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Вступ. Актуальність карієсу постійних зубів у 
дітей обумовлюється значним ростом поширеності 
даного захворювання серед дитячого населення в 
Україні [3,8]. Найбільш часто серед постійних зубів 
уражуються карієсом перші постійні моляри, що 
обумовлено передусім складністю будови їх оклю-
зійної поверхні [1]. Патологічний процес в ямках і фі-
сурах молярів у 40% випадків виникає в інтервалі від 
12 до 18 місяців після прорізування [6], тому рання 
профілактика карієсу в цих зубах набуває все біль-
шого значення.

Основу профілактики карієсу постійних зубів у 
процесі та відразу після прорізування складає від-
шкодування мінеральних компонентів у недостатньо 
мінералізовану емаль. Але по відношенню до моля-
рів найбільш ефективним методом профілактики є 
герметизація фісур та ямок силантами [7].

Більшість дослідників формулюють показання до 
герметизації фісур, враховуючи особливості будови 
жувальної поверхні молярів. Наші дослідження по 
вивченню особливостей виникнення карієсу в пер-
ших постійних молярах у дітей м. Полтава показали, 
що найбільш часто карієсом уражуються моляри 
нижньої щелепи з ускладненою будовою жувальної 
поверхні (тип У5 і +5) та верхні моляри з віддаленим 
розміщенням двох ямок (тип ІІ) [4,5]. Виявлено, що 
ямки є найбільш сприйнятливими до карієсу загли-
бленнями жувальної поверхні молярів, а зі збільшен-
ням їх глибини зростає ризик виникнення карієсу, 
внаслідок чого моляри, які мають хоча б одну глибо-
ку ямку є найменш стійкими до каріозного ураження 
[2].

Мета дослідження. Вивчити ефективність гер-
метизації фісур та ямок перших постійних молярів у 
дітей з урахуванням одонтогліфіки та глибини ямок 
їх жувальної поверхні.

Об’єкт і методи дослідження. Для вирішення 
поставленого завдання проведено обстеження 946 
перших постійних молярів у 240 дітей без фонової 
патології (І та ІІ група здоров’я) віком 6-7 років, учнів 
1 класів середніх загальноосвітніх шкіл м. Полтави.

Тип візерунка жувальної поверхні перших постій-
них молярів визначали за схемами одонтогліфічних 
варіантів зубів верхньої і нижньої щелеп, запропоно-
ваних Гасюком А.П. і Скрипніковим П.М. (2001).

Одонтогліфічний рисунок молярів визначали в 
інтактних зубах, які не мали ознак початкових форм 
карієсу, після забарвлення жувальної поверхні 2% 
розчином метиленового синього для кращого візу-
ального огляду.

Глибину ямок жувальної поверхні молярів вимі-
рювали запропонованим нами способом (рац. про-
позиція № 1860 від 11.06.98 р.).

Ямку вважали неглибокою, коли коренева голка, 
вставлена у неї, не фіксувалася, а глибина була мен-
шою, ніж 0,2 мм. Ямку, в якій коренева голка фіксу-
валася, а глибина була меншою або дорівнювала 0,5 
мм, вважали середньої глибини. Глибокою вважали 
ямку, в якій коренева голка фіксувалася, а глибина 
була більшою ніж 0,5 мм.

Вимірювання глибини проводилося у кожній ямці 
946 молярів.

Верхні моляри, обрані для подальшого дослі-
дження, мали ІІ тип жувальної поверхні, нижні моля-
ри – тип У5, +5.

Моляри кожного типу були поділені на три групи 
залежно від глибини ямок їх жувальних поверхонь 
(1 група – з неглибокими ямками, 2 група – які мали 
хоча б одну середню ямку, 3 група – які мали хоча б 
одну глибоку ямку).

Для проведення профілактичних заходів з числа 
спостережених молярів 3-ї групи було відібрано 
203 зуба 100 дітей, які склали профілактичну групу 
(табл. 1). Дітям проводили гігієнічне навчання та 
контрольоване чищення зубів з акцентом на жуваль-
ну поверхню молярів, крім цього, проводили профі-
лактичне закриття фісур та ямок герметиком світло-
вого твердіння «JenFissu-Fill» («Jen Dental» США).

110 молярів 3-ї групи у 71 дитини, яким проводи-
ли тільки навчання гігієні порожнини рота та контр-

Таблиця 1.

Розподіл перших постійних молярів за їх 
одонтогліфікою в основній групі

Кількість 
дітей

Тип жувальної 
поверхні молярів

Кількість зубів 
оброблених герметиком

100

ІІ 76

У5 77

+5 50

Усього 203
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ольоване чищення зубів з акцентом на жувальну по-
верхню молярів, служили контролем (табл. 2).

