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Abstract. In computer tomography, the caries is visualized in the form of a hidden under the 
enamel of the defect, the pathomorphological data of which are absent in the literature. Study of epoxy 
resins of upper premolars affected by contact caries has allowed to establish that within the external, 
weakly expressed, damage to the approximative surface of the tooth crown is maintained on the entire 
thickness of the destructive enamel site, which in the form of a plug closes the carious cavity, the bottom 
of which is the surface layer of dentin, which is typical for middle caries. In this case, the damage zone 
of the enamel is projected in relation to the pulp camera with a beam-like heavy displaced dentin, the 
structure of which displays the fan-radial orientation of destructive dentinal tubules, known in the 
literature called "dead tracts." That is why, in contact middle caries, the carious cavity, as such, is in 
fact absent. The visibility of this in computed tomography is due to the fact that carrional alteration of 
dentin is accompanied by demineralization and its loosening, resulting in a significant decrease in its 
total density. 
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Вступ. Притаманною рисою для контактного карієсу є ураження гладких протилежних 

поверхонь суміжних зубів, яке, за даними літератури, відноситься до найбільш поширеної 
форми каріозної хвороби після фісурного карієсу, а за деякими даними воно зустрічається 
навіть частіше останнього [2,5,8]. При цьому необхідно звернути увагу на те, що карієсом 
вражається мезіальна і дистальна поверхня контактуючих зубів приблизно в однаковому 
відсотку випадків, а нерідко спостерігається враження з усіх сторін зуба. Але в будь-якому 
випадку дані каріозні дефекти довгий час залишаються прихованими для прямого візуального 
спостереження, що змушує вдаватися до використання різних методів інструментального 
дослідження, серед яких найбільш ефективним є метод рентгенографії, хоча його можливості 
дозволяють виявити дефект тільки на пізніх стадіях деструкції емалі та дентину. 

В даний час його результативність суттєво підвищилася завдяки впровадженню в 
практику стоматологічного обстеження методу конусно-променевої комп'ютерної томографії [9], 
який дозволяє прицільно візуалізувати зону ураження зуба, що було нами здійснено при 
діагностиці контактного карієсу у 10 пацієнтів. При цьому зверталась увага на одну особливість, 
яка відрізняє цю форму каріозного дефекту від карієсу з локалізацією на відкритій поверхні 
коронки зуба. Вона полягає в тому, що якщо в останньому випадку каріозна порожнина є зовні 
відкритою, то при контактному середньому карієсі її оточує зовні (з боку суміжного зуба) шар 
емалі, товщина якого індивідуально різна (рис.1). Іншими словами, в даному випадку контактний 
карієс ренгенографічно візуалізується у вигляді прихованого під емаллю порожнинного дефекту, 
що не могло нас не зацікавити, тим більше, що в літературі повністю відсутні дані про 
особливості патоморфології контактного карієсу. За багаточисленними даними авторів прийнято 
вважати, що карієс будь-якої локалізації одноманітний за своїм розвитком. Тому ми поставили 
собі за мету з'ясувати, чи так це насправді. 

Матеріали та методи. Матеріалом дослідження служили 8 препаратів верхніх 
премолярів з каріозним дефектом на апроксимальних поверхнях коронок зубів, які були 
отримані після видалення на кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії 
Української медичної стоматологічної академії (м. Полтава), а також у відділенні хірургічної 
стоматології Полтавської обласної стоматологічної поліклініки. 

Після промивання і дегідратації в спиртах з переходом в ацетон зуби поміщали в 
відповідні за розмірами кювети, які заповнювалися технічною епоксидною смолою марки 
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«Хімконтакт-Епокси», з метою запобігання руйнування поверхневої емалі при подальшому 
протравленні її в декальцінуючому розчині, а також для зручності при виготовленні шліфів [4]. 

Після полімеризації, отримані епоксидні блоки розсікали сепараційним диском на дві 
половини в поздовжньому напрямку зуба з таким розрахунком, щоб перетин проходив посередині 
каріозного дефекту. Потім данні поверхні їх, з оголеними тканинами зуба, шліфували та 
полірування. Наступний етап полягав в поверхневому протравлені емалі та дентину в 
хелатоутворюючі агенти (Трилон-Б) з метою оголення їх внутрішньої структури. Після їх 
забарвлення 1% розчином метиленового синього на 1% розчині бури, шліфи вивчали і 
фотографували за допомогою бінокулярної лупи МБС-9, оснащеною цифровою фотоприставкою. 

Результати дослідження та їх обговорення. При зовнішньому огляді апроксимальних 
поверхонь коронкової частини премолярів, уражених контактним карієсом, легко виявляється 
дефект емалі різної величини у вигляді коричневої поверхневої ерозії, з нерівними, дещо 
зазубреними краями, що за зовнішнім виглядом можна прийняти за поверхневий карієс в стадії 
пігментованої плями (рис.2). 

