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ПЕРЕДМОВА 

 Карієс постійних зубів у дітей та його попередження залишаються 

невирішеною проблемою в сучасній стоматології, що обумовлено високою 

розповсюдженістю та інтенсивністю цього захворювання. 

  Найбільш актуальною є проблема фісурного карієсу в перших постійних 

молярах, які прорізуються першими із постійних зубів у дітей. Багато 

дослідників пов’язують це з особливостями анатомічної форми фісур, а також 

зі складністю їх малюнка. Деякі автори вказують на визначну роль у 

виникненні фісурного карієсу кількості ямок злиття міжгорбкових фісур, 

оскільки вони є найбільш сприйнятливими до карієсу точками. Суперечливість 

оцінок ролі цих факторів у літературі дала підстави для їх вивчення, оскільки 

простота їх використання обіцяє практичну цінність у тактиці профілактичної 

роботи. 

 Основний приріст всіх показників карієсу постійних молярів 

відбувається у перші роки після їх прорізування. Тому профілактичні заходи 

необхідно проводити саме у цей період. На сьогоднішній день найбільш 

ефективним методом профілактики фісурного карієсу залишається 

герметизація фісур. Різні автори по-різному формулюють показання до 

проведення цього методу і тільки деякі з них беруть до уваги особливості 

будови оклюзійної поверхні молярів, як одного із факторів ризику виникнення 

карієсу. Також при обґрунтуванні профілактики фісурного карієсу дослідники 

не враховують стан слини, яка є біологічною речовиною, що здійснює 

мінералізацію зубів після їх прорізування і при зміні своїх властивостей є 

важливим ланцюгом у патогенезі карієсу. 

 Тому виникла необхідність в розробці чітких показань до герметизації 

фісур перших постійних молярів з урахуванням анатомо-топографічних 

особливостей жувальної поверхні та деяких показників гомеостазу порожнини 

рота. 

Такий стан проблеми профілактики карієсу фісур й став приводом для 

публікації даного видання. 



Мета даної роботи – аналіз вітчизняної і зарубіжної літератури з питань 

вищевказаної проблеми та узагальнення клініко-статистичних і лабораторних 

досліджень, описаних співробітниками кафедри дитячої терапевтичної 

стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань вищого 

державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна 

академія». 

Об’єкт дослідження – ураженість фісур перших постійних молярів 

карієсом у дітей. 

Предмет дослідження – особливості виникнення карієсу на жувальних 

поверхнях перших постійних молярів із різним одонтогліфічним малюнком. 

Методи дослідження – стоматологічне клінічне обстеження осіб 

шкільного віку і лабораторні дослідження ротової рідини проведені для 

вивчення їх впливу на виникнення фісурного карієсу в молярах з різною 

одонтогліфікою. Математичний аналіз з використанням методів статистики 

проведений для визначення абсолютних величин досліджуваних показників та 

характеру їх зв’язків. 

Автори сподіваються, що запропоноване видання буде корисним як для 

лікарів-стоматологів, так і для студентів стоматологічних факультетів. 



Розділ 1 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ФІСУРНОГО КАРІЄСУ У 

ДІТЕЙ 

Фактори ризику виникнення карієсу у дітей. 

Карієс зубів (сaries dentis) — патологічний процес, що виявляється 

після прорізування зубів, при якому відбувається демінералізація і 

розм’якшення твердих тканин зубів з подальшим утворенням дефекту у 

вигляді порожнини під дією ендо- і екзогенних факторів. 

За даними Л.О. Хоменко, Н.І. Смоляр, О.В. Деньги одним із чинників 

росту захворюваності на карієс є погіршення соціально-економічних та 

екологічних умов в Україні (насамперед води, повітря, їжі, що містить нітрати 

тощо), що являють собою хронічний стрес для дитячого організму і знижують 

його адаптаційно-компенсаторні можливості, в тому числі в порожнині рота. 

До безсумнівних факторів, які визначають ураженість карієсом, 

належить рівень вмісту фтору у зовнішньому середовищі, особливо у питній 

воді, що є основним джерелом його надходження в організм. К.М. Косенко 

вказує на високі показники поширеності захворювання (до 98-100%) при 

низькій концентрації цього елемента у питній воді. 

Неповноцінне, незбалансоване харчування з переважанням у раціоні 

низькомолекулярних вуглеводів відіграє карієсогенну роль. О.С. Михайлов 

виявив, що у дітей 4-річного віку провідним у виникненні карієсу був фактор 

надлишку цукру в харчуванні, з віком дітей збільшувалась залежність 

приросту КПВ від рівня вживання цукру. 

За даними О.І. Остапко, Р.С. Назарян, О.О. Удода значне місце у 

виникненні карієсу належить перенесеним супутнім захворюванням. У дітей 

різного віку, обтяжених перенесеними або супутніми захворюваннями 

внутрішніх органів, карієс зубів розвивається особливо часто і 

характеризується гострим перебігом. За даними Ю.М. Трачук у дітей 6-7 

річного віку з карієсом основний вплив на розвиток цього захворювання мали 



низький вихідний рівень мінералізації постійних зубів та наявність 

соматичних захворювань. 

Л.П. Кісельнікова пояснює це тим, що фізіологічна незрілість організму 

дитини, що проявляється незрілістю основних адаптивних систем, 

супроводжується порушенням процесів формування, мінералізації і дозрівання 

твердих тканин зубів.  

Т.Ф. Виноградова вказує на важливість терміну прорізування зубів для 

формування сталості їх до карієсу. Дослідження О.В. Шешукової показали 

пряму залежність між ураженням карієсом постійних зубів та їх раннім 

прорізуванням у 6-річних дітей. Дослідження З.А. Ельдарушевої свідчать про 

те, що сприйнятливість зубів до карієсу збільшується не тільки при 

передчасному, але й при запізненому прорізуванні зубів.  

Карієсогенний потенціал акумульованого нальоту особливо небезпечний 

у період прорізування та дозрівання емалі фісур. Це може сприяти появі на 

жувальній поверхні локалізованої деструкції. Є.В. Боровський і співавт. 

виявили у глибині фісур велику кількість коків, які представлені 

карієсогенними штамами Str. mutans. 

Для визначення мікробної забрудненості порожнини рота 

застосовуються допоміжні способи, які характеризують площу зубного 

нальоту на основі визначення гігієнічного індексу (ГІ). Визначаючи 

гігієнічний стан порожнини рота за індексом Федорова-Володкіної у 596 дітей 

7-8-річного віку, А.М. Водолацька виявила достовірно більш високий приріст 

уражених карієсом зубів у дітей з початковим несприятливим гігієнічним 

індексом, що підтверджує надійність цього способу прогнозування карієсу 

зубів. 

Дослідженнями Є.О. Сатиго встановлений сильний кореляційний 

зв’язок між індексом гігієни і ТЕР-тестом. 

Л.І. Косарєва виявила прямий кореляційний зв’язок між збільшенням 

індексу ТЕР і приростом карієсу зубів, а В.І. Острянко вказує, що показник 

ТЕР-тесту має сильний вплив на інтенсивність карієсу постійних зубів у дітей. 



Дослідження О.А. Удода і співавт. показали ефективність прогнозування 

карієсу зубів за тестом емалевої резистентності на підставі визначення її 

структурно-функціональної кислотостійкості. Найбільш ефективним, за 

даними автора, прогнозування карієсу було у 12-річних дітей у термін 6 

місяців, з віком ефективність прогнозування за показником ТЕР-тесту 

знижується. 

Важливу роль у формуванні та підтримці резистентності зубів до карієсу 

відіграє слина, яка являє собою перенасичену кальцієм і фосфатом рідину і 

забезпечує “дозрівання” емалі та формує особливі властивості її поверхневого 

шару. Несприятливі умови в ротовій порожнині у цей період заважають 

формуванню достатньо резистентної емалі. 

Ефект мінералізації у процесі дозрівання емалі після прорізування зуба 

пов’язаний із вмістом у ротовій рідині кальцію, фосфору, фтору та інших 

мікро- і макроелементів. Слід відмітити, що сталість складу в слині органічних 

та неорганічних речовин у межах індивідуальних коливань підтримується за 

рахунок нормального функціонування слинних залоз. 

Для очищення порожнини рота велике значення має кількісна 

характеристика слиновиділення. Постійна течія слини сприяє інтенсивному 

очищенню ротової порожнини, вимиванню із ретенційних зон залишків їжі, 

продуктів розпаду, мікрофлори, що особливо важливо для постійних молярів 

із складною будовою жувальної поверхні. 

Салівації притаманна висока варіабельність від 0,03 до 2,40 мл/хв, але 

для кожного індивідуума є середня величина, відхилення від якої невеликі. 

Т.Л. Рединова і співавт. виділяють три типи салівації: при гіпосекреції 

коливання величини показника знаходяться у межах від 0,03 до 0,30 мл/хв, для 

нормальної секреції – від 0,31 до 0,60 мл/хв і при гіперсекреції – від 0,61 до 

2,40 мл/хв. 

Є.В. Боровський і співавт. показали, що карієс супроводжується 

зменшенням салівації на 25%. Хоча А.М. Водолацька не виявила зв’язку між 

ураженістю карієсом і швидкістю слиновиділення. 



О.А. Воєвода і співавт. встановили, що у дітей при зниженні швидкості 

салівації зменшується вміст кальцію у змішаній слині, що, в період 

мінералізації зубів, сприяє розвитку множинного карієсу. Суттєвої різниці у 

вмісті неорганічного фосфору у ротовій рідині дітей, в залежності від 

інтенсивності карієсу, автором виявлено не було. 

Самоочищення порожнини рота погіршується не тільки при зниженні 

рівня секреції слини, а також при збільшенні її в’язкості. Т.Л. Рединова і 

співавт. встановили, що у дітей до 12 років з інтактним прикусом в’язкість 

слини складає 1,0 –1,4 відн. од., з 14-16 років – збільшується і при сталості до 

карієсу складає 1,5 – 4,0 відн.од. У випадку схильності до карієсу показники 

в’язкості слини можуть становити у осіб до 12 років 3,0 – 4,0 відн.од., а в 

більш старшій віковій групі – 6,0-9,0 відн.од. 

Важливою властивістю слини, особливо у період “дозрівання” емалі 

після прорізування зубів, є її мінералізуюча функція. Для її оцінки 

використовують метод визначення мікрокристалізації слини. П.А. Леус, Т.Л. 

Рединова, Є.В. Боровський стверджують, що тип кристалізуючих властивостей 

ротової рідини різний у карієссприйнятливих і карієсрезистентних дітей.  

За даними П.А. Леуса слина з І типом кристалоутворення більш 

повноцінно здійснює свою мінералізуючу функцію: І тип серед 

карієсрезистентних дітей 7-10 років виявлений у 51–28%; ІІ тип переважно 

поширений серед карієссприйнятливих дітей віком 7-10 років і 11-14 років 

(відповідно у 84% і 68%). Більш пізні дослідження І.І. Якубової виявили І тип 

кристалоутворення тільки у 21,8% випадків у дітей такого ж віку, ІІ тип 

кристалів- у 54,6%, ІІІ тип – у 23,6% дітей 7-10-річного віку. На думку Л.І. 

Токуєвої при формуванні груп ризику по карієсу слід включати у групу 

карієссприйнятливих дітей з ІІ типом мікрокристалізації. 

Дослідження Т.Л. Рединової і І.І. Якубової показали, що при 

мінералізуючому потенціалі слини до 2,0 балів у дітей спостерігається 

клінічно активний перебіг карієсу (ІІ і ІІІ ступенів). При І типі 

мікрокристалізації змішаної слини приріст інтенсивності карієсу є 



мінімальним, а у дітей з ІІІ типом – найвищим. Ефективність прогнозування 

приросту карієса за даними мікрокристалізації змішаної слини становила 

60,5%. Прогностична надійність методу у дітей різного віку варіювала від 36 

до 68%. Найнижча ефективність прогнозування приросту карієсу відмічена у 

6-річному віці – 36,4%. У дітей 9-11 років збіги прогнозу приросту КПВ з 

даними мікрокристалізації слини становила 52,7-53,8% Найефективнішим 

було прогнозування у дітей 5, 8, 12-16 років – 62-68%. 

Кислотний фактор порожнини рота відіграє важливу роль у патогенезі 

карієсу зубів. Концентрація іонів водню (рН) слини у нормі коливається від 6,5 

до 7,5, тобто є нейтральною.  

За даними П.А. Леуса та В.К.Леонтьєва критичним значенням рН, яке 

викликає порушення структурних властивостей слини і зниження її 

мінералізуючого потенціалу є показник 6,2. У осіб з множинним карієсом 

зубів слина має більшу демінералізуючу активність ніж слина 

карієсрезистентних людей. У місцях накопичення осаду слини створюються 

сприятливі умови для зниження локального рН нижче критичного рівня, що 

призводить до незворотної втрати емаллю зубів кальцію. 

Важливий момент у розумінні рН слини порожнини рота для стійкості 

зубів до карієсу розкритий у роботі І.О. Падалки. Встановлено, що у 

природних умовах порожнини рота на межі поділу емаль-слина існує 

багатовидний динамічний подвійний електричний шар, який при 

фізіологічному значенні рН середовища порожнини рота активує процеси 

мінералізації емалі. При зниженні рН ротової рідини нижче фізіологічних 

величин подвійний електричний шар межі поділу “незріла емаль-слина“ 

активує процеси демінералізації емалі, а подвійний шар межі поділу “молода 

емаль-слина” і “зріла емаль-слина” перешкоджає демінералізації емалі. Отже, 

для повноцінного переходу незрілої емалі в молоду необхідна підтримка рН 

середовища на рівні не нижче фізіологічного. 

Постійні зуби прорізуються в порожнину рота із незакінченою 

мінералізацією емалі. Цей процес починається задовго до прорізування зубів. 



Відразу після прорізування і протягом наступних двох років мінералізація 

зубів відбувається досить швидко, потім настає її уповільнення майже до 

повного її припинення. В.Р. Окушко зазначає, що практичним моментом 

настання зрілості емалі є той час, коли вікові зміни в ній різко гальмуються. У 

людини цей період дозрівання емалі триває близько 10 років. 

