, 
оснащений цифровою фотоприставкою.  

Даний метод оцінки не передбачає отриман-
ня метричних параметрів. 

Результати та їх обговорення 
При вивченні отриманих епоксидних шліфів 

третіх молярів встановлено, що у більшості з 
них (як інтактних, так і уражених карієсом) міжбу-
горкові щілини дуже варіюють за глибиною про-
никнення в емаль. Так, у одних місцях міжбугор-
кових фісур емаль стоншується приблизно на 
одну третину своєї максимальної товщини, у ін-
ших - наполовину, а у деяких з них міжбугоркові 
заглиблення досягають межі з дентином і при-
зводять до оголення у вузькому проміжку по-
верхневого шару дентину (Рис.1).  

Наявність таких наскрізних щілин в емалі дає 
підставу вважати можливим прямий вірулентний 
вплив патогенних бактерій на органічні речовини 
поверхневого дентину і базальної емалі. З такої 
точки зору можна пояснити патогенез фісурного 
карієсу, який у нашій вибірці каріозних зубів мав 
місце (Рис. 2). 
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Рис. 1. Коронкові відділи двох непошкоджених карієсом третіх молярів,  при виготовленні яких були передбачені заходи 

 для збереження пульпи. Епоксидні шліфи. Забарвлення метиленовим синім. Об'єктив 4. 

 

  
Рис. 2 Коронковий відділ зовнішньо пошкодженого карієсом 

третього моляра,  
при виготовленні якого були передбачені заходи  

для збереження пульпи. Епоксидний шліф. 

 

Рис. 3 А. Коронковий відділ зовнішньо пошкодженого карієсом 
третього моляра,  

при виготовленні якого були передбачені заходи  
для збереження пульпи. Епоксидний шліф.  

Забарвлення метиленовим синім. Об'єктив 4. 

 

  
Рис. 3 Б. Коронковий відділ зовнішньо пошкодженого карієсом 

третього моляра,  
при виготовленні якого були передбачені  

заходи для збереження пульпи.  
Епоксидний шліф. Забарвлення метиленовим синім.  

Об'єктив 7. 

Рис. 4. Епоксидний шліф нижнього третього моляра 
 з множинними прихованими вогнищами каріозного  

пошкодження. Об'єктив 1. 
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На прикладі цих препаратів нам випала наго-
да прояснити деякі сторони патоморфології та-
кої форми каріозного пошкодження емалі. 

Перш за все, на особливу увагу заслуговує 
той факт, що у пульпарній камері усіх п'яти карі-
озних зубів мудрості містяться цілком помітні, 
типові для зубної пульпи, тканинні структури 
(Рис. 3 А, Рис. 3 Б). 

При цьому, на деяких препаратах у субодон-
тобластному шарі, де локалізуються обмінні 
кровоносні мікросудини, виявляються ознаки пе-
риваскулярної інфільтрації лімфатичних клітин, 
що є явним свідченням того, що у даних зубів 
пульпа перебувала у життєдіяльному стані. 

Дуже примітно, що даний осередок перивас-
кулярної інфільтрації проективно пов'язаний з 
каріозною деструкцією емалі за допомогою про-
менеподібного тяжу альтерованого дентину, ві-
домого у літературі під назвою «мертвих трак-
тів» (Рис. 4).  

Сам по собі цей морфологічний факт можна 
трактувати залежно від позиції дослідника щодо 
природи каріозного процесу. Прихильники кис-

лотно - бактеріальної теорії будуть вбачати у 
цьому доцентровий вектор розвитку карієсу, 
тобто, від зовнішньої поверхні емалі до пульпи, 
а з протилежної точки зору даний морфологіч-
ний факт здасться очевидним у своєму ендоген-
ному походженні, тобто, від пульпи до емалі. 
Вирішити дану дилему нам вдалося у процесі 
вивчення п'яти інтактних третіх молярів, у яких 
коронка не мала явних вад, за винятком поверх-
нево стертих, у деяких з них, жувальних горбків. 
Разом з тим, при вивченні їх епоксидних шліфів 
виявилося, що вмістом їх пульпарної камери є, у 
основному, аморфна речовина, позбавлена 
будь – яких типових для пульпи тканинних стру-
ктур. Отже, у даних зовні інтактних зубів пульпа 
виявилась у стані повного переродження, при-
чина якого нам не відома. Але найголовніше по-
лягає у тому, що у кожному препараті таких зубів 
мали місце обмежені поодинокі і множинні лока-
льні осередки пошкодження у зоні дентіноема-
левої межі, які за патоморфологічною картиною 
у точності відповідають каріозному процесу 
(Рис. 5).  

