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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

 

АС – адгезивна система 

АФ – анатомічна форма 

ВК – відповідність кольору 

ДГ – дослідна група 

КА – крайова адаптація 

КВ – карієс вторинний 

КГ – контрольна група 

КЗ – крайове зафарбування 

КП – крайова проникність 

КПВ – К – карієс, П – пломба, В – видалено 

КФ – кисла фосфатаза 

ЛФ – лужна фосфатаза 

МА – мікроскопічний аналіз 

РЕМ – растрова електронна мікроскопія 

РП – ротова порожнина 

РР – ротова рідина 

Ч – чутливість 

ШП – шорсткість поверхні 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Адгезивні системи (АС) лягли в основу адгезивної 

технології і стали фундаментальною основою естетичного відновлення зубів. 

Їхня роль у забезпеченні надійної ретенції з мінімальним ризиком виникнення 

післяопераційної чутливості, токсичної дії композиту, крайового зафарбування 

та мікропідтікання в терапевтичній стоматології – беззаперечна. Проте слід 

пам’ятати, що сила зв’язку АС залежить від ряду факторів, основними з яких є: 

структурно-функціональна резистентність емалі та дентину, умови для роботи в 

адгезивній техніці (раббердам), абразивність борів, якими препарувалася 

каріозна порожнина. Утворення надійного зв’язку з тканинами зуба – необхідна 

умова композитних матеріалів [62, 73, 147, 214]. 

Однак на шляху надійної адгезії композитних матеріалів виступає і низка 

інших факторів. Одним із них є зміна структури дентину та емалі під дією 

солей важких металів [113, 114, 115]. Важкі метали, зокрема свинець та кадмій, 

мають властивість взаємодіяти з життєво важливими металами такими, як 

кальцій, цинк, залізо, мідь, що призводить до порушення кальцій-фосфорного 

обміну в організмі дитини, зумовлює зміни з боку ротової порожнини (РП) [29, 

61, 102, 129, 172]. Зазначимо, що до впливу екопатогенів особливо чутливими є 

діти, що обумовлено віковою незрілістю захисних та адаптаційних механізмів, 

систем детоксикації та екскреції  [116]. 

Так, село Горохолино Богородчанського району Івано-Франківської 

області, відноситься до геохімічно забрудненого, згідно з екологічними картами 

стану ґрунтів та ґрунтових вод, які були результатом науково-дослідницької 

роботи кафедри екології ІФНТУ нафти і газу під керівництвом д.геол. і мінерал. 

н., проф. О. М. Адаменка (2000). Антропогенне забруднення цієї зони 

відображено в даних Головного управління статистики в Івано-Франківській 

області [79]. Причому перевищення допустимої концентрації свинцю пов’язано 

й з транспортним навантаженням автомобільних доріг дослідної зони. 

Забруднення кадмієм та свинцем має острівний характер. Вміст цих металів 
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перевищує допустиму концентрацію, за даними авторів, в 1,2 раза. Щодо 

кадмію, то його перевищений вміст сприяє порушенню утворення Са3(РО4)2 і 

веде до зниження активності лужної фосфатази (ЛФ), впливаючи на 

мінералізацію твердих тканин, що супроводжується метаболічними та 

гістологічними порушеннями з їхнього боку. Даний факт впливає на якість 

крайової адаптації реставраційного матеріалу та сприяє рядові ускладнень.  

Це вимагає розробки нових підходів у лікуванні карієсу, значний сегмент 

в яких відведено адгезивній підготовці в комбінації з методом локального 

фторування з застосуванням фторвмісних препаратів нової генерації. Протокол 

роботи з цим препаратом ґрунтується на почерговій обробці емалі та дентину 

магнієво-фтористим силікатом, а потім суспензією високодисперсного 

гідроксиду кальцію, що сприяє утворенню субмікрокристалічного СаF2, 

субмікрокристалічної фтористої міді та магнію з розміром ~50Аº, що 

призводить до легкої пенетрації фторидів у зони розм’якшення. Тому протягом 

тривалого часу (більше 1 року) виділяється фтор, який сприяє ремінералізації та 

запобігає ускладненню карієсу, не впливаючи на морфологію адгезії АС та, як 

наслідок, на якість проведених реставрацій зубів. Це дозволяє комбінувати АС 

з препаратами глибокого фторування, за відсутності негативного впливу на 

морфологію мікромеханічної ретенції пломбувального матеріалу з твердими 

тканинами зуба.  