Г.В. Сороченко за даними електронної мікроскопії виявив особливості 

морфологічної будови незрілої емалі постійних зубів: чітко контуровані 

перикімати (лінії Ретціуса), на кордоні яких відмічався вихід емалевих призм 

аркадоподібної форми, тріщини довжиною більше 100 мкм та шириною до 5 

мкм, внаслідок чого поверхня емалі здавалася тьмяною і шероховатою, 

відмічалася велика кількість мілких кратерів виходу на поверхню емалевих 

призм діаметром 2-5 мкм із шерехатим дном. Саме ці особливості, за даними 

автора, вказують на низький рівень мінералізації поверхневого шару емалі, 

відсутність захисного шару на її поверхні, високу проникність незрілої емалі, 

наявність умов для ретенції карієсогенних мікроорганізмів. 

Після прорізування зуба зміни в емалі виражаються в накопиченні 

кальцію і фосфору. Б.В. Антонішин в експерименті на щурах установив, що у 

ранні терміни після прорізування зуба найнижчі показники вмісту Са і Р 

спостерігаються в усіх шарах емалі у ділянці шийки і фісур. Значення 

коефіцієнту Са/Р в емалі незрілої емалі за даними Г.В. Сороченко становить 

1,38±0,08 порівняно з 1,61±0,04 в зрілій емалі постійних зубів. 

Дослідженнями О.А. Парпалей було встановлено, що до моменту 

прорізування перших постійних молярів у соматично здорових дітей і 

протягом наступних трьох років ступінь кальцифікації горбів і шийок 

однакова. З 10 років рівень Са в зіскобах з горба вірогідно вищий, ніж в 

пришийковій ділянці. При вивченні вмісту Р виявила його зменшення в 

ділянці горба зуба по мірі збільшення віку дитини. 

Продовжуючи дослідження у цьому напрямку автор пропонує 

використовувати показник Са/Р коефіцієнту і відповідний його величині тип 

гідроксиапатиту (ГА) у якості одного із критеріїв ступеня дозрівання емалі. 



Зріла емаль, за даними автора, характеризується величиною Са/Р коефіцієнту 

1,61 і вище, з включенням 10-12 атомів Са в молекулу ГА, незріла – Са/Р 

коефіцієнт нижче 1,61, з включенням 8-9 атомів Са. Відставання темпів 

дозрівання емалі автор вважає одним із факторів ризику карієсу. 

Т.М. Жорова в клінічних умовах, за допомогою електрометрії, показала, 

що процес дозрівання емалі є динамічним і залежить від анатомічної 

належності зуба, топографії ділянки зуба та інших факторів. Найбільш швидко 

дозрівання емалі зубів відбувається у ділянці ріжучих країв і горбів усіх зубів 

– протягом 4-6 місяців після їх прорізування. Емаль ріжучого краю різців та 

іклів дозріває у 2 рази швидше, ніж в пришийковій ділянці. Дуже важливо, що 

темп дозрівання емалі фісур зубів значно повільніший, ніж горбів і ріжучих 

країв і в значній мірі залежить від ступеня омивання зубів слиною та закриття 

фісур нальотом. Протягом 2-х років спостереження у всіх випадках не 

спостерігалось повного дозрівання фісур молярів і премолярів. При цьому, у 

більшості випадків, у недозрілих фісурах зубів виникав карієс. 

В.М. Харченко шляхом вивчення характеру біоелектричного потенціалу з 

поверхні твердих тканин постійних зубів у дітей також показав, що 

пришийкові ділянки і дно фісур мають значно нижчий ступінь мінералізації 

емалі в перший рік після прорізування зуба. До 14 років ці ділянки зубів, 

навіть тих, що прорізались раніше (центральні різці і перші моляри), мають 

високий ступінь мінералізації відповідно тільки в 46,7% і 46,9% випадків. 

Таким чином, вже у процесі дозрівання емалі зубів виникають зони 

ризику по відношенню до карієсу – пришийкові ділянки і особливо фісури 

зубів. 

Л.П. Кісельнікова, В.К. Леонтьєв протягом 7 років вели спостереження 

за дітьми з різним початковим рівнем мінералізації перших постійних молярів 

і показали, що основний приріст всіх показників карієсу цих зубів відбувається 

в період дозрівання твердих тканин. У дітей, які мали високий рівень 

мінералізації, всі моляри залишались інтактними протягом 7 років 

спостереження. Моляри з низьким початковим рівнем мінералізації в перші 



два роки після прорізування уражались лише фісурним карієсом, згодом у 

4,6% випадків відмічалось ураження гладких поверхонь перших молярів. 

Отже недостатня зрілість та незахищеність емалі зубів після їх 

прорізування пояснює високий відсоток поширеності карієсу постійних зубів 

взагалі і фісурного карієсу зокрема. 

 Найбільш часто серед постійних зубів уражуються карієсом перші 

постійні моляри. Р.В. Казакова і співавт. відмічають, що патологічний процес 

в молярах діагностується вже в 5-річному віці, а до моменту закінчення 

прорізування цієї групи зубів карієс зустрічається в 23% - 51% випадків. 

 За даними різних авторів (М.А. Лучинський, Л.Ф. Каськова і співавт.) 

моляри нижньої щелепи частіше захоплюються патологічним процесом ніж на 

верхній щелепі, а каріозні порожнини у 100% випадків локалізуються на 

жувальних поверхнях в перші роки після їх прорізування. L.W. Ripa говорить 

про те, що 94% випадків каріозних уражень виникають у фісурах і ямках, і 

тільки 6% локалізуються на проксимальних поверхнях. За даними М.І. 

Грошикова і співавт. ямки і фісури молярів в 40% випадків уражуються 

карієсом в інтервалі від 12 до 18 місяців після прорізування зуба. Це пов’язано 

не тільки з особливостями їх мінералізації, а також з формою та будовою 

фісур. 

Фісурам притаманна варіабельність форм, глибини та розміру. За 

даними М.А. Кодоли і співавт. глибина фісур коливається від 0,25 до 3,0 мм, 

ширина на дні – від 0,1 до 1,2 мм, ширина у вусті – від 0,005 до 1,5 мм. 

Товщина емалі на стінках фісури і в ділянці дна коливається від 1,3 до 0,01 мм. 

Неглибокі фісури розташовуються в межах 1/3 товщини емалі, фісури 

середньої глибини мають протяжність y межах середини товщини емалі, 

глибокі впроваджуються глибоко в емаль, не досягаючи дентину на 100-50 

мкМ. С.М. Ремізовим і співавт. встановлено, що найбільшу середню глибину 

фісур мають моляри нижньої щелепи. Емаль глибоких фісур має більш низьку 

мікротвердість лише в ділянці дна фісури (300-340 кг/мм), мікротвердість 

емалі поверхневих, неглибоких фісур і фісур середньої глибини однакова (385-



400 кг/мм2). Дентин, прилеглий до дна глибоких фісур недостатньо 

ізольований від зовнішнього середовища в зв’язку з недосконалим емалевим 

покривом, який мікроскопічно дуже нагадує гіпоплазію емалі. С.А. Звєрєва 

вважає, що це пов’язано з анатомічною недостатністю емалі на дні глибоких 

фісур. Сприйнятливість фісур до карієсу збільшується прямопропорційно їх 

глибині. 

Виникнення карієсу фісур залежить від їх форми. П.А. Леус виділяє 

фісури відчинені і зачинені. Вони можуть бути прямолінійні, вигнутi з 

колбоподібними розширеннями по дну та стінкам, з бухтоподібними 

вигинаннями з однієї сторони. На сьогоднішній день виділяють чотири типи 

будови фісур: 

1) лійкоподібні; 

2) конусоподібні; 

3) краплеподібні; 

4) поліпоподібні. 

Лійкоподібні фісури, як найбільш відчинені, частіше бувають    

карієсрезистентними. Вони добре мінералізовані, у них не затримуються 

залишки їжі, вони добре омиваються ротовою рідиною. Конусоподібні фісури 

також мінералізуються за рахунок ротової рідини, але при такому варіанті 

будови з’являються умови для затримки їжі та мікроорганізмів. Мінералізація 

зачинених краплеподібних і поліпоподібних фісур відбувається в основному з 

боку пульпи зуба. Після прорізування, як відмічає Н.Ф. Андросик і співавт., 

цей процес іде повільніше, ніж мінералізація за рахунок ротової рідини, і 

фісури тривалий час залишаються гіпомінералізованими, що пояснює 

сприйнятливість зачинених фісур до карієсу. 

С.М. Ремізов і співавт., дослідивши 410 фісур, виявили, що 40% з них 

мають форму напівсфери, 23% - форму гострого кута, 15% -U-подібну форму, 

22% -форму у вигляді колби. Найбільш часто карієсом уражались 

колбоподібні і U-подібні фісури, в яких часто зустрічались конкременти, що 

свідчило про складність гігієнічної обробки цих ділянок зуба. В молярах 



частіше зустрічались колбоподібні фісури, з чим, на думку автора, пов’язана їх 

більша ураженість. 

Одним із заглиблень жувальної поверхні молярів є ямки. Цікаве 

дослідження було проведено П.М. Скрипніковим по вивченню 

гістотопографічної будови ямок жувальної поверхні перших постійних 

молярів. Він встановив, що зубні ямки виповнені гомогенною ШИК-

позитивною речовиною, пронизують всю товщу емалі і доходять до емалево-

дентинної межі. На відміну від ямок, основні борозни, які виповнені як і ямки 

ШИК-позитивною речовиною, досягають до внутрішніх пара- та діазон емалі.  

Визначення середніх показників діаметрів ямок показало, що 

найбільший діаметр у нижніх молярах має центральна ямка (1,86  0,18 мм) 

порівняно із задньою (1,85  0,12 мм) та передньою (1,43  0,15 мм) ямками. 

Зубні ямки верхніх молярів мають менший діаметр: передня ямка – 1,350  

0,075 мм, задня ямка – 1,380  0,178 мм. 

Таким чином, гістологічне дослідження показало, що зубні ямки на 

відміну від борозн, інтимно пов’язані з дентином, а через дентинні канальці – з 

порожниною зуба і являють собою найбільш глибокі утворення жувальної 

поверхні молярів. 

Але в літературі відсутні дані про клінічне вивчення ролі ямок 

жувальної поверхні молярів у виникненні фісурного карієсу. 

Численні дані літератури свідчать про те, що виникнення карієсу фісур 

пов’язане з особливостями анатомічної будови жувальної поверхні молярів. 

В.К. Леонтьєвим і співавт. встановлено, що каріозні і інтактні зуби 

мають різний рельєф жувальної поверхні. На думку авторів, різниця у рельєфі 

обумовлена генетично або пов’язана з поганими умовами мінералізації зубів. 

Особливості рельєфу, що сприяють виникненню карієсу, полягають у 

високому ступені окресленості жувальної поверхні, а також у збільшенні 

гостроти горбів внаслідок недостатньої мінералізації емалі. 

У осіб, резистентних до карієсу, О.О. Зубов і співавт. виявили більш 

архаїчну будову жувальної поверхні першого верхнього моляра, тоді як у осіб 



з множинним карієсом у більшій мірі виражені еволюційно порівняно 

“молоді” і більш варіабельні особливості будови цих зубів.  

Т.В. Вілова стверджує, що карієсом частіше уражуються великі зуби з 

великою кількістю горбів, підвищеною розповсюдженістю основних і 

додаткових борозн та елементів, які створюють більш складний малюнок 

фісур. Збільшення кількості додаткових борозн, ямок злиття і довжини борозн 

веде до створення додаткових ретенційних пунктів місцевих карієсогенних 

факторів. 

І.А. Бальчюнене і Б.К. Омєшкявічене, на основі дослідження великої 

кількості школярів Литви, запропонували шаблон розташування міжгорбкових 

фісур на жувальній поверхні молярів, згідно якого нижні моляри мають 6 

типів (+5, У5, +6, У6, +4, У4), а верхні моляри 4 типи жувальної поверхні (4-

горбкові з близьким та віддаленим розміщенням ямок, 3-горбикові з двома і 

одною точкою злиття міжгорбкових фісур). Автори звертають свою увагу на 

редуковані форми перших і особливо других молярів верхньої щелепи, які 

мають слабко виражений гіпоконус. Останній відрізняється не тільки своїми 

фісурами, але завжди має дистальну ямку злиття фісур, в якій звичайно 

локалізується каріозне ураження, внаслідок чого руйнується 

дистопалатінальний горб. 

Г.Г. Іванова і співавт. стверджують, що типовою локалізацією карієсу на 

перших верхніх молярах є центральна ямка (кожен 6-й зуб), дистолінгвальна 

борозна (кожен 8-й зуб) і передня ямка (кожен 9-й зуб). На других верхніх 

молярах кожен 2-й зуб уражується карієсом в центральній ямці або 

центральній борозні. На перших нижніх молярах у мезіальній чи дистальній 

борознах карієсом уражується кожний 4-й зуб, у лінгвальній борозні та 

передній ямці – майже кожний 5-й. На других нижніх молярах у мезіальній 

борозні карієс виявляється у кожному 3-му, у дистальній борозні – у кожному 

7-му зубах. 

П.М. Скрипніков, на основі морфологічних досліджень, запропонував 

нову номенклатуру анатомічних утворень жувальної поверхні перших нижніх 



та верхніх молярів людини. У верхніх перших молярах визначено два крайніх 

анатомічних типи ямок жувальної поверхні коронки: з близьким (35%) та 

віддаленим розташуванням (65%) по відношенню до центральної борозни. 

Нижні перші моляри більш варіабельні, що дозволило автору виділити в них 

групи коронок з трьома ямками (78%) при У5 та У6 малюнках, а також групу з 

двома ямками (22%) при +5 та У4 малюнках жувальної поверхні. Найбільш 

поширеним типом нижніх молярів у дітей м. Полтави є У5-малюнок, який 

виявився у 76%, а +5-візерунок – у 14% всіх спостережень. Автор відмічає, що 

найбільш схильним до карієсу є У5-візерунок жувальної поверхні нижніх 

молярів, який характеризується наявністю 3-х ямок (передньої, задньої, 

центральної). Сприйнятливість до карієсу цього типу пояснює тим, що в ньому 

продовжуються еволюційні процеси інволюції ендоконіда, за рахунок чого 

збільшується середній діаметр центральної ямки. Остання зникає як при У4-

візерунку, так і при +5-візерунку жувальної поверхні, що на думку автора 

обумовлює карієсрезистентність зазначених зубів. 

Встановлено два морфологічні типи верхніх молярів. Перший тип 

зустрічався у 28% спостережень і мав дві близькі точки злиття міжгорбкових 

фісур і коротку відстань між двома ямками. Другий морфологічний тип 

зустрічався у 38% спостережень і мав віддалені точки злиття міжгорбкових 

фісур та більшу відстань між ямками. Автор відмічає, що віддалене 

розміщення двох ямок, обумовлене редукцією ендоконуса, є фактором ризику 

виникнення карієсу, тому що внаслідок редукції збільшується діаметр 

центрально-задньої ямки. На думку автора саме ця ямка  є найбільш 

карієссприймаючою точкою. 