 
Рис. 5 Коронковий відділ третього моляра з поодиноким 

 прихованим каріозним пошкодженням твердих тканин. Епоксидний шліф. Забарвлення метиленовим синім. Об'єктив 2. 

При цьому, можна припустити, що поодиноке 
приховане пошкодження твердих тканин цих зу-
бів є початковим проявом латентної стадії каріо-
зного процесу, тоді як множинні дефекти свід-
чать про подальше його прогресування, яке 
припиняється у даному випадку в результаті 
тканинного переродження пульпи. Але у разі її 
збереження каріозний процес у кінцевому підсу-
мку призведе до наскрізного пошкодження зу-
бної коронки, у тому або іншому її місці, що фак-
тично демонструють, розглянуті вище препарати 
(Рис. 4).  

Це дає підставу виділити латентну стадію в 
розвитку каріозного процесу, яка не 
проявляється ззовні. Що ж стосується 
загальноприйнятої класифікації карієсу, згідно з 
якою виділяють поверхневий, середній і глибо-
кий карієс, то, на нашу думку, їх слід розглядати 
як стадії подальшого процесу каріозного руйну-
вання твердих тканин зуба. 

Ми усвідомлюємо, що така інтерпретація суто 
морфологічних фактів може здатися надуманою. 
Але іншого, більш прийнятного пояснення за-
пропонувати ми не можемо. Тому, логічно можна 
припустити, що каріозне ураження твердих тка-
нин зі сторони гладких поверхонь коронки зубів 
починається з пульпи, при її життєдіяльному 
стані. Ми вважаємо, що даний процес є резуль-
татом сенсибілізації місцевої імунної системи під 
впливом вторинних (набутих) високоактивних 
аутоантигенів, які виникають під впливом на ор-
ганічні речовини базальної емалі патогенних мі-
кроорганізмів. Є підстави вважати, що це відбу-
вається у ретенційних зонах молярів, якими є, як 
було зазначено вище, міжбугоркові щілини.  

Першочергово даний інфекційний агент при-
зводить до розвитку фісурного карієсу, який у 
подальшому стає ініціальним джерелом поши-
рення каріозного процесу на інші зуби, незалеж-
но від того, чи є вони повноцінно прорізаними, 
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чи знаходяться у щелепах у ретенованому стані. 
Якщо каріозне пошкодження зубів будь – якої 
групи, що прорізалися ще можна пояснити з точ-
ки зору кислотно – бактеріальної теорії, то щодо 
ретенованих зубів така точка зору абсолютно 
неспроможна. Вірогідним підтвердженням того, 
що такі випадки мають місце у дійсності, можуть 
служити окремі знахідки дистопованих молярів, 
уражених глибоким карієсом, у літніх людей [7]. 
Крім того, наочним прикладом непрямого залу-
чення у каріозний процес твердих зубних тканин 
можуть слугувати так звані тератомні зуби, які 
були виявлені у дермоїдних кістах яєчників після 
їх оперативного видалення. При їх вивченні ви-
явилося, що ектоповані (причудливої форми) 
зуби відзначені явними ознаками каріозного по-
шкодження [4, 7]. На нашу думку, цього цілком 
достатньо для висновку про те, що пошкодження 
віддалених за місцем розташування однорідних 
тканинних структур може відбуватися тільки при 
сенсибілізації до них імунної системи.  

Висновки 
1. Таким чином, згідно з отриманими даними, 

у патогенезі каріозного процесу можна виділити 
дві ланки зі зворотним позитивним зв'язком: од-
на з них - аферентна, за якою здійснюється іні-
ціальне сприйняття імунокомпетентними кліти-
нами вторинних аутоантигенів, що виникають у 
результаті вірулентної дії патогенних бактерій на 
органічні речовини базальної емалі, а у іншій 
ланці відбувається ефекторна реакція імунної 
системи не тільки на місцеві аутоантигени, але і 
на віддалені від даного первинного вогнища. 
Неважко зрозуміти, що залучені у каріозний про-
цес зуби, можуть ставати причиною подальшого 
поширення каріозного процесу. 