Перед герметизацією фісур і ямок перших по-
стійних молярів, діти, яким проводили профілактич-
ні заходи, чистили зуби індивідуальними засобами 
гігієни під наглядом медичної сестри.

Неінвазивна методика герметизації включала: 
ретельне очищення зуба за допомогою щітки і по-
лірувальної пасти, що не містить фторидів і масла; 
ізолювання зуба від вологи порожнини рота; про-
травлення емалі 37% гелем ортофосфорної кислоти 
протягом 30 сек.; ретельне промивання водою про-
тягом 30 сек.; висушування; нанесення герметика 
на борозни та ямки з вилученням повітряних бульок; 
засвічування герметика; контроль оклюзії.

Ефективність профілактичних заходів оцінювали 
за даними клінічного дослідження, яке проводили 
через 6, 12 та 24 місяців.

У динаміці спостереження визначали редукцію 
фісурного карієсу перших постійних молярів, які 
були вкриті герметиком порівняно з групою контр-
олю за показником редукції:

де КПВ контр. – індекс карієсу у групі контролю, 
КПВ дос. – індекс карієсу у дослідній групі.

Отримані дані оброблялися методом варіаційної 
статистики. Оцінка вірогідності різниці показників 
проводилась за методом різниць. Відмінності вва-
жалися за вірогідні при р≤0,05.

Результати досліджень та їх обговорення. 
Перший контрольний огляд, проведений нами через 
6 місяців після нанесення герметика на 203 перших 
постійних молярах, визначив високу ступінь його 
збереження.

Повне збереження герметика було виявлено у 
196 молярах, що склало 96,55%. Отже, за перше пів-
річчя герметик було втрачено у 7 молярах. Каріозних 
уражень в дослідній групі зубів на даному етапі до-
слідження визначено не було.

При дослідженні 110 перших постійних молярів 
контрольної групи, карієс було діагностовано у 8 ви-
падках, що склало 7,27%.

Через 12 місяців після герметизації нами було 
проведене дослідження зубів дослідної та контроль-
ної груп. У результаті даного огляду в дослідній групі 
повне збереження герметика визначилося на 189 
зубах, що склало 93,1% молярів. Таким чином, через 

Таблиця 2.

Розподіл перших постійних молярів за їх 
одонтогліфікою в контрольній групі

Кількість 
дітей

Тип жувальної 
поверхні молярів

Кількість 
зубів

71

ІІ 40

У5 44

+5 26

Усього 110

рік після герметизації покриття було втрачене у 14 
випадках. Його втрата за друге півріччя складала 7 
випадків. При огляді молярів дослідної групи було 
встановлено, що у ямках і борознах, які його втрати-
ли, не було каріозних уражень.

При огляді зубів контрольної групи через 12 мі-
сяців було виявлено 29 випадків карієсу, що склало 
26,36% від загальної кількості обстежених молярів. 
За друге півріччя приріст карієсу в контрольній групі 
склав 21 зуб.

Повторне дослідження через 24 місяці в дослід-
ній групі молярів показало, що герметик повністю 
зберігся на 172 зубах, що склало 84,48% молярів.

Через 2 роки після герметизації силант було 
втрачено у 31 випадку. Його втрата за другий рік 
складала 17 випадків.

При огляді зубів, які зберегли покриття не було 
виявлено жодного випадку карієсу ямок та борозн.

Дослідження 31 зуба, які втратили силант, ви-
значило, що карієсом були уражені лише 7 зубів, які 
залишилися без герметика у перше півріччя. Із ура-
жених зубів 71,43% належали до нижньої щелепи і 
28,57% — до верхньої щелепи. 60% уражених нижніх 
молярів мали тип візерунку У5 і 40% — тип візерунку 
+5, що не мало суттєвої різниці (р>0,05).

Характерним було те, що карієс у вищевказаних 
зубах локалізувався виключно в зубних ямках, які у 
6 випадках (85,71%) були глибокими і у 1 випадку 
(14,29%) – неглибокими, що мало суттєву різницю 
(р<0,001).

В контрольній групі молярів через 24 місяці було 
виявлено 42 каріозних зуба, що склало 38,18%. За 
другий рік спостереження приріст карієсу у групі 
контролю склав 16 зубів.

Отже, через 2 роки від початку дослідження в до-
слідній групі молярів відсоток уражених зубів був ві-
рогідно меншим, ніж в контрольній групі (р<0,001), 
що склало відповідно 3,45% і 38,18%.

Враховуючи отримані дані, ми визначили значен-
ня редукції фісурного карієсу у дослідній групі зубів 
у порівнянні з контролем. Цей показник через 24 мі-
сяці склав 83,33%.