Л.А. Мойсейцева та І.Д. Єрмакова також вважають, що ділянки злиття фісур є 

найбільш сприйнятливими до карієсу. 

Разом з тим, С.Й. Кухта і співавт. не виявили значної різниці між 

ураженістю нижніх молярів з + - та У-візерунком жувальної поверхні (36,66% 

та 26,88% відповідно). Вони роблять акцент не на кількості ямок жувальної 

поверхні, а на ступені ускладнення малюнка фісур додатковими горбковими 

борознами. Аналізуючи дані клінічних досліджень, автори стверджують, що 



найбільш часто уражуються карієсом моляри з ускладненою одонтогліфікою 

(76,2%), коли до точки злиття міжгорбкових фісур приєднується 2-3 горбикові, 

особливо, якщо вони утворюють Д-радіус або Т-радіус малюнки. 

Таким чином, дані літератури свідчать про те, що існує пряма залежність 

між складністю одонтогліфіки молярів та виникненням карієсу фісур. Але не 

існує єдиної думки про частоту ураження перших постійних верхніх і нижніх 

молярів залежно від типу жувальної поверхні, а також про те, які ділянки 

оклюзійної поверхні різних типів молярів найбільш сприйнятливі до карієсу, 

що є важливим для визначення показань до проведення профілактичних 

заходів. 

Також в літературі відсутні дані про звязок деяких показників 

гомеостазу ротової порожнини і виникненням фісурного карієсу в перших 

постійних молярах з різною одонтогліфікою жувальної поверхні. 

Діагностика фісурного карієсу  

Фісурний карієс в постійних зубах є найбільш поширеною формою 

карієсу в дитячому віці, тому точна постановка діагнозу і рання профілактика 

набувають все більшого значення. 

Але рання діагностика фісурного карієсу утруднена в зв’язку з 

недосконалістю методів його виявлення. У більшості це стосується ступеня 

каріозного процесу до виникнення порожнини та пенетрації її у емаль. E. 

Newbrum при зіставленні клінічних та гістологічних даних виявив, що вірний 

діагноз був поставлений у 42% випадків, тоді як клінічно – у 73% випадків. 

Широке застосування у клініці знайшов візуальний метод діагностики, 

який передбачає огляд зубної поверхні після її очищення та висушування. Але 

для діагностики карієсу жувальної поверхні молярів чистки зубів недостатньо. 

Як стверджує Г.М. Барер і співавт. ефективність діагностики значно 

збільшується після проведення професійної чистки. 

Традиційним залишається метод діагностики фісурного карієсу шляхом 

зондування передбачених осередків у фісурі. Але Л.О. Хоменко і співавт., 

L.Chris, Bryant вважають цей метод неточним. Часто він дає помилкові 



результати, так як середня товщина звичайного зуболікарського зонда, у 

більшості випадків, перевищує ширину гирла фісур. Тому каріозний процес 

нижче гирла, у розгалуженнях і пазухах фісур діагностуватись не може. До 

того ж, застрягання зонда може бути пов’язано не з руйнуванням, а з 

незрілістю тканин, причому гострий металевий зонд безповоротно порушує 

структуру гіпомінералізованої емалі. Л.Г. Павленко і співавт. для зондування 

рекомендують використовувати кореневу голку, яка значно тонше від зонду і 

при обережному дослідженні не викликає пошкоджень. 

Такі методи, як трансілюмінація і рентгенографія, уточнюють діагноз 

карієса, але як правило, при його локалізації у дентині (Г.Д. Овруцький і 

співавт.) 

Для ранньої діагностики карієсу фісур успішно використовуються 

електрометричні способи. 

Дослідження, проведені В.М. Харченко, показали, що біоелектричний 

потенціал (БЕП) с поверхні емалі має однакові значення у симетричних 

ділянках однойменних зубів і зубів-антагоністів, що дозволяє методом 

порівняння по цьому показнику виявляти ділянки гіпомінералізації в 

доклінічній стадії карієсу зубів. Але в період прорізування і протягом 2-3 років 

після його закінчення диференціація незрілості емалі і її патологічної 

демінералізації за цифровими значеннями БЕП не вірогідна. 

Г.І. Донський розробив метод оцінки життєздатності пульпи, який 

оснований на оцінці змін електропровідності зубних тканин у зоні тестуючого 

катодного навантаження. Автор відмічає, що розроблений метод дає 

можливість діагностувати преморбідний стан карієсу, а також прогнозувати 

його виникнення за 1-2 роки до клінічних проявів. 

Стоматологи у своїх дослідженнях широко використовують 

електрометричні способи діагностики, основані на проходженні електричного 

струму заданої величини через тверді тканини зубів і визначення той величини 

струму, який відображується на шкалі пристрою після замикання 

електричного ланцюга. 



Г.Г. Івановою була розроблена шкала електрометричної діагностики 

фісурного карієсу, за якою стало можливим легко визначити інтактні 

пігментовані фісури, початковий і поверхневий карієс у зубах із закінченою 

мінералізацією емалі, які не діагностуються під час клінічного 

стоматологічного обстеження. Сила струму, яка проходила через тверді 

тканини пігментованих фісур, дорівнювала 0,14 мкА, при початковому карієсі 

у фісурах – 3,90мкА. 

Продовжуючи дослідження, В.К. Леонтьєв, Л.П. Кісельнікова 

пропонують спосіб діагностики початкового карієсу у зубах із незакінченою 

мінералізацією емалі. Суть способу полягає у визначенні електричних 

параметрів твердих тканин зубів у динаміці, з моменту прорізування 

жувальної поверхні і надалі один раз на місяць упродовж 4-6 місяців. Якщо 

згодом показники збільшуються, то у фісурах діагностують початковий карієс. 

Згодом Л.П. Кісельнікова пропонує для прогнозування карієсу на стадії 

дозрівання емалі фісур виділяти групи дітей в залежності від вихідного рівня 

мінералізації емалі: 

І група – діти з високим вихідним рівнем мінералізації емалі перших молярів, 

максимальне значення сили струму, який проходить через тверді тканини не 

перевищує 8 мкА, емаль зубів щільна, блискуча, зонд ковзає по її поверхні; 

ІІ група – діти із середнім рівнем мінералізації емалі, максимальне значення 

сили струму, який проходить через тверді тканини, від 9 до 20 мкА, в молярах, 

що прорізуються, одинарні фісури мають крейдоподібний колір з матовим 

відтінком, іноді зонд затримується в 1-2 фісурах; 

ІІІ група – діти з низьким вихідним рівнем мінералізації, максимальне 

значення сили струму, який проходить через тверді тканини, більше 20 мкА, 

емаль жувальної поверхні молярів позбавлена природного блиску, колір майже 

усіх фісур крейдоподібний з матовим відтінком, зонд затримується в 2-3 

найбільш глибоких фісурах. 

 Клінічні спостереження в трьох групах показали, що через 2 роки в І 

групі дітей карієс не виник. У ІІ та ІІІ групах через 3 місяці поширеність 



карієсу молярів склала відповідно 10,86% та 70,83%. До кінця першого року 

після прорізування молярів в ІІІ-й групі поширеність карієсу була 100%, у ІІ 

групі – 82,60%. 

 На основі клінічних спостережень автором був розроблений метод 

прогнозування карієсу постійних молярів на стадії мінералізації емалі, згідно з 

яким при значенні сили струму, що проходить через тверді тканини жувальної 

поверхні моляра, що прорізався, до 8 мкА прогнозується виникнення карієсу з 

50% вірогідністю, а при значенні сили струму більше 20 мкА прогнозується 

100% вірогідність виникнення карієсу. 

 М.І. Грошиков і С. Гоффман для діагностики ранніх форм карієсу 

використовують показники електричного опору твердих тканин зубів 

електричному струму. Встановлено, що електричний опір уражених карієсом 

зубів значно менший, ніж здорових. За даними Х.М. Сайфулліної омічний 

електричний опір інтактної емалі становить не менше 1 МОм. 

 Chris L. Bryant пропонує проводити дослідження важко доступних та 

підозрілих у відношенні карієсу фісур за допомогою повітряної абразії або 

алмазними кулястими борами маленьких розмірів. Як відмічає H.M. Anderson і 

співавт. цей спосіб дозволяє одночасно встановити наявність або відсутність 

каріозного осередку у фісурі та поліпшити фіксацію матеріалу для 

герметизації. 

 Г.Р. Демчина і співавт. наголошують на те, що використання лазерної 

флюоресценції для визначення фісурного карієсу дозволяє точно 

діагностувати знижену мінералізацію, демінералізацію емалі та пошкодження 

дентину, що усуває помилки у виборі методів профілактичної, розширеної 

герметизації. Так, на сьогодні відомий пристрій "DIAGNOdent pen 2190" який 

відрізняється високою чутливістю, що дає можливість виявляти навіть 

прихований карієс і місця демінералізації, які неможливо діагностувати 

іншими способами. Але недоліком даного пристрою є його висока вартість, що 

не дозволяє використовувати його у практичній діяльності дитячих 

стоматологів. 



 Таким чином, для діагностики фісурного карієсу запропоновано чимало 

способів, але у клінічній практиці метод візуальної та інструментальної 

діагностики залишається найбільш поширеним. Тому актуальним є пошук 

нових, простих у використанні діагностичних прийомів.  

Профілактика фісурного карієсу у дітей 

 Основу профілактики карієсу постійних зубів у процесі та відразу після 

прорізування складає відшкодування мінеральних компонентів у недостатньо 

мінералізовану емаль. З цією метою сьогодні у всьому світі широко 

використовують фториди. 

 На практиці застосовують методи системного та місцевого використання 

фторидів. Давно відомий факт, що фторування води, молока, солі, прийом 

сполук фтору усередину є високоефективними засобами профілактики карієсу 

зубів у дітей. 

 Дослідження Picton D.C.A доводять, що в умовах низького вмісту 

фторидів у воді збільшується поширеність та інтенсивність карієсу зубів. 

 Протикаріозна дія сполук фтору особливо висока при їх місцевому 

застосуванні. О.В. Мацкієва і співавт. відмічають високу ефективність 

профілактичних фторвмісних препаратів «Глуфторед» і «Біфлюорид 12» по 

відношенню до гіпомінералізованої емалі постійних зубів. 

 В.В. Хуснітдінов спостерігав високу ефективність спільного 

застосування фторидів (покриття емалі фторлаком і прийом фториду натрія 

усередину). Редукція приросту карієсу при цьому склала 52,4%. 

 А.М. Хамадєєва вивчала місцеве застосування фторлаку у комплексі з 

санпросвітою, корекцією харчування та навчанням гігієні порожнини рота у 

дітей 5-ти і 6-річного віку, що привело до редукції карієса 69,7% та 56,7% 

відповідно. 

Ю.В. Октисюк з метою підвищення ефективності профілактики карієсу 

зубів у дітей рекомендує використовувати алгоритм лікувально-

профілактичних заходів, який передбачає: 

-навчання навиків індивідуальної гігієни ротової порожнини; 



- проведення санації та професійної гігієни порожнини рота 2 рази в рік; 

- використання для гігієнічного догляду за ротовою порожниною зубних паст, 

що містять амінофториди (“Lacalutteens 8+”); 

- проведення глибокого фторування емалі («Емаль-герметизуючий ліквід»)- 2 

рази за рік; 

- здійснення ендогенної профілактики карієсу шляхом призначення пробіотика 

«Біоформ» по 1 капсулі 2 рази на добу протягом 14 діб, опісля прийом 

вітамінно-мінерального комплексу «Вітрум Юніор» по 1 таблетці 1 раз на добу 

протягом 30 діб та імуностимулятора «Есберітокс» по 2 таблетки 3 рази на 

добу протягом 14 діб. 

 О.М. Іванова відмічає, що найбільш високу карієспрофілактичну 

ефективність має 2% розчин фторида натрію, інші фторпрепарати за 

зменшенням ефективності розташувались наступним чином: 2% фтористий 

гель, 1, 0,2 і 0,1% розчини фторида натрію, фторлак. Автор стверджує, що 

ротові ванночки фтористими розчинами ефективні на гладких поверхнях зубів, 

на жувальних поверхнях більш ефективні гель та лак. Вона виявила вибіркову 

дію протикаріозних засобів і рекомендує в найближчі терміни після 

прорізування зубів (з 6-7-річного віку) застосовувати 3% розчин “Ремоденту” і 

фторлак, 2% розчин фториду натрія і 2% фтористий гель, а всі розчини 

фториду натрія – з 8-9 років. 

 Відомо, що найбільш незахищеними ділянками після прорізування зубів 

є фісури. В.К. Леонтьєв і співавт. виявили можливість впливати на стан фісур 

зубів кальцій-фосфатвміщуючими гелями, що викликало “закриття” каріозних 

порожнин і запобігало появі нових у самих слабких зонах зуба. При цьому 

найкращий карієсстатичний ефект у школярів проявляв нейтральний гель – 

“слина”, дія фторлаку була виражена значно слабкіше. 

 Т.М. Жорова пропонує для прискорення дозрівання твердих тканин 

фісур постійних молярів використовувати полоскання 0,2% розчином фториду 

натрія або чистку зубів кислим гелем – “слина” і аплікації фтористого геля. 



 І.В. Ковач відмічає, що введення ремінералізуючих речовин у тверді 

тканини зубів шляхом електрофорезу з використанням електродів з 

графітизованої тканини підвищує резистентність зубів, скорочує термін 

“дозрівання” емалі і призводить до зниження показників карієсу зубів у дітей у 

2-3 рази. 

 Є.А. Парпалей, враховуючи важливе значення ступеня зрілості емалі у 

забезпеченні резистентності зубів до карієсу, пропонує сполучену, зокрема, 

вітамінно-кальцієву ендогенно-екзогенну профілактику, яка дозволяє знизити 

приріст карієсу на 37- 68%. 

 М.І. Путінцев експериментально встановив високий 

карієспрофілактичний ефект (83,9%) при застосуванні 5% розчину намацита у 

вигляді аплікацій. 

 Визначена висока карієспрофілактична ефективність кальційвміщуючих 

засобів як місцевої дії, так і при прийомі усередину. За даними Г.В. Штомпель 

призначення дітям 6-річного віку кальцію цитрату та софори японської 

сумісно з гігієною порожнини рота призвело до зниження у них 

захворюваності на карієс зубів, при цьому карієспрофілактична ефективність 

склала 62,41%. 