2. Така оцінка каріозного процесу дає підста-
ву ототожнювати його, у основних рисах, з пато-
генезом аутоімунних захворювань і вважати його 
саме каріозною хворобою, а не результатом су-
то локального пошкодження емалі патогенними 
мікроорганізмами. Єдиною відмінною рисою ка-
ріозної хвороби від відомих, у даний час, аутоаг-
ресивних уражень інших органів і тканинних 
структур організму, є її практично тотальна по-
ширеність серед людей (за даними ВООЗ вона 

досягає 96%). На нашу думку, це можна поясни-
ти тим, що, на відміну від інших органів і тканин-
них структур, тільки зуби знаходяться у відкри-
тому контакті із зовнішнім середовищем.  

Пропонована нами концепція про природу 
каріозного ураження зубів, природно, потребує 
подальших цілеспрямованих і всебічних дослі-
джень, результати яких можуть внести суттєві 
корективи в існуючу практику профілактики і лі-
кування даного, як ми вважаємо, аутоімунного 
захворювання. 
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Реферат 
ОБЩИЕ ЧЕРТЫ В ПАТОГЕНЕЗЕ КАРИОЗНОГО ПОРАЖЕНИЯ ТРЕТЬИХ МОЛЯРОВ И АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
Талаш Р. В. 
Ключевые слова: третьи моляры, пульпа, дентин, межфисурная щель, кариес, кариозные зубы, кариозная болезнь. 

В статье представлены обзор литературы, результаты анализа случайных выборок третьих моля-
ров, удаленных по различным клиническим показаниям (11 препаратов), которые подвергались визу-
альному анализу и изучению микроскопического строения их коронковой части после предваритель-
ной эпоксидной пластинации препаратов зубов и изготовления из них полированных шлифов. Про-
анализированые данные свидетельствуют, что патогенез фисурного кариеса в нашей выборке кари-
озных зубов можно объяснить с точки зрения прямого вирулентного воздействия патогенных бактерий 
на органические вещества поверхностного дентина и базальной эмали с образованием аутоантиге-
нов, которые, в результате сенсибилизации местной иммунной системы, становятся инициальным ис-
точником распространения кариозного процесса на другие зубы. Это дает основание отождествлять 
его с патогенезом аутоиммунных и считать его как проявление кариозной болезни. Установлено, что 
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кариозное поражение твердых тканей со стороны гладких поверхностей коронки зубов начинается с 
пульпы, при ее жизнедеятельном состоянии и прекращается - в результате тканевого ее перерожде-
ния. Показано, что одиночное скрытое повреждение твердых тканей зубов является начальным про-
явлением латентной стадии кариозного процесса, тогда как множественные дефекты свидетельству-
ют о дальнейшем его прогрессировании. Что же касается общепринятой классификации кариеса, со-
гласно которой выделяют поверхностный, средний и глубокий кариес, то, по нашему мнению, их сле-
дует рассматривать как стадии дальнейшего процесса кариозного разрушения твердых тканей зуба. 
Изучение патогенеза кариозного поражения третьих моляров необходимо с целью профилактики и 
повышения эффективности лечения данного, как мы считаем, аутоиммунного заболевания. 

Summery  
GENERAL FEATURES OF CARIES PATHOGENESIS IN THIRD MOLARS AND AUTOIMMUNE DISEASES 
Talash R. V. 
Key words: third molars, pulp, dentin, interfissure gap, dental caries, caries disease. 

This article presents a literature review, the results of the analysis of random samples of third molars re-
moved for various clinical indications (11 samples). The teeth samples were analyzed visually, then their 
coronal parts were treated with epoxy plastination technique and prepared polished sections were studied 
microscopically. The analyzed data demonstrate the pathogenesis of fissure caries in our samples studied 
can be explained in terms of the direct virulent effect of pathogenic bacteria on the organic matter in the su-
perficial dentin and basal enamel with the formation of auto antigens, which, as a result of sensitization of the 
local immune system, become the initial source of the carious process spreading to other teeth. This gives 
grounds to identify it with the pathogenesis of autoimmune pathology. It has been established that carious 
damage to hard tissues on the smooth surfaces of the dental crown begins with the pulp, when it is vital, and 
stops as a result of its tissue degeneration. It has been shown that a single latent damage to the hard dental 
tissues is the initial manifestation of the latent stage of the carious process, while multiple defects indicate its 
further progression. As for the generally accepted classification of caries, according to which superficial, me-
dium and deep caries are distinguished, then, in our opinion, they should be considered as stages of the fur-
ther process of carious destruction of hard dental tissues. We can suggest the study of the pathogenesis of 
carious lesions of third molars is necessary in order to prevent the occurrence of autoimmune diseases and 
increase the effectiveness of their treatment.  