Висновки. Застосування методу герметизації 
фісур в постійних молярах з урахуванням глибини 
ямок їх жувальних поверхонь показало його висо-
ку ефективність. Тому цей метод необхідно в першу 
чергу проводити в перших постійних молярах, які 
мають глибокі ямки, так як саме вони, втративши за-
хисне покриття, найбільш часто уражались карієсом 
порівняно з ямками, меншими за глибиною.

Перспективи подальших досліджень. Прове-
дені нами дослідження спонукають до розробки та 
впровадження у практичну охорону здоров’я кри-
теріїв диференційованого підходу до профілактики 
фісурного карієсу перших постійних молярів у дітей.

Показник редукції = КПВ контр. – КПВ дос. ×100%,
КПВ контр.
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Резюме. Динамічне спостереження, протягом 2-х років, в групі дітей, яким провели герметизацію фісур 

в перших постійних молярах з урахуванням глибини ямок їх жувальних поверхонь показало високу ефектив-
ність таких профілактичних заходів.

Тому цей метод профілактики необхідно в першу чергу проводити в перших постійних молярах, які мають 
глибокі ямки, так як саме вони, втративши захисне покриття, найбільш часто уражаються карієсом порівняно 
з ямками, меншими за глибиною.
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Резюме. Динамическое наблюдение в течение 2-х лет, в группе детей, которым провели герметиза-

цию фиссур в первых постоянных молярах с учетом глубины ямок их жевательных поверхностей показало 
высокую эффективность таких профилактических мероприятий.

Поэтому этот метод профилактики необходимо в первую очередь проводить в первых постоянных мо-
лярах, которые имеют глубокие ямки, так как они, утратив защитное покрытие, наиболее часто поражаются 
кариесом по сравнению с ямками, меньшими по глубине.

Ключевые слова: дети, постоянные моляры, ямки, герметизация.
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Abstract. The most common among permanent teeth affected by caries are the first permanent molars, due to 

the complexity of the structure of the occlusal surface. The pathological process in the pits and fissures of molars in 
40% of cases occurs in the range of 12 to 18 months after the eruption, so early prevention of dental caries in these 
teeth is becoming increasingly important.

Aim. To study the effectiveness of the sealing of fissures and pits of the first permanent molars in children taking 
into account the depth of the pits and odontoglific of their chewing surfaces.

Object and methods. The study involved 946 first permanent molars in 240 children without background 
pathology at the age of 6-7 years.

Pattern type chewing surfaces of the first permanent molars was determined according to the odontoglific 
schemes variants teeth of the upper and lower jaws, and proposed by Gasyuk A.P. and Skripnikov P.N. (2001). The 
depth of the pits of the chewing surfaces of molars measured way offered by us.

The upper molars selected for further study had type II chewing surfaces, lower molars — Type Y5, +5. Each type 
molars were divided into three groups, depending on the depth of the pits of their chewing surfaces (group 1 — with 
shallow pits, group 2 — middle pits, group 3 — with deep pits).
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To carry out preventive measures of the number of observations molars third group were selected 203 teeth 
of 100 children who underwent prophylactic closure of fissures and pits sealant light curing «Jen Fissu-Fill» («Jen 
Dental» the United States). 110 molars third group have 71 children served as the control, they performed only 
trained dental hygienists and supervised brushing with a focus on the chewing surface of the molars.

The effectiveness of preventive measures was assessed according to clinical studies, which were performed at 
6, 12 and 24 months.

Results and discussion. After 24 months in the experimental group molar sealant completely preserved in 172 
teeth, which accounted for 84,48%. On examination of the teeth that saved the coating did not reveal a single case 
of caries of pits and fissures.

A study of 31 teeth, which lost sealant, has determined that the caries were hit only 7 teeth left without sealant 
for the first half. The characteristic was that cavities in the teeth above was localized only in the dental pits, which in 
6 cases (85,71%) were deep and in 1 case (14,29%) — shallow that there was a significant difference (p<0,001).

In the control group of molars after 24 months was found 42 carious teeth, which amounted to 38,18%. Now, 2 
years after the start of the study in the study group molar percentage of affected teeth was significantly lower than 
in the control group (p<0,001), which made up 3,45% and 38,18%.

Reduction fissure caries of teeth in the experimental group compared to controls after 24 months was 83,33%.
Conclusions. The use of the method of fissures sealing in permanent molars based on the depth of the pits of the 

chewing surfaces showed its high efficiency. Therefore, this method must be first carried out in the first permanent 
molars, which have deep pits, as they lost the protective coating, the most commonly affected caries compared with 
pits shallower depth.
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