 М.М. Рося призначав дітям з низькою карієсрезистентністю емалі 

максимальні дози аскорбінової кислоти, що приводило до зниження приросту 

карієса через 3 роки на 55%. 

 Враховуючи той факт, що зубний наліт, до складу якого входить 

численна мікрофлора, є одним з основних патогенетичних ланцюгів карієсу 

зубів, розробляються і впроваджуються в практику антимікробні засоби, які за 

даними Т.П. Кравець значно знижують активність карієсогенної мікрофлори, 

що оптимізує умови ремінералізації емалі. 

 Для профілактики карієсу у дітей широко використовуються зубні пасти. 

Протикаріозна ефективність фторвміщуючих зубних паст нижча, ніж 

ремінералізуючих засобів. О.М. Іванова відмічає максимальну редукцію 



приросту карієса (36%) при їх призначенні у віддаленні терміни 

спостереження. 

Ю.А. Федоров і співавт. при застосуванні у школярів зубних паст, які 

вміщують природні біологічноактивні речовини моря і лісу, знизили приріст 

карієсу зубів у 2-3 рази і суттєво покращили показники резистентності емалі. 

 У зв’язку з погіршенням екологічного та соціально-економічного 

становища в Україні рівень здоров’я дітей значно знизився. Тому, в останні 

роки, Є.М. Дичко, Н.І. Смоляр, О.І. Остапко рекомендують проводити 

комплексну профілактику карієсу зубів у дітей із застосуванням засобів 

місцевої дії, полівітамінів, біостимуляторів, сорбентів, а також навчанням 

навичкам гігієни порожнини рота, корекцією харчування. 

 Таким чином, для профілактики карієсу у дітей запропоновано чимало 

засобів, але всі вони недостатньо ефективні по відношенню до карієсу 

оклюзійних поверхонь зубів, що пов’язано із складністю їх анатомічної 

будови, накопиченням у ямках і фісурах залишків їжі та мікроорганізмів, 

зниженням рН, поганим очищенням. Тому в останні десятиріччя набув 

широкого застосування метод герметизації фісур та ямок силантами. 

Призначення герметиків полягає у забезпеченні фізичного бар’єру, який 

запобігає потраплянню у ретенційні ділянки емалі мікроорганізмів порожнини 

рота та кінцевих продуктів їх обміну – органічних кислот, які можуть 

викликати демінералізацію емалі. 

 Численні дослідження різноманітних стоматологічних закладів свідчать 

про високу карієспрофілактичну дію герметиків та необхідність їх широкого 

впровадження в практику кожного стоматолога. Н.О. Савичук, Л.Р. Сарап 

відмічають важливість застосування герметизації фісур у комплексі з іншими 

профілактичними заходами, що підвищує ефективність профілактики. 

Г.В. Сороченко для дітей 5-9 років пропонує схему первинної 

профілактики карієсу постійних зубів, яка включає:  

- герметизацію фісур усіх наявних молярів і премолярів за показаннями; 



- глибоке фторування гладких поверхонь емалі усіх постійних зубів двічі на 

рік протягом 2-х років після їх прорізування; 

- призначення для самостійної обробки зубів засобів із вмістом сполук кальцію 

курсами по 10 днів 2 рази на рік.  

За даними автора редукція приросту карієсу постійних зубів протягом 

24-х місяців дослідження у дітей 5-9 років склала 54,5-66,2%. 

Ю.М. Трачук пропонує комплекс профілактичних заходів для дітей 6-7 

років, який включає: 

-контроль з боку педіатра за станом загального здоров’я; 

- ремінералізацію твердих тканин зубів звикористанням «Белагеля Са/Р» 

(фірми «ВладМиВа») та препарату «Tooth Mousse» (фірми GC) у групах 

високого та дуже високого ризику; 

- герметизацію перших постійних молярів; 

-корекцію дієти, спрямовану на профілактику карієсу зубів; 

-навчання правильному догляду за порожниною рота; 

-професійну гігієну та санацію порожнини рота. 

При цьому показник редукції карієсу через 2 роки у дітей 6-7 років склав 

64%. 

В.І. Острянко розробив схеми проведення професійної гігієни 

порожнини рота для дітей 6-7 років із незрілою емаллю постійних зубів, яка 

передбачала: 

- навчання гігієні порожнини рота; 

- проведення контрольованого чищення в умовах стоматологічного 

кабінету; 

- професійне чищення із застосуванням штучної торцевої обертової 

щіточки із пастою низької абразивності; 

- здійснення герметизації фісур перших постійних молярів 

склоіономерними герметиками; 

- санацію ротової порожнини; 



- призначення самоконтрольованого індивідуального чищення зубів і 

гігієни порожнини рота; 

- рекомендації стосовно харчування. 

Підтвердженням ефективності запропонованої схеми професійної гігієни 

порожнини рота став показник редукції приросту карієсу зубів, який склав 

73,3% через 2 роки дослідження. 

 Н.Є. Абрамова і співавт. внаслідок ізоляції фісур перших постійних 

молярів у дітей 6-7 років з чищенням зубів фторвміщуючою пастою “Elmex”, 

полосканням ротової порожнини зубним еліксиром “Elmex” та вживанням 

біостимулятора “Біотрит” протягом 3 років спостерігали значне зниження 

інтенсивності карієсу порівняно з контрольною групою. 

 О.О. Сов’як розробила лікувально-профілактичний комплекс для дітей з 

множинним карієсом, який включав: санацію порожнини рота, препарат для 

ендогенної профілактики («Кальціум-D» протягом 30 днів 2 рази на рік) та 

місцеві заходи первинної профілактики – професійну гігієну порожнини рота 4 

рази на рік, герметизацію фісур молярів та премолярів відразу після 

прорізування –«Fissurit FХ», ремінералізуючу терапію – «RemimPro» (30 

аплікацій щоденно на ніч, 2 курси на рік), зубні пасти протикаріозної дії 

(«Mirafluor C» з амінофторидом, ppm 1250), використання ополіскувача - 

«Mirafluor-chx» з хлоргексидином протягом 2 тижнів кожні 3 місяці, 

протикаріозний – «Lacalutteens 8+» (з амінофторидом постійно). Ефективність 

поєднаного використання ендогенних та екзогенних засобів профілактики 

підтверджена, за даними автора, покращенням карієсогенної ситуації в 

порожнині рота. 

О.О. Воєвода для попередження карієсу у дітей 6-7 річного віку 

запропонувала лікувально-профілактичні заходи, які передбачали: 

1) призначення комплексного антигомотоксичного препарату «Остеобіос» по 6 

крапель, розчинених у 10-15 мл води, двічі на день (за 30 хвилин до їди або 

через годину після) протягом місяця 2 рази на рік; 



2) призначення через 2-3 тижні вітамінно-мінерального комплексу 

«Кальцинова» по 4 таблетки на добу протягом місяця двічі на рік; 

3) лікування супутньої соматичної патології і диспансерний нагляд у педіатра; 

4) професійне чищення зубів 2 рази на рік; 

5) герметизацію фісур перших постійних молярів за допомогою силанту 

«Fissurit F»; 

5) санацію порожнини рота; 

6) гігієнічне навчання і виховання двічі на рік. 

 Автор відмічає позитивні результати запровадженого комплексу, про що 

свідчать високі значення редукції приросту карієсу постійних зубів, яка через 

рік спостереження склала 73,96%, а через два роки – 68,42%. 

 Таким чином, ізоляція герметиками слабомінералізованих фісур і ямок у 

дітей більш ефективна, ніж усі раніше запропоновані способи та засоби 

профілактики фісурного карієсу. Тим більше, як зазначає О.Б. Кулієв, 

герметики не спричиняють негативного впливу на фізіологічні процеси в емалі 

зубів під покриттям. 

 Дослідники, обгрунтовуючи профілактику фісурного карієсу у дітей, 

намагаються сформулювати чіткі показання до герметизації фісур. 

 Так, І.А. Бальчюнене і Б.К. Омєшкявічене, вивчивши одонтогліфіку 

постійних молярів у дітей, звертають увагу на редуковані форми перших і 

других молярів верхньої щелепи, які мають дистальну ямку злиття фісур. Саме 

ці ямки, за даними авторів, є найбільш карієсогенними точками, тому 

потребують герметизації. 

 С.Й. Кухта, Г.Р. Демчина вказують на необхідність герметизації 

молярів, у яких інтертуберкулярний малюнок жувальної поверхні 

ускладнюється туберкулярними борознами, якщо рисунки туберкулярних 

борозен у вигляді ди- та трирадіуса впадають хоча б в одну з анатомічних 

ямок, а також наявність в молярах архаїчних слабомінералізованих горбків у 

поєднанні з рисунками ди- та трирадіуса. Для повноти визначення 



одонтогліфічного малюнка перед ізоляцією фісур рекомендують забарвлювати 

жувальну поверхню молярів 1% розчином метиленового синього. 

 Г.А. Котов і співавт. пропонують перед герметизацією ретельно 

оглядати фісури та ямки з метою виявлення здорових, сумнівних та тих, які 

мають карієс. Сумнівні фісури і ямки, в яких застряє зонд, але не відчувається 

розм’якшення тканин зуба, вважають карієсогенною ділянкою, оскільки 

вірогідність перетворення їх на каріозні дуже висока. На думку авторів, якщо в 

тимчасовому прикусі була декомпенсована форма карієсу, то досить ймовірно, 

що перші постійні моляри будуть інфіковані, а ямки і фісури швидко стануть 

каріозними, тому вони також підлягають герметизації. Ямки і фісури, які 

залишилися здоровими після прорізування зуба протягом 4-х і більше років, не 

потребують запечатування. 

 М. Крушинська-Росада і співавт. вважають обов’язковою герметизацію 

фісур перших постійних молярів, якщо молочні моляри були уражені карієсом, 

а фісури других постійних молярів підлягають обов’язковій ізоляції, якщо 

перші постійні моляри уражені карієсом. 

 Л.А. Моісейцева і співавт. при герметизації фісур особливу увагу 

приділяють ділянкам злиття фісур, які, на їхню думку, є найбільш 

сприйнятливими до карієсу. 

Таким чином, більшість дослідників формулюють показання до 

герметизації фісур, враховуючи особливості будови жувальної поверхні 

молярів. Але в доступній нам літературі ми не знайшли чітких показань до 

герметизації фісур перших постійних молярів з урахуванням їх одонтогліфіки 

та деяких показників гомеостазу порожнини рота. 

 

 

 

 

 

 



Розділ2 

ПОКАЗНИКИ КАРІЄСУ ЗУБІВ ТА ВИВЧЕННЯ РЕЛЬЄФУ 

ЖУВАЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ ПЕРШИХ ПОСТІЙНИХ МОЛЯРІВ У ДІТЕЙ 

6-7 РОКІВ м. ПОЛТАВА 

З метою вивчення поширеності та інтенсивності карієсу зубів проведено 

обстеження 564 дітей без фонової патології (І та ІІ груп здоров’я) віком 6-7 

років. Обстеження дітей було проведено у дитячих садках та школах м. 

Полтави.  

Тип візерунка жувальної поверхні перших постійних молярів визначали 

за схемами одонтогліфічних варіантів зубів верхньої і нижньої щелеп, 

запропонованих Гасюком А.П. і Скрипніковим П.М. (2001) (рис.1). 

Одонтогліфічний малюнок жувальної поверхні перших постійних 

молярів верхньої та нижньої щелеп у хлопчиків та дівчаток визначали в 

інтактних зубах, які не мали ознак початкових форм карієсу та флюорозу. Для 

кращого візуального огляду жувальну поверхню молярів фарбували 2% 

водним розчином метиленового синього. 

Рис.1. Схеми одонтогліфічних варіантів перших постійнихмолярів нижньої і 

верхньої щелеп за Гасюком А.П. та Скрипніковим П.М.: 

Горби: 

1. Еоконус 

2. Діаконус   

3. Дистоконус 

4. Дистальний горбик 

5. Ендоконус 

6. Епіконус 

7. Горбик Карабелі 

 

 

Борозни:  

І.Вестибулярна 



ІІ.Мезіальна 

ІІІ. Центральна 

ІІІа. Лінгвальна; 

ІV. Дистальна; 

V. Дисто-лінгвальна. 

Ямки:  

 - передня; 

 - задня; 

 - центральна. 



 



 

Для визначення динаміки карієсу перших постійних молярів всі діти 

групи спостереження оглядалися через 6, 12, 24 та 36 місяців дослідження. 

Обстеження дітей включало опитування, клінічну оцінку стану твердих 

тканин зубів, фізичні і лабораторні дослідження. 

Усіх обстежених розпитували про регулярність гігієнічного догляду за 

порожниною рота, а також про гігієнічні засоби, які вони використовують. 

У динаміці спостереження визначали розповсюдженість карієсу 

постійних зубів у %, інтенсивність за індексами КПВ зубів і КПВ поверхонь, 

приріст карієсу постійних зубів. 

Під час кожного огляду дітей проводили ретельне дослідження жувальної 

поверхні молярів при штучному освітленні за допомогою гострого зонда і 

кореневої голки. При цьому, у кожному анатомічному утворенні жувальної 

поверхні, відмічали наявність каріозного ураження, якщо таке було. 

Всі дані обстеження заносили в амбулаторну карту хворого. 

Проводили аналіз частоти ураженості нижніх молярів залежно від типу 

жувальної поверхні, а також частоти ураженості верхніх молярів з ІІ типом 

жувальної поверхні і нижніх молярів з типами У5 і +5 залежно від глибини 

ямок. 



Отримані дані оброблялися методом варіаційної статистики. Оцінка 

вірогідності різниці показників проводилась за методом різниць. Відмінності 

вважалися за вірогідні при р≤0,05. 

Згідно отриманим даним обстеження 564 дітей віком 6-7 років показав, 

що серед 6-річних дітей поширеність карієсу за індексами кп + КПВ становила 

72,94  2,13% при інтенсивності ураження 2,48  0,42. У 7-річних дітей ці 

показники збільшувались: поширеність карієсу за індексами кп + КПВ 

становила 75,78  3,79% при інтенсивності ураження 3,25  0,45. Поширеність 

карієсу постійних зубів у дітей 6 років становила 2,75  0,78% при 

інтенсивності ураження 0,03  0,02 зуба на одного обстеженого. Серед 7-річних 

дітей відповідні показники значно збільшувались і становили відповідно 13,28 

 3,0% та 0,18  0,07. 