Таким чином, багатовекторний підхід до лікування карієсу в дітей, які 

проживають в умовах техногенного забруднення солями важких металів, 

надзвичайно актуальний та важливий. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри дитячої 

стоматології ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» 

«Медико-біологічна адаптація дітей зі стоматологічною патологією в сучасних 

екологічних умовах», номер державної реєстрації 0108U010993. Дисертант був 

виконавцем окремих фрагментів цієї роботи.  
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Мета дослідження: підвищення ефективності терапевтичного лікування 

твердих тканин постійних зубів дітей, які проживають у хімічно забруднених 

районах, шляхом експериментального та клінічного обґрунтування 

застосування АС V та VII поколінь у комбінації з препаратом для глибокого 

фторування. 

Для досягнення мети визначено наступні завдання: 

1. Визначити зв’язок між кількістю каріозних уражень серед дітей віком 

12 і 15 років та впливом чинників довкілля (солі важких металів). 

2. Визначити концентрацію кальцію, фосфору, активності кислої, лужної 

фосфатаз та водневого показника в ротовій рідині до і після лікування. 

3. На зрізах зубів провести аналіз ультраструктури твердих тканин зубів 

та контакту адгезивної системи з твердими тканинами при різних способах 

їхньої підготовки за допомогою растрової мікроскопії. 

4. На взірцях зубів провести визначення крайової проникності після 

термоциклювання за допомогою світлового мікроскопу «MICROSAFE 

SHINYVISION ММ-2288-5Х-В» (2.0 МР) при 20-кратному збільшенні. 

5. На основі отриманих експериментальних даних та клінічних 

досліджень удосконалити існуючі методи терапевтичного лікування  каріозних 

уражень зубів у дітей, які проживають у районах, різних за рівнем геохімічного 

забруднення. 

6. Оцінити ефективність запропонованих методів лікування каріозних 

уражень постійних зубів у дітей, які проживають у хімічно забруднених 

районах. 

Об’єкт дослідження: карієс твердих тканин зубів у дітей віком 12 та 15 

років, що проживають у різних за рівнем геохімічного забруднення районах 

Івано-Франківської області.  

Предмет дослідження: клініко-лабораторне обґрунтування й оцінка 

ефективності якості розробленого лікувально-профілактичного комплексу, 

спрямованого на поліпшення адгезивної фіксації реставраційних матеріалів із 

твердими тканинами зубів, залежно від віку дітей та району проживання. 
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Методи дослідження: клінічні – для вивчення поширення, інтенсивності 

та приросту карієсу зубів, аналізу структури КПВ і гігієнічного стану РП з 

метою оцінки рівня стоматологічного статусу дітей;  клініко-лабораторні – для 

визначення особливостей формування і перебігу карієсу зубів та вивчення дії 

запропонованого комплексу лікувально-профілактичних заходів на стан 

твердих тканин зубів (дослідження біофізичних та біохімічних показників 

ротової рідини); соціологічні – для визначення найчастіше застосованих у 

стоматологічній практиці АС; растровомікроскопічні – із метою вивчення зони 

контакту адгезивна система – тверді тканини зубів; мікроскопічні – із метою 

вивчення  крайової проникності виконаних реставраційних робіт; медико-

статистичні – для оцінки вірогідності отриманих даних. 

Наукова новизна отриманих результатів. Науково обґрунтовано і 

вдосконалено схему комплексного лікування каріозного ураження зубів дітей 

на основі вивчення впливу екопатогенів (солі важких металів), які виступають 

одними з продуцентів цього патологічного процесу.  

Уперше науково доведено доцільність використання методу глибокого 

фторування, на фоні ендогенного застосування сорбенту і вітамінно-

мультиелементного препарату, у комбінації з адгезивними системами V та VII 

поколінь у комплексному лікуванні карієсу зубів дітей, що проживають у 

геохімічно забрудненому районі.  