Однак, при вивченні епоксидних шліфів даних зубів виявляється, що таке ствердження не є 
вірним. І в цьому полягає особливість контактного карієсу, при якому в межах зовнішнього 
пошкодження зберігаються ділянки деструктивної емалі на всю товщину її, що має на шліфі форму 
тупого клина, основою якого є поверхнева емаль, тоді як мале (звуження) основа його пухко 
примикає до поверхневого шару дентину (рис.3 А, Б). Іншими словами, дана ділянка деструктивної 
емалі у вигляді пробки закриває каріозну порожнину, дном якої є поверхневий шар дентину, що 
типово для середнього карієсу. Можна припустити, що збереження каріозної порожнини 
деструктивної емалі пояснюється затримкою її випадання (або відторгнення) з боку контактної 
поверхні суміжного зуба. Можна припустити що, якби карієс знаходився на відкритій поверхні 
коронки зуба, то сталося б звичайне утворення порожнини з розташованими в ній залишками 
емалевого дендрита і їжі, які можуть бути поживним субстрактом для мікроорганізмів. 

Як відомо, відповідно до загальноприйнятої в даний час кислотно-бактеріальної теорії 
походження карієсу, порушення цілісності емалі відбувається в результаті демінарілізаціі її під 
прямим впливом кислих радикалів, які утворюються в процесі життєдіяльності патогенних 
мікроорганізмів в так званій зубній бляшці [11]. Якби це було так, то найбільш істотні 
деструктивні зміни емалі ми спостерігали б в її поверхневому шарі, чого не можна сказати, 
вивчаючи наші препарати. По (рис.3 Б.) можна переконатися, що поверхневий шар деструктивної 
емалі в порожнині зубів з контактним карієсом менш змінений у порівнянні з її базальним шаром, 
розташованим поряд з поверхневим дентином, де значно вираженіші явища руйнування у вигляді 
дезінтеграції і гомогенізації емалевих структур. Особливо звертає на себе увагу, наявність 
щілиноподібного відшарування деструктивної емалі від поверхневого дентину. Чітко видно, що 
дана проміжна щілина органічно пов'язана з щілиноподібними тріщинами, які проходять між 
відносно інтактною і деструктивною емаллю, намічаючи тим самим межі відторгнення останньої. 
Тобто в даному випадку ми маємо наочний приклад відторгнення зруйнованої емалі, що нагадує 
процес секвестрації, під яким розуміється, як відомо, відторгнення некротизованої ділянки 
тканини від життєздатної, яке настає в результаті демаркаціонного запалення [2, 3]. У зв'язку з 
цим становить інтерес склад дентину в осередку каріозного ураження. 

В цьому відношенні показовими виявляються поверхово протравлені, але незабарвлені 
епоксидні шліфи, які демонструють наявність зміненого в коричневий колір поверхневого 
дентину, безпосередньо прилеглого до деструктивної емалі (рис. 3). Очевидно, що дані 
пігментовані плями не можуть мати зовнішнього походження. Є підстави вважати, що дана 
пігментація дентину під каріозним секвестром емалі є результатом накопичення тут меланіну, що 
утворюється в процесі дистрофічного розщеплення білково-вуглеводних комплексів органічної 
речовини глибоких шарів дентину [6,10]. При цьому продукти метаболізму будуть досягати його 
поверхневого шару завдяки відцентровому руху «зубного ліквору» по дентинних канальцях. У 
той же час саму причину дистрофічних змін дентину, на наше переконання, слід шукати в пульпі. 
На це прямо вказує те, що зона ураження емалі при контактному карієсі проекційно пов'язана з 
пульпарною камерою променеподібним тяжем альтерованого дентину, в структурі якого 
проглядається віяло-радіальна орієнтація альтерованих дентинних канальців, відомих в літературі 
під назвою «мертвих трактів». Це чітко видно на (рис. 3Б). Саме ця альтерована зона дентину 
створює на комп'ютерній рентгенограмі вид дефекту, прикритого зовні емалевим секвестром. Це 
можна пояснити пояснюється тим, що каріозна альтерація дентину в формі «мертвих трактів» 
супроводжується демінералізацією і розпушуванням пери – і міжтубулярної речовини, в 
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результаті чого значно знижується їх сумарна щільність. Іншими словами, при контактному 
середньому карієсі каріозна порожнина, як така, в дійсності відсутня. 

Висновки. Представлену вище картину можна інтерпретувати двояко: або вона виникла 
в результаті первинного ураження емалі під впливом несприятливих зовнішніх факторів, або ж 
є наслідком функціонального порушення в пульпі. В даний час однозначно вирішити цю 
дилему важко, так як неможливо простежити в динаміці розвиток каріозного процесу, 
починаючи від його витоків. Все залежить від того, якої думки дотримуються автори в питанні 
про етіопатогенез карієсу.  

 

Рис. 1. Комп'ютерна томограма зубів 45-річного чоловіка.  
Стрілками вказана контактна ураження карієсом верхніх премолярів. 

 

Рис. 2. Апроксимальних поверхнях коронки премолярів з зовнішнім пошкодженням емалі при 
контактному карієсі. Об'єктив 4. 
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Рис. 3. А, В. - Епоксидний шліф премоляра, ураженого контактним карієсом. Поверхневе 
травлення в трилону - Б. А - незабарвлений препарат; 
 Б - після фарбування метиленовим синім. Об'єктив 4. 

1 - пульпарная камера; 2 - інтактний дентин; 3 - зона альтерованого дентину  
(мертві тракти); 4 - пляма пігментованого дентину; 5 - інтактная емаль; 6 - каріозний 

секвестр емалі; 7 - щілинне відшарування емалевого секвестру від дентину. 
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