Результати обстеження 2193 перших постійних молярів 564 дітей 

показали, що нижні моляри уражались каріозним процесом частіше, ніж верхні 

моляри в 1,37 разів у 6-річних і в 1,42 рази у 7-річних дітей, але різниця була не 

суттєвою (р  0,05). 

Було виявлено, що у 6-річних дітей в перших постійних молярах карієс 

локалізувався на жувальних поверхнях. У 7-річних дітей каріозним процесом 

захоплювались як жувальні, так і вестибулярні поверхні молярів, але відсоток 

уражених жувальних поверхонь суттєво був вищим (р0,001), ніж відсоток 

уражених вестибулярних поверхонь і становив відповідно 78,57% і 21,43% від 

загальної кількості уражених поверхонь нижніх молярів. 

Вивчення рельєфу уражених жувальних поверхонь нижніх молярів 

показало, що вони мали ускладнену одонтогліфіку (У5- і +5-візерунки). Верхні 

моляри мали тип з віддаленим розміщенням зубних ямок. 

Аналіз даних про локалізацію каріозних осередків на жувальних 

поверхнях перших постійних молярів показав, що у 6-річних дітей ураженими 

були виключно ямки злиття міжгорбкових фісур, тоді як у 7-річних дітей – 

ямки і борозни (80% і 20% відповідно), хоча частка останніх була незначною. 

 Клінічне дослідження 2161 перших постійних молярів з інтактною 

жувальною поверхнею показало, що найбільш часто нижні моляри мали 5-



горбкову коронку (93,22%) порівняно з 4-горбковою (5,86%) і 6-горбковою 

(0,92%). 5-горбкові моляри з У-візерунком переважали такі, що мали +-

візерунок жувальної поверхні, що склало відповідно 61,10% і 38,90%. 4-

горбкові моляри, навпаки, частіше мали +-візерунок жувальної поверхні, ніж У-

візерунок (78,12% і 21,88% відповідно). 6-горбкові моляри у 100% мали У-

візерунок жувальної поверхні. 

 5-горбкові і 6-горбкові моляри з У-візерунком жувальної поверхні мали 

три ямки злиття міжгорбкових фісур: центрально-передню (), центрально-

задню () і центрально-центральну (). 4-горбкові моляри з У-візерунком і 5-

горбкові моляри з +-візерунком жувальної поверхні мали дві ямки – 

центрально-передню () і центрально-задню (), 4-горбкові моляри з +-

візерунком мали одну ямку. 

 Найбільш поширеним типом жувальної поверхні нижніх молярів був У5-

візерунок, інші типи за частотою зустрічаємості були розподілені в наступній 

послідовності: тип +5, тип +4, тип У4, тип У6 (табл.1).  

Таблиця 1 

Поширеність типів жувальної поверхні перших постійних молярів  

у дітей 6-7 років м. Полтава 

К
іл

ьк
іс

ть
 

д
іт

ей
 

Кількість 

зубів 

Тип жувальної поверхні 

Верхня щелепа Нижня щелепа 

В/щ Н/щ І ІІ Інш. У6 У5 +5 У4 +4 

564 1069 1092 

30 

2,81

% 

1017 

95,13

% 

22 

2,06

% 

10 

0,92

% 

622 

56,96

% 

396 

36,26

% 

14 

1,28

% 

50 

4,58

% 

 

 Верхні моляри переважно мали 4-горбкову коронку (97,94%), 3-горбкові 

моляри зустрічались рідко (2,06%). 4-горбкові моляри мали два типа жувальної 

поверхні: І – з близьким розміщенням зубних ямок відносно центральної 

борозни (2,87%) і ІІ – з віддаленим розміщенням зубних ямок відносно 

центральної борозни (97,13%). 4-горбкові моляри мали дві ямки злиття 

міжгорбкових фісур: центрально-передню () і центрально-задню (). 



 Таким чином, у обстежених нами дітей найбільш поширеними типами 

жувальної поверхні перших постійних молярів нижньої щелепи були У5- та +5-

візерунки, верхньої щелепи – тип з віддаленим розміщенням двох ямок 

відносно центральної борозни, що узгоджується з даними Скрипнікова П.М. 

Нами не виявлено різниці в частоті зустрічаємості найбільш поширених 

типів жувальної поверхні перших постійних молярів верхньої і нижньої щелеп 

у обстежених дівчаток і хлопчиків (р  0,05). 

 

 

Розділ 3 

ВИВЧЕННЯ ГЛИБИНИ ЯМОК ЖУВАЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ ПЕРШИХ 

ПОСТІЙНИХ МОЛЯРІВ 

Л.А. Моісейцева і співавт. вказують на те, що ямки злиття міжгорбкових 

фісур молярів є найбільш сприйнятливими до карієсу точками. Морфологічні 

дослідження П.М. Скрипнікова дозволили стверджувати, що збільшення 

середнього діаметру центрально-центральної ямки перших постійних молярів 

нижньої щелепи типу У5 і центрально-задньої ямки молярів верхньої щелепи є 

причиною їх карієсогенності. Подальші дослідження А.П. Гасюка і П.М. 

Скрипнікова показали, що ямки являють собою найбільш глибокі заглиблення 

жувальної поверхні молярів. З цієї причини вони, можливо, і є найбільш 

сприйнятливими до карієсу точками. Але даних про клінічні дослідження у 

цьому напрямку в доступній нам літературі ми не знайшли. 

 Щоб визначити, чи існує залежність між глибиною ямок молярів і 

виникненням в них карієсу, на першому етапі нашої роботи ми визначили 

середні розміри глибини ямок верхніх і нижніх молярів, які мали найбільш 

поширені типи жувальної поверхні. Для цього було проведено вимірювання 

глибини кожної ямки нижніх молярів з типом жувальної поверхні У5 і +5 та 

верхніх молярів з ІІ типом жувальної поверхні запропонованим нами способом 

(рац. пропозиція № 1860 від 11.06.98 р.). 

Спосіб здійснювали таким чином. Брали кореневу голку розміром №1, 

зігнуту під тупим кутом, з гумовим фіксатором. На кінчик голки надівали 



невеличкий кусок легкоплавкого воску у пластичному стані, попередньо 

нагрітого у воді t=54, голку вносили у ротову порожнину і ставили її в одну із 

ямок жувальної поверхні молярів і швидко стоматологічним зондом опускали 

фіксатор у віск. Коли віск затвердів, голку, разом з воском і фіксатором, легко 

виводили із ротової порожнини (при цьому віск в пластичному стані і під 

тиском фіксатора добре віддавлює широку частину ямки, а вузьку її частину 

заповнює кінчик кореневої голки). Потім вимірювали штангенциркулем 

довжину вільного кінчика кореневої голки (від її кінця до воску) – це і буде 

глибина ямки. 

 Результати вимірювань показали, що глибина ямок верхніх і нижніх 

молярів коливалась від 0,2 до 0,8 мм. Середні розміри глибини ямок нижніх 

молярів з типом У5 і +5 та верхніх молярів з ІІ типом жувальної поверхні були 

майже однакові (р  0,05). 

Клінічними дослідженнями було встановлено, що при глибині ямки від 

0,2 мм і більше коренева голка затримується і фіксується в ямці. При глибині 

ямки менше 0,2 мм коренева голка в ямці не фіксується і падає. На основі цього 

ямки були розподілені на три групи: неглибокі (1 гр.), в яких коренева голка не 

фіксується, а глибина становить менше 0,2 мм та середні (2 гр.) і глибокі (3 гр.), 

в яких коренева голка фіксується. Глибина середніх ямок варіювала від 0,2 до 

0,5 мм включно, глибина глибоких ямок – від 0,6 до 0,8 мм включно. 

 Встановлено, що кількість неглибоких ямок кожного досліджуваного 

типу молярів значно переважала кількість середніх і глибоких ямок. 

Кількість глибоких ямок у всіх випадках була вірогідно вищою за 

кількість середніх ямок, за винятком ямки  нижніх молярів з типом жувальної 

поверхні У5, де середні і глибокі ямки зустрічались однаково часто (р  0,05). 

В 2 групі верхніх молярів з ІІ типом жувальної поверхні і нижніх молярів 

з типами У5 і +5 середні розміри глибини ямок коливались у межах 0,430,01 – 

0,480,01 мм, в 3 групі молярів вищевказаних типів середні розміри глибини 

ямок коливались у межах 0,630,01 – 0,670,02 мм(табл. 2). 



Серед ямок 2 групи досліджуваних типів молярів найбільші середні 

розміри мала задня ямка () типу У5, найменші середні розміри – передня ямка 

() типу +5. 

Серед ямок 3 групи найбільші середні розміри мала задня ямка () типу 

У5, найменші середні розміри – передня ямка () типу У5. 

 

Таблиця 2 

Середні розміри глибини ямок жувальних поверхонь перших постійних 

молярів верхньої і нижньої щелеп 

Тип 

жувальної 

поверхні 

Ямка Глибина ямки 

Неглибокі 

(1 група) 

Середні 

(2 група) 

Глибокі 

(3 група) 

ІІ тип 

(n=1017) 

Передня ямка 

() 

Задня ямка 

() 

- 

 

- 

0,44 0,01 

 

0,44 0,02 

0,65 0,01 

 

0,64 0,07 

У5 

(n=622) 

Передня ямка 

() 

Центральна 

ямка () 

Задня ямка 

() 

- 

 

- 

 

- 

0,46 0,01 

 

0,44 0,01 

 

0,48 0,01 

0,63 0,01 

 

0,66 0,004 

 

0,67 0,02 

+5 

(n=396) 

Передня ямка 

() 

Задня ямка 

() 

- 

 

- 

0,43 0,01 

 

0,47 0,01 

0,66 0,06 

 

0,64 0,01 

 

Отже, завдяки розробленому нами способу вимірювання глибини ямок, 

виявлено, що вони мають глибину від 0,2 до 0,8 мм включно. Зважаючи на 

отримані дані, по глибині ямки були розподілені на неглибокі, середні та 

глибокі, що обумовило необхідність вивчення частоти їх ураження карієсом в 

залежності від глибини. 

 

 

 



Розділ 4 

ХАРАКТЕРИСТИКА УРАЖЕНОСТІ ЖУВАЛЬНИХ ТА 

ВЕСТИБУЛЯРНИХ ПОВЕРХОНЬ ПЕРШИХ ПОСТІЙНИХ МОЛЯРІВ 

Відомо, що карієс в постійних молярах виникає не тільки на жувальних 

поверхнях, а також в сліпих ямках вестибулярних поверхонь. Але в доступній 

нам літературі ми знайшли поодинокі дані про частоту ураження різних 

поверхонь молярів. 

Тому нами була простежена динаміка виникнення карієсу на 

вестибулярних і жувальних поверхнях молярів, що досліджувались.  

Нами було виявлено, що протягом першого року після прорізування  

карієс виникав тільки на жувальних поверхнях верхніх і нижніх молярів. Через 

півроку поширеність карієсу жувальних поверхонь верхніх молярів склала 1,01 

 0,50%, жувальних поверхонь нижніх молярів – 2,59  0,85%, через рік - 5,05  

1,1% і 8,36  1,49% відповідно. За 1-й рік спостереження приріст карієсу 

жувальних поверхонь нижніх молярів склав 8,36% поверхонь, жувальних 

поверхонь верхніх молярів – 5,05% поверхонь.  

З плином часу каріозним процесом уражались також вестибулярні 

поверхні нижніх молярів. Через півроку на цих поверхнях карієсу визначено не 

було. Через рік поширеність карієсу вестибулярних поверхонь нижніх молярів 

склала 0,58  0,41%, а приріст карієсу за 1-й рік спостереження – 0,58% 

поверхонь. 

Через два роки спостереження поширеність карієсу жувальних поверхонь 

верхніх і нижніх молярів, а також вестибулярних поверхонь нижніх молярів 

значно збільшилась (р  0,05) і становила відповідно 9,09  1,44% , 17,00  

2,02% та 2,88  0,90%. За 2-й рік спостереження приріст карієсу на жувальних 

поверхнях нижніх і верхніх молярів склав відповідно 8,64 % і 4,04% поверхонь, 

на вестибулярних поверхнях нижніх молярів – 2,30 % поверхонь. За цей період 

спостерігалась тенденція до зниження приросту карієсу на жувальних 

поверхнях верхніх молярів (р  0,05) і до збільшення приросту карієсу на 

жувальних поверхнях нижніх молярів (р  0,05) та вірогідне збільшення 



приросту карієсу на вестибулярних поверхнях нижніх молярів (р 0,05) 

порівняно з відповідними показниками за перший рік спостереження. 

Через три роки спостереження поширеність карієсу жувальних поверхонь 

верхніх і нижніх молярів, а також вестибулярних поверхонь нижніх молярів 

значно збільшилась (р  0,05) і становила відповідно 14,93  2,18%, 23,58  

2,71% та 8,54  1,78%. За 3-й рік спостереження приріст карієсу на жувальних 

поверхнях нижніх і верхніх молярів склав відповідно 4,07 % і 3,36 % 

поверхонь, на вестибулярних поверхнях нижніх молярів – 4,47 % поверхонь. За 

цей період спостерігалось зниження приросту карієсу на жувальних поверхнях 

верхніх і нижніх молярів в 1,78 (р  0,05) та в 3,1 (р  0,05) рази відповідно і 

збільшення приросту карієсу на вестибулярних поверхнях нижніх молярів в 

1,38 (р  0,05) рази порівняно з відповідними показниками за другий рік 

спостереження. 

 Отже, нами встановлено, що в 6-річному віці карієсом уражались тільки 

жувальні поверхні постійних молярів, а приріст карієсу цих поверхонь був 

найвищим в перші два роки спостереження, протягом третього року цей процес 

уповільнювався, що узгоджується з даними Симановської О.Ю. і співавт. 

Вестибулярні поверхні постійних молярів нижньої щелепи уражались в 7-

річному віці дітей (через рік після прорізування), а приріст карієсу на цих 

поверхнях збільшувався протягом другого і третього років, досягаючи 

максимальних значень через 36 місяців спостереження, що не співпадає з 

результатами дослідження тих же авторів, за даними яких в 6-річному віці 

ураження вестибулярних поверхонь складає 31,58%. Але наші результати 

узгоджуються з даними М.А. Лучинського, який говорить про те, що у дітей 6 

років карієс у 100% випадків локалізується на жувальних поверхнях постійних 

молярів. 

