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Думки про «неповноцінність» 

перешкоджають щоденній діяльності 

(виконанню професійних обов’язків, 

повсякденних побутових справ тощо) 

Ні -1,9 

10. Постійна тривожність, пов'язана з 

наявністю дефекту. 

Так 1,2 
0,18 

Ні -1,2 

 

Висновки. Розроблена анкета допоможе лікарю-хірургу виявити пацієнтів, 

які не потребують оперативного втручання, можуть мати психічні розлади та 

мають бути направлені на консультацію до психіатра. 

 

ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ 

КОНТАКТНОГО КАРІЄСУ 

БОЙКО І.В., КОСТИЛЕНКО Ю.П., БУХАНЧЕНКО О.П. 

Полтавський державний медичний університет, Полтава, Україна 

Проблема діагностики контактного карієсу була і залишається актуальною 

до теперішнього часу. Оскільки контактний карієс – це процес, який 

довготривалий час залишається прихованим для прямого візуального 

спостереження, це змушує вдаватися до використання різних методів 

інструментального дослідження, серед яких найбільш ефективним є метод 

рентгенографії, хоча його можливості дозволяють виявити дефект тільки на 

пізніх стадіях деструкції емалі та дентину [1,2]. В даний час результативність 

лікування контактного карієсу суттєво підвищилася завдяки впровадженню в 

практику стоматологічного обстеження методу конусно-променевої 

комп'ютерної томографії який дозволяє прицільно візуалізувати зону ураження 

зуба [3,4]. 
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За багаточисленними даними авторів прийнято вважати, що карієс будь-

якої локалізації одноманітний за своїм розвитком [5,6]. Тому ми поставили собі 

за мету з'ясувати, чи так це насправді. 

Матеріали та методи. Матеріалом дослідження служили 8 препаратів 

верхніх премолярів з каріозним дефектом на апроксимальних поверхнях коронок 

зубів, які були попередньо отримані після видалення. 

Після промивання і дегідратації в спиртах з переходом в ацетон зуби 

поміщали в відповідні за розмірами кювети, які заповнювалися технічною 

епоксидною смолою марки «Хімконтакт-Епокси». Далі епоксидні блоки 

розсікали сепараційним диском на дві половини в поздовжньому напрямку зуба 

з таким розрахунком, щоб перетин проходив посередині каріозного дефекту. 

Наступний етап полягав в поверхневому протравлені емалі та дентину в 

хелатоутворюючі агенти (Трилон-Б). Після їх забарвлювали 1% розчином 

метиленового синього на 1% розчині бури, далі шліфи піддавалися вивченню. 

Результати дослідження та їх обговорення. При зовнішньому огляді 

апроксимальних поверхонь коронкової частини премолярів, уражених 

контактним карієсом, легко виявляється дефект емалі різної величини у вигляді 

коричневої поверхневої ерозії, що за зовнішнім виглядом можна прийняти за 

поверхневий карієс в стадії пігментованої плями. 

При вивченні епоксидних шліфів даних зубів виявляється, що таке 

ствердження не є вірним. І в цьому полягає особливість контактного карієсу, при 

якому в межах зовнішнього пошкодження зберігаються ділянки деструктивної 

емалі на всю товщину її, що має на шліфі форму тупого клина, основою якого є 

поверхнева емаль, тоді як основа його пухко примикає до поверхневого шару 

дентину. Іншими словами, дана ділянка деструктивної емалі у вигляді пробки 

закриває каріозну порожнину, дном якої є поверхневий шар дентину, що типово 

для середнього карієсу. Можна припустити, що збереження каріозної порожнини 

деструктивної емалі пояснюється затримкою її випадання (або відторгнення) з 

боку контактної поверхні суміжного зуба. Помітно також що, за умови 
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розташування карієсу на відкритій поверхні коронки зуба, сталося б звичайне 

утворення порожнини з розташованими в ній залишками емалевого дендрита і 

їжі, які можуть бути поживним субстрактом для мікроорганізмів. 

Висновок. В даний час однозначно вирішити дилему розвитку карієсу 

вкрай важко, так як неможливо простежити в динаміці розвиток каріозного 

процесу, починаючи від його витоків. В процесі нашого дослідження ми дійшли 

висновку, що каріозний процес будь-якої локалізації не можливо вважати 

одноманітний за своїм розвитком. 
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