Експериментально обґрунтовано ефективність розроблених лікувально-

профілактичних заходів та диференційного підходу до лікування каріозних 

уражень із застосуванням АС V та VII поколінь у постійних зубах дітей, які 

проживають у геохімічно забрудненому районі з максимальним ризиком 

розвитку цього патологічного процесу. 

Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати 

поширеності й інтенсивності карієсу в дітей, які проживають у різних за рівнем 

геохімічного забруднення районах Івано-Франківської області, можуть бути 

використані для надання ефективної стоматологічної допомоги дитячому 

населенню. 
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Отримані клініко-експериментальні дані стануть основою для розробки 

рекомендацій практичного спрямування щодо диференційованого підходу до 

застосування різних поколінь адгезивних систем у постійних зубах дітей. 

Для профілактики ускладнень після лікування карієсу зубів у дітей, які 

проживають в зонах із різним рівнем солей важких металів у воді та ґрунтах, 

застосовується лікувально-профілактичний комплекс для ендогенного 

використання, що складається з сорбенту «Полісорб МП», вітамінно-

мультиелементного комплексу «Мультитабс джуніор» і препарату для 

глибокого фторування при місцевому застосуванні – «Глуфторед».  

Впровадження результатів дослідження. Запропонована методика 

впроваджена в клінічну практику університетської стоматологічної поліклініки 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кафедри терапевтичної 

стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. 

Я. Горбачевського», кафедри дитячої та хірургічної стоматології ДВНЗ 

«Буковинський державний медичний університет», Центру стоматології 

університетської клініки ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет» та в лікувальний процес міської дитячої стоматологічної 

поліклініки м. Івано-Франківська. 

Матеріали дисертації впроваджені та застосовуються в навчальному 

процесі й при практичній підготовці студентів кафедри дитячої стоматології та 

хірургії ДВНЗ «Буковинський державний медичний університет», 

терапевтичної стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 

університет імені І. Я. Горбачевського», дитячої стоматології ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет» та кафедри дитячої стоматології 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет». 

Особистий внесок здобувача. Здобувачем розроблено формат наукового 

дослідження, визначено мету і встановлено завдання, проведено інформаційний 

пошук та аналіз джерел із даної проблеми, вибрано методи дослідження. 

Лабораторні методи діагностики проводив на базі клініко-діагностичної 

лабораторії МКЛ №1 Івано-Франківська. Експериментальну частину роботи, а 
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саме растрову мікроскопію, проводив на базі ЛНУ імені Івана Франка, зокрема 

в Науково-технічному та навчальному центрі низькотемпературних досліджень 

у відділі електронної мікроскопії та мікроскопічного аналізу. Автором особисто 

проведено термоциклювання на базі лабораторії центру стоматології ІФНМУ, 

зроблено мікрофотографії взірців та їхній мікроскопічний аналіз (МА). 

Дисертантом проведено моніторинг найчастіше застосованих АС, лікування 

каріозних уражень дітей, клінічні дослідження, апробацію запропонованого 

лікувально-профілактичного комплексу та аналіз лабораторних даних. 

Особисто проведено статистичну обробку та аналіз отриманих результатів і 

написано дисертаційну роботу. Формування й обґрунтування висновків і 

підготовка наукових праць проводились при постійній консультації наукового 

керівника. Внесок дисертанта в колективно опубліковані праці конкретизовано 

в списку публікацій. 

Апробація результатів. Основні результати дослідження висвітлені та 

обговорені на ювілейній міжнародній науково-практичній конференції 

«Стоматологія – вчора, сьогодні і завтра, перспективні напрямки розвитку» (м. 

Івано-Франківськ, 2009) та науково-практичній конференції «Інноваційні 

технології в сучасній стоматологічній практиці» (м. Івано-Франківськ, 2012). 

Публікації. За темою дисертаційної роботи надруковано 6 статей у 

наукових фахових виданнях України, 1 статтю в закордонному науковому 

фаховому виданні, яке входить до міжнародної наукометричної бази (РИНЦ). 