 

 

 

 



Розділ 5 

ПОШИРЕНІСТЬ КАРІЄСУ ПЕРШИХ ПОСТІЙНИХ МОЛЯРІВ 

ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХ ОДОНТОГЛІФІКИ 

Відомо, що виникнення карієсу на жувальних поверхнях молярів 

залежить від складності їх анатомічної будови. Але не існує єдиної думки про 

те, моляри якого типу жувальної поверхні більше схильні до карієсу. 

Тому нами була простежена динаміка виникнення фісурного карієсу в 

молярах 233 дітей, що досліджувались. 

Верхні моляри у 100% випадків мали тип жувальної поверхні з 

віддаленим розміщенням зубних ямок (ІІ тип), нижні моляри у 55,04% випадків 

мали тип У5, у 38,91% - тип +5, у 6,05% - тип +4. 

На момент першого обстеження поширеність карієсу постійних зубів в 

групі досліджуваних становила 3,0  1,12% при інтенсивності ураження за 

індексами КПВз – 0,03  0,03 і КПВп  – 0,03  0,03 (табл.3). 

Таблиця 3 

Розподіл постійних молярів за їх одонтогліфікою 

Період 

спос-

тере-

ження 

(роки) 

Кіль- 

кість 

дітей 

Кількість молярів 

У
сь

о
го

 

Верхня щелепа Нижня щелепа 

У
сь

о
го

 тип 

У
сь

о
го

 тип 

ІІ У5 +5 +4 

2 78 229 128 128 101 54 43 4 

3 155 514 268 268 246 137 92 17 

Усьо- 

го 
233 743 396 396 347 191 135 21 

 

Через півроку спостереження поширеність карієсу постійних зубів в групі 

досліджуваних дітей становила 6,87  1,66% при інтенсивності ураження за 

індексами КПВз – 0,09  0,05 і КПВп - 0,09  0,05 (табл.4). 



Приріст карієсуза індексом КПВзза перше півріччя склав 13 зубів, КПВп 

– 13 поверхонь. 

Із 743 молярів карієсом були уражені 13, що склало 1,75  0,48% (табл.5). 

Частота ураження нижніх молярів у 2,56 разів була вищою, ніж верхніх 

молярів, але різниця відмінностей була не суттєвою (р 0,05). В нижніх  

молярах з У5- та +5-візерунками жувальної поверхні карієс був діагностований 

однаково часто (р 0,05), а в молярах з +4-візерунком жувальної поверхні 

жодного випадку карієсу виявлено не було. 

Через 12 місяців спостереження поширеність карієсу постійних зубів в 

групі обстежуваних дітей збільшилась і становила 17,60  2,49% при 

інтенсивності ураження за індексами КПВз – 0,25  0,04, КПВп – 0,25  0,04 

(табл.4). Приріст карієсу за друге півріччя за індексом КПВз склав 38 зубів, за 

індексом КПВп – 38 поверхонь. 

Із 743 молярів ураженими були 49, що склало 6,59% (табл.5). За друге 

півріччя кількість уражених верхніх молярів збільшилась у 4 рази, нижніх 

молярів – у 3,2 рази. Різниця між частотою ураження верхніх і нижніх молярів 

зменшилась, але тенденція залишалась такою, як і раніше. В нижніх молярах з 

+4-візерунком жувальної поверхні карієсу виявлено не було, а частота 

ураження молярів з У5- і +5-візерунками була однаковою (р 0,05). 

Через 2 роки спостереження поширеність карієсу постійних зубів в групі 

спостережених дітей зросла до 27,47  2,92%, а інтенсивність ураження за 

індексами КПВз – до 0,48  0,07, КПВп – до 0,50  0,07 (табл.4). Приріст 

карієсу за другий рік склав за індексами КПВз – 54 зуба, КПВп – 58 поверхонь. 

Із 743 інтактних молярів ураженими були 95, що склало 12,79% (табл.5).  

За другий рік спостереження частота ураження верхніх молярів була такою, як і 

за друге півріччя, а нижніх молярів - збільшилась у 1,5 рази відносно 

попередніх даних. Відсоток уражених нижніх молярів майже у два рази був 

вищим, ніж верхніх молярів. Суттєвої різниці між ураженістю нижніх молярів з 

У5- та +5-візерунками жувальної поверхні виявлено не було (р 0,05), всі 

моляри з +4-візерунком були інтактними. 



Через 3 роки спостереження поширеність карієсу постійних зубів в групі 

155 дітей становила 34,19  3,81% при інтенсивності ураження за індексами 

КПВз – 0,73  0,09 і КПВп – 0,79  0,09 (табл. 4). 

Із 514 обстежених молярів ураженими були 98, що склало 19,07%. За 

третій рік спостереження приріст карієсу верхніх молярів склав 9 зубів, нижніх 

молярів – 10 зубів, що у 1,78 та 3 рази відповідно було меншим відносно даних 

2 року дослідження. Відсоток уражених молярів нижньої щелепи був у 1,5 рази 

вищим, ніж молярів верхньої щелепи. 

Суттєвої різниці між ураженістю нижніх молярів з У5- і +5-візерунками 

жувальної поверхні виявлено не було (р 0,05), а моляри з +4-візерунком 

жувальної поверхні залишались інтактними. 

Таким чином, встановлено, що інтенсивність ураження перших постійних 

молярів була найвищою в 1-й рік спостереження, тобто невдовзі після 

прорізування, що узгоджується з даними М.І. Грошикова і співавт. Протягом 2-

го і 3-го років дослідження спостерігалась тенденція до зниження інтенсивності 

ураження молярів. Нижні моляри уражались патологічним процесом частіше, 

ніж верхні моляри протягом усього періоду спостереження. 

Частота ураження нижніх молярів, які мали більш складну будову 

жувальної поверхні (тип У5 і +5), була вірогідно вищою, ніж молярів з типом 

жувальної поверхні +4. Різниці між ураженістю молярів з У5- та +5-

візерунками жувальної поверхні нами виявлено не було (27,01% та 22,83% 

відповідно), що узгоджується з даними С.Й. Кухти і співавт., але суперечить 

даним П.М. Скрипнікова, який стверджує, що моляри з У5-візерунком є 

найбільш сприйнятливими до карієсу. 

Як свідчать дані літератури, виникнення карієсу на жувальних поверхнях 

молярів багато в чому залежить від особливостей будови фісур, їх форми та 

глибини. Питання про роль ямок у виникненні патологічного процесу в 

літературі висвітлено недостатньо, хоча гістологічні дослідження останніх 

років свідчать про те, що ямки є найбільш глибокими заглибленнями жувальної 

поверхні молярів. Тому нами була вивчена динаміка виникнення каріозних 

осередків і їх локалізація на жувальних поверхнях молярів, що досліджувались.  



Результати дослідження через 6 місяців показали, що в молярах верхньої і 

нижньої щелеп карієс локалізувався виключно в ямках жувальних поверхонь. 

Жодного ураження борозен виявлено не було (табл.6).  

Через 12 місяців спостереження карієс було діагностовано не тільки в 

ямках, а й в борознах жувальної поверхні (96,23% і 3,77% відповідно), хоча 

частка останніх від загальної кількості уражень була незначною (р0,001). В 

нижніх молярах ураження борозен виявлено не було, а в 2-х верхніх молярах 

ураженою була борозна, що відокремлює горбик Карабелі. 

Через 2 роки спостереження карієс в молярах верхньої і нижньої щелеп 

був виявлений в ямках і борознах жувальної поверхні, але частка останніх, як і 

раніше, залишалась незначною (р0,001). Хоча спостерігалась тенденція до 

збільшення відсотка уражених борозен (9,43%) і зменшення відсотка уражених 

ямок (90,57%) від загальної кількості уражень. 

За другий рік спостереження у верхніх молярах було діагностовано 16 

випадків ураження ямок і 1 випадок ураження борозен, що склало відповідно 

94,12% та 5,88%. 

В нижніх молярах було діагностовано 29 каріозних ямок і 7 каріозних 

борозен, що склало відповідно 80,56% та 19,44%. За частотою ураження 

борозни розташувались в наступній послідовності: вестибулярна – 42,86%, 

дистальна – 28,58%, дистолінгвальна і лінгвальна – по 14,28%. 

Отже, за другий рік дослідження спостерігалось значне підвищення 

приросту карієсу борозен нижніх молярів і зниження, майже у два рази, 

приросту карієсу борозен верхніх молярів відносно попередніх даних. За цей 

період 84,91% випадків карієсу було діагностовано в ямках і 15,09% - в 

борознах жувальної поверхні молярів. 

Через 3 роки дослідження відсоток каріозних борозен від загальної 

кількості уражень вірогідно збільшився (74,58%) (р0,01) відносно попередніх 

даних, але залишався майже у 3 рази меншим, ніж відсоток каріозних ямок 

(25,42%) (р0,001) (табл.6). 

За 3-й рік спостереження у верхніх молярах було діагностовано 9 

випадків ураження ямок і 6 випадків ураження борозен, що склало відповідно 



60% і 40%. За частотою ураження борозни розташувались у наступній 

послідовності: дистальна – 50%, дистолінгвальна – 33,33%, лінгвальна – 

16,67%. 

У нижніх молярах було виявлено 2 випадки ураження ямок і 16 випадків 

ураження борозен, що склало відповідно 11,11% і 88,89%. За частотою 

ураження борозни розташувались в наступній послідовності: вестибулярна – 

31,25%, мезіальна – 25%, дистальна – 18,75%, дистолінгвальна і лінгвальна – по 

12,5%. 

Отже, за 3-й рік спостереження 66,67% випадків карієсу було 

діагностовано у борознах і лише 33,33% випадків – у ямках жувальної поверхні 

молярів. 

В результаті дослідження було виявлено, що невдовзі після прорізування 

перших постійних молярів, карієс виникав в ямках їх жувальних поверхонь. З 

плином часу (через 12-36 місяців) поряд з ямками карієсом також уражались 

борозни жувальної поверхні. В перші два роки після прорізування молярів 

частота ураження ямок була значно більшою, ніж борозен. Протягом 3-го року 

після прорізування частота ураження ямок зменшилась і значно збільшилась 

частота ураження борозен. Але протягом усього періоду спостереження 

кількість каріозних ямок була вірогідно вищою, ніж кількість уражених борозен 

(р0,001). 

На основі цих досліджень ми прийшли висновку, що ямки є найбільш 

сприйнятливими до карієсу заглибленнями жувальної поверхні молярів. 

Тому нами був проведений аналіз частоти ураження кожної ямки верхніх 

і нижніх молярів, що досліджувались. 

У верхніх молярах через 6 місяців спостереження у всіх випадках карієс 

локалізувався в центрально-передній ямці (), всі центрально-задні ямки були 

інтактними (табл.7). 

Через 12 та 24 місяців частота ураження двох ямок була майже 

однаковою (р0,05), хоча відсоток уражених передніх ямок був дещо вищим, 

ніж задніх ямок (2,53%, 4,80% і 2,02%, 3,79% відповідно). Через 36 місяців 



дослідження кількість каріозних передніх () і задніх () ямок була однаковою 

(17,09% і 17,09%) (табл.8). 

В нижніх молярах з У5-візерунком жувальної поверхні за перше півріччя 

суттєвої різниці між ураженістю трьох ямок виявлено не було (р0,05) (табл. 9). 

Хоча найбільше випадків карієсу було діагностовано в центрально-центральній 

ямці () (1,05%). Частота її ураження була вищою, ніж центрально-передньої 

ямки () (0,52%) і центрально-задньої ямки () (0,52%) у 2 рази. Через 12, 24 та 

36 місяців спостереження було виявлено, що найменш сприйнятливою до 

карієсу є центрально-передня ямка () порівняно з двома іншими (табл. 9, 10). 

За 3-й рік спостереження в ній не було діагностовано жодного випадку карієсу. 

Вірогідної різниці між частотою ураження центрально-задньої () і центрально-

центральної () ямок протягом усього періоду спостереження виявлено не було 

(р0,05), хоча остання уражалась карієсом частіше в 1,3 рази через 12 місяців 

(4,71% проти 3,66%), в 1,2 рази через 24 місяців (9,95% проти 8,38%) і в 1,1 

рази через 36 місяців (11,68% проти 10,95%). 

В нижніх молярах з +5-візерунком жувальної поверхні протягом усього 

періоду спостереження карієсом частіше уражалась центрально-передня ямка 

() порівняно з центрально-задньою ямкою () (табл.11, 12). Через 6 місяців – у 

2 рази (2,96% проти 1,48%), через 12 місяців – у 2,75 рази (8,15% проти 2,96%), 

через 24 місяці - у 2,83 рази (12,59% проти 4,44%), через 36 місяців – у 4,33 

рази (14,13% проти 3,26%), але вірогідність різниці була суттєвою тільки через 

24 і 36 місяців дослідження. 

Таким чином, нами було виявлено, що частота виникнення карієсу в 

різних ямках жувальних поверхонь нижніх молярів не однакова. Найбільш 

сприйнятливими до карієсу ямками в молярах з У5-візерунком жувальної 

поверхні є центрально-центральна ямка (), що співпадає з даними П.М. 

Скрипнікова, у молярах з +5-візерунком – центрально-передня ямка (). У 

верхніх молярах з ІІ типом жувальної поверхні обидві ямки є сприйнятливими 

до каріозного ураження, що суперечить даним І.А. Бальчюнене і співавт. та 



П.М. Скрипнікова, які стверджують, що найбільш сприйнятливою ямкою 

перших постійних молярів верхньої щелепи є центрально-задня ямка.   

На основі отриманих нами результатів дослідження про різну глибину 

ямок молярів ми припустили, що зі збільшенням глибини ямки буде 

збільшуватись ризик виникнення в ній карієсу. Для підтвердження нашого 

припущення була вивчена динаміка карієсу в 722 молярах групи 

спостереження, які були поділені на три групи залежно від глибини ямок їх 

жувальних поверхонь: 1група – з неглибокими ямками, 2 група – з середніми 

ямками, 3 група – з глибокими ямками, які мали ІІ тип, тип У5 та +5 жувальних 

поверхонь. 

Через 6 місяців спостереження карієс було визначено в 13 (1,80%) 

молярах, з яких 7,69% належали до 1 групи, 30,77% - до 2 групи і 61,54% - до 3 

групи. Відсоток уражених молярів в 1 групі склав 0,19%, в 2 групі – 4,3%, в 3 

групі – 7,27%. Ураженість молярів 3 групи була вірогідно вищою, ніж молярів 1 

групи (р0,01), але суттєво не відрізнялась від ураженості молярів 2 групи. 

Суттєвої різниці між ураженістю зубів 1 та 2 груп виявлено не було (р0,05). 

Через 12 місяців спостереження карієсом були уражені 49 (6,79%) 

молярів, з яких 14,29% належали до 1 групи, 26,53% - до 2 групи і 59,18% - до 3 

групи. Відсоток уражених молярів в 1 групі становив 1,35%, в 2 групі – 13,98%, 

в 3 групі – 26,36%. 

За друге півріччя карієс виник в 36 молярах, з яких 16,67% (6) належали 

до 1 групи, 25% (9) - до 2 групи і 58,33% (21) - до 3 групи. За цей період 

кількість уражених молярів з глибокими ямками збільшилась у 2,6 рази, з 

середніми ямками – у 2,3 рази, з неглибокими ямками – у 6 разів відносно 

попередніх даних. 

 Частота ураження молярів з глибокими ямками була вірогідно вищою, 

ніж молярів з середніми (р0,001) і неглибокими ямками (р0,05), а частота 

ураження молярів з середніми ямками була вірогідно вищою (р0,001), ніж 

молярів з неглибокими ямками. 

 Через 2 роки спостереження із 722 молярів карієсом були уражені 95 

(13,16%), з яких 31,58% належали до 1 групи, 24,21% - до 2 групи і 44,21% – до 



3 групи. Відсоток каріозних молярів в 1 групі становив 5,78%, в 2 групі - 

24,73%, в 3 групі - 38,18%. 

За другий рік спостереження карієс виник в 46 молярах, з яких 50% (23) 

належали до 1 групи, 21,74% (10) – до 2 групи і 28,26% (13) – до 3 групи. За цей 

період кількість уражених молярів з глибокими ямками збільшилась у 1,45 

рази, молярів з середніми ямками – у 1,77 рази, молярів з неглибокими ямками 

– у 4,29 разів відносно попередніх даних. 

 Через 3 роки спостереження із 497 обстежених молярів ураженими були 

97 (19,52%), з яких 44,33% належали до 1 групи, 20,62% - до 2 групи, 35,05% - 

до 3 групи. Відсоток каріозних молярів в 1 групі становив 12,08%, в 2 групі - 

31,75%, в 3 групі - 43,59%. 

За третій рік спостереження карієс виник у 19 молярах, з яких 84,21% (16) 

належали до 1 групи, 10,53% (2) – до 2 групи і 5,26% (1) – до 3 групи. За цей 

період кількість уражених молярів з глибокими ямками збільшилась у 1,03 

рази, молярів з середніми ямками – у 1,11 разів, молярів з неглибокими ямками 

– у 1,59 рази. Частота ураження молярів 1 групи залишалась вірогідно нижчою 

(р0,01, р0,001), ніж молярів 2 і 3 груп. Суттєвої різниці між частотою 

ураження зубів 2 і 3 груп виявлено не було (р0,05). 

Отже, нами було встановлено, що протягом усього періоду 

спостереження моляри з глибокими ямками, незалежно від їх одонтогліфіки, 

частіше уражались карієсом, ніж моляри з середніми та неглибокими ямками. 

Приріст карієсу молярів 3 групи був найвищим в період 6-12 місяців 

дослідження, після чого цей показник поступово знижувався, досягаючи 

мінімальних значень в період 24-36 місяців. Частота ураження молярів з 

середніми ямками була вищою, ніж молярів з неглибокими ямками з 

вірогідністю різниці через 12-36 місяців дослідження. Приріст карієсу молярів 2 

групи був найвищим в період 12-24 місяців спостереження, після чого цей 

показник знизився, але був вищим, ніж в перші 6 місяців дослідження. Приріст 

карієсу молярів з неглибокими ямками був найнижчим в перші 6 місяців 

спостереження, потім цей показник поступово зростав, досягаючи 

максимальних значень в період 24-36 місяців дослідження. 



Враховуючи те, що моляри 3 та 2 груп мали, в основному, по одній 

глибокій чи середній ямці, а інші ямки були меншими за глибиною, але також 

уражались карієсом, ми провели аналіз частоти ураження ямок залежно від їх 

глибини в кожній групі молярів, що досліджувались. 

Виявлено, що верхні і нижні моляри 2 групи мали 45,87% ямок середньої 

глибини і 54,13% - неглибоких ямок, моляри 3 групи мали 43,56% глибоких 

ямок і 56,44% - середніх та неглибоких ямок, моляри 1 групи у 100% випадків 

мали неглибокі ямки. 

У 2 групі молярів з типами ІІ, У5 і +5 ураженість карієсом ямок середньої 

глибини була вірогідно вищою (р0,001), ніж неглибоких ямок протягом трьох 

років спостереження. 

У 3 групі молярів з типами ІІ, У5 і +5 вірогідної різниці між ураженістю 

неглибоких і середніх ямок, а також середніх і глибоких ямок протягом усього 

періоду спостереження виявлено не було. Частота ураження глибоких ямок 

була суттєво вищою, ніж неглибоких ямок через 6 (р0,05), 12 (р0,001), 24 

(р0,001) та 36 (р0,001) місяців дослідження. 

Аналіз частоти ураження неглибоких, середніх і глибоких ямок в трьох 

групах молярів показав, що частота ураження неглибоких ямок була вірогідно 

нижчою, ніж середніх і глибоких ямок протягом трьох років дослідження. Ямки 

середньої глибини захоплювались каріозним процесом менше, ніж глибокі 

ямки з вірогідністю різниці через 12 та 24 місяців спостереження (р0,02, 

р0,05).  

До кінця 3-го року дослідження відсоток уражених глибоких ямок 

(38,75%) був вищим, ніж відсоток уражених середніх ямок (25,0%) у 1,46 разів і 

відсоток уражених неглибоких ямок (2,85%) - у 10 разів. 

 Нами було виявлено, що зі збільшенням глибини ямок жувальної 

поверхні зростала їх сприйнятливість до карієсу, внаслідок чого моляри, які 

мали хоча б одну глибоку ямку були найменш стійкими до каріозного 

ураження. 

 Невдовзі після прорізування перших постійних молярів, карієсом 

переважно уражались ті, які мали глибокі ямки жувальної поверхні. З плином 



часу, коли майже половина молярів з глибокими ямками була вже охоплена 

каріозним процесом, приріст карієсу цих зубів знижувався і збільшувався 

приріст карієсу молярів, які мали менші за глибиною ямки жувальної поверхні. 

 Для кращого розуміння причини підвищення карієсогенності ямок зі 

збільшенням їх глибини нами була вивчена ступінь мінералізації емалі 

неглибоких, середніх та глибоких ямок молярів групи спостереження за 

показниками омічного опору твердих тканин електричному струму за 

методикою Х.М. Сайфулліної і співавт. з використанням пристрою 

мультиметра М 890 F. Вимірювання проводили тричі в ділянці ямок, які 

визначались при першому обстеженні зубів. Для порівняння була також 

вивчена ступінь мінералізації горбів молярів за тими ж показниками.  

Ступінь мінералізації, згідно даним автора, вважали високою при 

значенні опору 1 МОм.  

Аналіз результатів дослідження показав, що найвищі показники омічного 

електричного опору були на горбах молярів (0,69  0,001 МОм), які суттєво 

відрізнялись від показників опору емалі ямок жувальної поверхні, незалежно 

від їх глибини (р0,001). Зі збільшенням глибини ямок спостерігалось вірогідне 

зниження (р0,001) показників омічного опору емалі цих заглиблень (0,46  

0,007, 0,37  0,003 і 0,29  0,001) (таб.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 13 



Показники омічного опору емалі бугрів та різних за глибиною ямок 

жувальної поверхні молярів 

Кількість 

молярів 

(n) 

Утворення жувальної 

поверхні молярів 

Кількість 

обстежень 

(n) 

Значення опору 

(МОм) 

(Мm) 

 

233 

бугри 100 0,69  0,001 
я
м

к
и

 
неглибокі 105 0,46  0,007 

р10,001 

середні 100 0,37  0,003 

р10,001 

р20,001 

глибокі 100 0,29  0,001 

р10,001 

р20,001 

р30,001 

Примітка: р1 - вірогідність відмінностей з показниками опору бугрів 

                  р2 - вірогідність відмінностей з показниками опору  

                        неглибоких ямок 

                  р3 – вірогідність відмінностей з показниками опору   

                         середніх ямок 

Було встановлено, що ступінь мінералізації ямок жувальної поверхні 

молярів залежить від їх глибини. Чим глибша ямка, тим менший ступінь її 

мінералізації, що пояснює найбільшу сприйнятливість глибоких ямок до 

карієсу. 

 

 

 

 

 

 



Розділ 6. 

ПОКАЗНИКИ ГОМЕОСТАЗУ ПОРОЖНИНИ РОТА У ДІТЕЙ З РІЗНОЮ 

ОДОНТОГЛІФІКОЮ ТА ГЛИБИНОЮ ЯМОК МОЛЯРІВ. 

Відомо, що у дозріванні емалі після прорізування постійних зубів велику 

роль відіграє ротова рідина. Якісні та кількісні зміни останньої, несприятливі 

значення гігієни ротової порожнини, низький рівень резистентності емалі у цей 

період сприяють розвитку карієсу. 

Тому нами були вивчені гігієнічний стан порожнини рота, 

карієсрезистентність емалі та деякі показники ротової рідини, а саме: швидкість 

салівації, вязкість, рН, мінералізуючий потенціал у 233 дітей, постійні моляри 

яких належали до 1, 2 та 3 груп, що досліджувались. 

Для оцінки гігієнічного стану порожнини рота використовували гігієнічні 

індекси за Ю.О. Федоровим і В.В. Володкіною та Гріном-Вермільйоном. 

Структурно-функціональну резистентність емалі визначали за методом 

Л.І. Косаревої (1983), використовуючи прискорену модифікацію автора. 

Враховуючи те, що слина є біологічною рідиною, яка здійснює 

мінералізацію зубів після їх прорізування, досліджували деякі показники 

ротової рідини. 

Забір змішаної нестимульованої слини проводили в скляні центрифужні 

пробірки вранці, через 1-2 години після прийому їжі, як рекомендують В.К. 

Леонтьєв, Ю.О. Петрович. 

Швидкість салівації визначали шляхом вимірювання часу, необхідного 

для збору 5 мл слини. Одиниці вимірювання швидкості салівації – мл/хв. 

Мінералізуючий потенціал слини оцінювали за її мікрокристалізацією 

(П.А. Леус, 1977). Оцінку мікрокристалізації проводили за Х.М. Сайфулліною, 

О.Р. Поздєєвим в середніх балах залежно від типів кристалоутворення. 

Вязкість слини визначали у відносних одиницях (відн.од.) за методикою 

Т.Л. Редінової безпосередньо після її забору. Показники вязкості оцінювали, 

виходячи з того, що вязкість слини рівна 1,0 – 1,4 відн.од. характеризує 

стійкість до карієсу, 3,0 – 4,0 відн.од. – схильність до карієсу. 



Визначення рН здійснювали за допомогою тест-смужки шляхом 

порівняння з кольоровою шкалою і визначення рівня рН у цифровому вигляді. 

Для цього смугу  індикаторного паперу уміщували на декілька секунд в 

підязичну ділянку порожнини рота обстеженого, потім витягували і зразу ж 

порівнювали її колір із стандартною шкалою. 

Отримані результати оцінювали в кожній групі молярів, залежно від їх 

одонтогліфіки та глибини ямок.  

Аналіз результатів дослідження не виявив суттєвої різниці між 

показниками , що вивчались, у дітей, моляри яких належали до 1, 2 та 3 груп 

взагалі і у межах одного типу окремо. Так, гігієнічний стан ротової порожнини 

у дітей, моляри яких належали до різних груп, був незадовільним за індексом 

Федорова-Володкіної і задовільним за індексом Гріна-Вермільйона (таб. 14). 

Таблиця 14 

Характеристика гігієнічного стану ротової порожнини у дітей групи 

спостереження за індексом Федорова-Володкіної 

Кількість 

дітей 

 

Тип 

жувальних 

поверхонь 

молярів 

Значення гігієнічного індексу за Федоровим-

Володкіною (бали)   (Мm) 

1 гр. 2 гр. 3 гр. 

233 ІІ 2,300,10 2,270,12 

 

2,330,10 

 

У5 2,220,09 2,250,10 

 

2,300,10 

 

+5 2,280,10 2,520,12 

 

2,350,18 

 

Всього 2,270,10 2,350,11 

 

2,330,13 

 

 

Примітка: при порівнянні показників ГІ в 1, 2 та 3 групах різниця не  

вірогідна 

 

 

 



Таблиця 15 

Характеристика гігієнічного стану ротової порожнини у дітей групи 

спостереження за індексом Гріна-Вермільйона 

Кількість 

дітей 

Тип 

жувальних 

поверхонь 

молярів 

Значення гігієнічного індексу за Гріном-

Вермільйоном (бали)   (Мm) 

1 гр. 2 гр. 3 гр. 

233 ІІ 1,550,07 1,550,07 

 

1,580,06 

 

У5 1,570,07 1,530,08 

 

1,600,08 

 

+5 1,580,07 1,620,84 

 

1,590,13 

 

Всього 1,570,07 1,570,33 

 

1,590,09 

 

Примітка: при порівнянні показників ГІ в 1, 2 та 3 групах різниця не  

                  вірогідна 

Вивчення структурно-функціональної резистентності емалі виявило 

зниження її показників у досліджуваного контингенту дітей (1,95  0,11 – 2,22  

0,13). Швидкість салівації коливалась в групах від 0,41 до 0,49 мл/хв, тобто 

була нормальною. Середні показники вязкості слини були у межах 1,46  0,05 

–1,52  0,07 відн. од., що відповідало границям норми (таб.16,17,18).  

Таблиця 16 

Характеристика структурно-функціональної резистентності емалі у  дітей 

групи спостереження за показниками ТЕР-тесту 

Кількість 

дітей 

Тип 

жувальних 

поверхонь 

молярів 

Показники ТЕР-тесту  (Мm) 

1 гр. 2 гр. 3 гр. 

233 ІІ 2,030,127 1,980,09 

 

2,160,13 

 

У5 1,950,11 1,960,13 

 

2,000,10 

 

+5 2,010,13 2,140,14 

 

2,220,13 

 

Всього 2,000,12 2,030,12 

 

2,130,12 

 



 

Примітка: при порівнянні показників ТЕР-тесту в 1, 2 та 3 групах  

                  різниця не вірогідна 

Таблиця 17 

Характеристика швидкості секреції слини у дітей групи спостереження  

Кількість 

дітей 

Тип 

жувальних 

поверхонь 

молярів 

Показники швидкості салівації (мл/хв)   

 (Мm) 

1 гр. 2 гр. 3 гр. 

233 ІІ 0,460,03 0,410,04 

 

0,430,03 

 

У5 0,490,03 0,470,02 

 

0,440,02 

 

+5 0,480,03 0,470,04 

 

0,470,03 

 

Всього 0,480,03 0,450,03 

 

0,450,03 

 

 

Примітка: при порівнянні показників швидкості секреції слини в 1, 2  

                  та 3 групах різниця не вірогідна 

Таблиця 18 

Характеристика вязкості слини у дітей групи спостереження  

Кількість 

дітей 

Тип 

жувальних 

поверхонь 

молярів 

Показники вязкості слини (відн. од.)  

(Мm) 

1 гр. 2 гр. 3 гр. 

233 ІІ 1,520,07 1,500,08 

 

1,520,07 

 

У5 1,470,08 1,480,06 

 

1,490,05 

 

+5 1,460,05 1,470,09 

 

1,470,05 

 

Всього 1,480,07 1,480,08 

 

1,490,06 

 

Примітка: при порівнянні показників вязкості слини в 1, 2 та 3 груп                  

різниця не вірогідна 

Показники мінералізуючого потенціалу ротової рідини у обстежених 

дітей, моляри яких належали до різних груп, коливались у межах 2,91  0,19 – 

3,10  0,18, що відповідало задовільному рівню мікрокристалізації слини 

(таб.19). 



Таблиця 19 

Характеристика мінералізуючого потенціалу ротової рідини у дітей групи 

спостереження  

Кількість 

дітей 

Тип 

жувальних 

поверхонь 

молярів 

Показники мікрокристалізації слини (бали) 

(Мm) 

1 гр. 2 гр. 3 гр. 

233 ІІ 2,980,17 2,930,23 

 

2,910,19 

 

У5 3,100,18 2,980,18 

 

2,970,17 

 

+5 3,050,19 2,990,32 

 

3,000,22 

 

Всього 3,040,18 2,970,24 

 

2,960,19 

 

Примітка: при порівнянні показників мікрокристалізації слини в 1, 2  

                  та 3 групах різниця не вірогідна 

Середні показники рН ротової рідини у дітей коливались у групах від 7,13 

 0,03 до 7,16  0,05, тобто вона мала слабколужну реакцію (таб.20). 

Таблиця 20 

Характеристика рН ротової рідини у дітей групи спостереження  

Кількість 

дітей 

Тип 

жувальних 

поверхонь 

молярів 

Показники рН ротової рідини  (Мm) 

1 гр. 2 гр. 3 гр. 

233 ІІ 7,140,04 7,140,04 

 

7,160,05 

 

У5 7,150,04 7,140,04 

 

7,130,03 

 

+5 7,150,06 7,140,07 

 

7,140,06 

 

 Всього 7,150,05 7,140,05 

 

7,140,05 

 

Примітка: при порівнянні показників рН ротової рідини в 1, 2 та 3  

                  групах різниця не вірогідна 

 

Було виявлено, що у дітей з різною одонтогліфікою перших постійних 

молярів та різною глибиною ямок їх жувальних поверхонь гігієнічний стан 

ротової порожнини, карієсрезистентність емалі та показники ротової рідини, 



що вивчались, були майже однаковими, а отже не впливали на показники 

ураженості карієсом молярів з неглибокими, середніми та глибокими ямками. 

 

 

Розділ 7 

ПРОВЕДЕННЯ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ 

 Відомо, що найбільш ефективним методом профілактики фісурного 

карієсу у дітей є метод герметизації фісур. Тому цей метод був нами 

застосований у групі молярів верхньої і нижньої щелеп з типами жувальної 

поверхні ІІ, У5 та +5, які мали глибокі ямки оклюзійної поверхні. 

Профілактичну групу склали 203 моляра 100 дітей, яким проводили 

гігієнічне навчання та контрольоване чищення зубів з акцентом на жувальну 

поверхню молярів. Також проводили профілактичне закриття фісур та ямок 

герметиками хімічного твердіння “Dentalex” (“Стома-технологія”, м. Харків) і 

“Delton” (США).  

110 молярів з глибокими ямками у 71 дитини, яким проводили тільки 

навчання гігієні  порожнини рота та контрольоване чищення зубів з акцентом 

на жувальну поверхню молярів, служили контролем. 

Розподіл перших постійних молярів за їх одонтогліфікою в контрольній 

групі наведений у табл.21. 

Таблиця 21 

Розподіл перших постійних молярів за їх одонтогліфікою в контрольній 

групі 

Кількість дітей Тип жувальної поверхні Кількість зубів 

 

71 

ІІ 40 

У5 44 

+5 26 

Усього 110 

 

Розподіл перших постійних молярів за їх одонтогліфікою та видом 

застосованого герметика в основній групі наведений у табл. 22. 



 

Таблиця 22 

Розподіл перших постійних молярів за їх одонтогліфікою та видом 

застосованого герметика в основній групі 

Кількість 

дітей 

Тип жувальної 

поверхні 

Кількість зубів оброблених герметиком 

“Delton” “Dentalex” Усього 

100 ІІ 48 28 76 

У5 46 31 77 

+5 22 28 50 

100 Усього 116 87 203 

 

Перед герметизацією фісур і ямок перших постійних молярів, діти, яким 

проводили профілактичні заходи, чистили зуби індивідуальними засобами 

гігієни під наглядом медичної сестри. 

Неінвазивна методика герметизації була наступною:  

1) ретельне очищення зуба за допомогою щітки і полірувальної пасти, що 

не містить фторидів і масла; 

2) ізолювання зуба від вологи порожнини рота; 

3) протравлення емалі 30% розчином ортофосфорної кислоти (при 

застосуванні герметика “Дельтон”) або 37% гелем ортофосфорної 

кислоти (при застосування герметика “Денталекс”) протягом 15 сек; 

4) ретельне промивання водою протягом 30 сек; 

5) висушування; 

6) нанесення герметика на борозни та ямки з вилученням повітряних 

бульок; 

7) контроль оклюзії. 

Ефективність методу герметизації з урахуванням глибини ямок молярів 

визначали за даними клінічного дослідження в дослідній та контрольній групах 

молярів через 6, 12 та 24 місяців. 



У динаміці спостереження визначали редукцію фісурного карієсу перших 

постійних молярів, які були вкриті герметиком порівняно з групою контролю за 

показником редукції: 

 

КПВ контр. – КПВ дос. 

Показник редукції =  ---------------------------------          100%, де 

КПВ контр. 

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 

вважалися за вірогідні при р≤0,05. 

 Перший контрольний огляд, проведений нами через 6 місяців після 

нанесення герметиків на 203 перших постійних молярах, визначив високу 

ступінь збереження герметиків “Дельтон” та “Денталекс” (табл. 23). 

 Повне збереження герметика “Дельтон” було виявлено у 112 молярах, а 

герметика “Денталекс” – у 84 молярах, що склало відповідно 96,55% і 96,55%. 

Таким чином, за перше півріччя герметик “Дельтон” було втрачено у 4 

молярах, а герметик “Денталекс” – у 3 молярах. Каріозних уражень дослідної 

групи зубів на даному етапі дослідження не було визначено (табл. 24). 

 При дослідженні 110 перших постійних молярів контрольної групи, 

карієс було діагностовано у 8 випадках, що склало 7,27% (табл. 24). 

 Через 12 місяців після герметизації нами було проведене дослідження 

зубів досліду та контролю. 

 У результаті даного огляду в дослідній групі повне збереження 

герметиків визначилося на 187 зубах (табл. 23). Повне збереження герметика 

“Дельтон” спостерігалось у 93,1% молярів, герметика “Денталекс” – у 90,8% 

молярів. Таким чином, через рік після герметизації покриття було втрачене у 16 

випадках. Його втрата за друге півріччя складала 9 випадків. При огляді 

молярів дослідної групи було встановлено, що у ямках і борознах, які його 

втратили, не було каріозних уражень (табл. 24). 



 При огляді зубів контрольної групи через 12 місяців було виявлено 29 

випадків карієсу, що склало 26,36% від загальної кількості обстежених молярів 

(табл. 24). За друге півріччя приріст карієсу в контрольній групі склав 21 зуб. 

 Повторне дослідження через 24 місяців в дослідній групі молярів 

показало, що герметик повністю зберігся на 158 зубах (табл. 23). Повне 

збереження герметика “Дельтон” спостерігалось у 84,48% молярів, тоді як 

герметика “Денталекс” – тільки у 68,97% молярів, що мало суттєву різницю 

(р0,01). Через 2 роки після герметизації покриття було втрачено у 35 випадках. 

Його втрата за другий рік складала 19 випадків. 

 При огляді зубів, які зберегли покриття не було визначено жодного 

випадку карієсу ямок та борозн. 

 Дослідження 35 зубів, які втратили покриття, визначило, що карієсом 

були уражені лише 7 зубів, які залишилися без герметика у перше півріччя 

(табл. 24). Із уражених 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 (р0,05). 

 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 (р0,001). 

 В контрольній групі молярів через 24 місяців було виявлено 42 каріозних 

зуба, що склало 38,18% (табл. 24). За другий рік спостереження приріст карієсу 

у групі контролю склав 16 зубів. 

 Отже, через 2 роки від початку дослідження в дослідній групі молярів 

відсоток уражених зубів був вірогідно меншим, ніж в контрольній групі 

(р0,001), що склало відповідно 3,45% і 38,18%. 

 Враховуючи отримані дані, ми визначили значення редукції фісурного 

карієсу у дослідній групі зубів у порівнянні з контролем. Цей показник через 24 

місяців склав 83,33%. 

 Таким чином, проведене дослідження показало ефективність методу 

герметизації з урахуванням глибини ямок жувальних поверхонь молярів і 

необхідність його проведення у постійних молярах, які мають глибокі ямки, так 



як саме вони, втративши захисне покриття, найбільш часто уражались карієсом 

порівняно з ямками, меншими за глибиною. 

 Застосувавши для герметизації молярів два різних герметика хімічного 

твердіння ми прийшли висновку, що герметик “Дельтон” має кращі ретенційні 

властивості, ніж герметик “Денталекс”. 

На сьогоднішній день герметики хімічного затвердіння майже не 

використовуються. На стоматологічному ринку широко представлені герметики 

світлового затвердіння, які увійшли в повсякденну працю дитячих 

стоматологів. 

 

 

 

 

  



ВИСНОВОК 

Профілактика фісурного карієсу в теперішній час є однією з найбільш 

актуальних задач дитячої стоматології, тому що ураження цієї локалізації по 

частоті виникнення знаходяться на першому місці серед уражень постійних 

зубів у дітей. Найбільший відсоток каріозних уражень виникає в перших 

постійних молярах, що повязано з особливостями анатомічної форми фісур, а 

також зі складністю їх малюнка. Разом з тим, гістологічні дослідження останніх 

років довели, що зубні ямки, на відміну від борозн, являють собою найбільш 

глибокі заглиблення жувальної поверхні молярів. Проте, відсутні дані про 

клінічне вивчення ролі ямок у виникненні фісурного карієсу. Також не є 

однозначною думка про частоту виникнення карієсу в молярах з різною 

одонтогліфікою жувальної поверхні, що є важливим для визначення показань 

до проведення профілактичних заходів. 

 В останні десятиріччя для профілактики фісурного карієсу у дітей 

широко застосовується метод герметизації фісур та ямок молярів силантами. Як 

свідчать дані літератури, ефективність цього методу залежить не тільки від 

точності виконання методики, а також від правильності обраних показань до 

його застосування. Більшість дослідників такими показаннями вважають 

ускладнену анатомічну будову жувальної поверхні молярів. Але в літературі 

відсутні дані про те, моляри якого типу жувальної поверхні потребують 

першочергової герметизації з урахуванням глибини ямок жувальних поверхонь 

та деяких показників гомеостазу порожнини рота. 

 З метою розробки критеріїв диференційованого підходу до профілактики 

фісурного карієсу у дітей на основі вивчення анатомо-топографічних 

особливостей жувальної поверхні перших постійних молярів та деяких 

показників гомеостазу порожнини ротанами проведена низка досліджень. У 

процесі роботи встановлено, що у дітей м. Полтава найбільш поширеними 

типами жувальної поверхні перших постійних молярів нижньої щелепи є У5-

візерунок (56,96%) і +5 - візерунок (36,26%), верхньої щелепи – тип з 

віддаленим розміщенням ямок відносно центральної борозни.  



Через 3 роки після прорізування перших постійних молярів ураженість 

карієсом зубів нижньої щелепи у 1,5 рази вища, ніж зубів верхньої щелепи. 

Протягом першого року після прорізування перших постійних молярів у 100% 

випадків карієс локалізується у ямках жувальної поверхні. Ураження борозн 

спостерігається лише через рік після прорізування зубів, а частота їх ураження 

збільшується з віком дітей. 

В молярах з У5-візерунком найбільш сприйнятливою до карієсу є 

центрально-центральна ямка, у молярах з +5-візерунком – центрально-передня 

ямка. У верхніх молярах з ІІ типом жувальної поверхні обидві ямки є 

сприйнятливими до карієсу. 

У дітей 6-9 років найбільш часто уражаються моляри, які мають глибокі 

ямки жувальної поверхні, незалежно від їх одонтогліфіки. 

При однакових показниках гомеостазу порожнини рота (гігієнічний стан, 

карієсрезистентність зубів, швидкість салівації слини, вязкість, рН, 

мінералізуючий потенціал) ураження молярів карієсом залежить від їх 

одонтогліфіки та глибини ямок жувальних поверхонь, які мають низьку ступінь 

мінералізації, що підтверджується даними електрометричного дослідження. 

Розроблений клінічний спосіб вимірювання глибини ямок жувальної 

поверхні молярів дає можливість диференціювати ямки за їх глибиною, що 

необхідно враховувати при проведенні профілактичних заходів, оскільки 

ураження карієсом молярів залежить від глибини ямок. 

Розроблені критерії диференційованого підходу до профілактики 

фісурного карієсу у дітей: 

- строки після прорізування (не пізніше, як протягом першого року після 

прорізування перших постійних молярів); 

- тип жувальної поверхні (в першу чергу підлягають герметизації нижні  

моляри, жувальні поверхні яких мають У5- і +5-візерунки та верхні моляри з 

віддаленим розміщенням ямок відносно центральної борозни); 

- глибина ямок жувальної поверхні молярів (ямки глибиною від 0,5 до 0,8 

мм підлягають обовязковій герметизації). 
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