Опубліковані 1 тези в матеріалах науково-практичної конференції. 
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РОЗДІЛ 1 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ (СОЛІ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ) 

НА СТОМАТОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я І КЛІНІЧНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

РЕСТАВРАЦІЙ У ДІТЕЙ ТА ШЛЯХИ ЇХ КОРЕКЦІЇ (ОГЛЯД 

ЛІТЕРАТУРИ) 

 

 

1.1.  Екологічні фактори, які формують загальносоматичні та 

стоматологічні захворювання в дітей 

Умови життя сучасної дитини суттєво обтяжені багатьма факторами, що 

безпосередньо пов’язані з науково-технічним прогресом. З-поміж них 

першочерговими є антропогенні фактори, зокрема шкідливі агенти, породження 

яких пов’язане з урбанізацією та розвитком промисловості [1, 157]. 

Існує низка важливих чинників, які суттєво впливають на стан здоров’я  

дитячого населення.  Саме цей біологічний показник є найбільш чутливим, і 

саме він об’єктивно показує стан навколишнього середовища [129]. Це 

пояснюється розвитком і недосконалістю ендокринних,  імунокомпетентних та 

інших структур, що призводить до дефіциту адаптаційних можливостей. 

За останні роки параметри навколишнього середовища суттєво 

погіршилися. Так, кількість забруднень, що припадає на 1 км²  площі, у 6,5 раза 

більша, ніж у США та у 3,2 раза  більша ніж у ЄЕС [35, 50]. В комплексі з 

хімічним забрудненням вони збільшують кількість екозалежних захворювань 

[52], у тому числі захворювань ротової порожнини [102].  

За даними експертів ВООЗ, стан навколишнього середовища займає 20 % 

у структурі факторів, що мають вплив на формування здоров’я дітей [133]. 

Провідне місце в останньому посідає забрудненість солями важких металів. 

Згідно з програмою глобального моніторингу ЮНЕП і номенклатури 

ВООЗ, солі важких металів відносяться до найбільш небезпечних 

забруднювачів навколишнього середовища. Нагромадження сполук важких 

металів таких, як свинець, кадмій, нікель, ртуть та інших, спостерігається, як 
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біля джерел техногенного викиду, так і у віддалених сільськогосподарських 

районах, а оскільки ґрунт знаходиться в постійному взаємозв’язку з іншими 

екологічними системами [166], зокрема з атмосферою, гідросферою, флорою 

[28] та фауною, то токсичні речовини через природні ланцюги живлення 

потрапляють в організм дитини у підвищених концентраціях. 

Збільшення кількості солей важких металів є актуальною гігієнічною 

проблемою, пов’язаною з важкістю їх мультиелементного аналізу в 

мікрооб’єктах [85, 186] та з негативним впливом на стан здоров’я дитячого 

населення, що обумовлене тропністю, здатністю до кумуляції, тривалим 

біологічним напівжиттям в організмі та антагонізмом солей важких металів до 

низки мікроелементів [29]. 

Під дією солей важких металів виникає  чимало порушень з боку систем 

та органів. Значну частину серед них займають порушення остеогенезу і росту 

кісткової тканини. Це зумовлено змінами метаболізму основних компонентів 

органічного матриксу і мінеральної фази кісткової тканини, що призводить до  

збільшення кількості кальцетоніну, як захисної реакції організму на кісткову 

резорбцію [98, 137]. Окрім того, спостерігається збільшення активності 

фосфатаз та фосфатів на фоні зменшення кількості кальцію, що свідчить про 

порушення кальцій-фосфорного обміну [118] та вимивання кальцію з кісток  

[117, 119]. Саме це призводить до дисгармонічності [32, 83] за критеріями 

розвитку дитини та збільшення стоматологічних захворювань. Вираженість цих 

змін безпосередньо залежить від віку дитини [51]. 

У літературних джерелах подаються відомості  про вплив солей важких 

металів на гемопоез, зокрема спостерігається дезорганізація мембрани 

еритроцитів, збільшення кількості в крові нейтрофільних гранулоцитів та 

зменшення кількості лімфоцитів, що сприяє розвиткові залізодефіцитних станів 

у дітей [158].   

Низка авторів у своїх роботах описують порушення тиреоїдного 

гормоногенезу на фоні порушеного тиреоїдного синтезу, що сприяє розвиткові 
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прихованої форми гіпотироксинемії, яка своєю чергою веде до 

компенсаторного збільшення щитовидної залози [94]. 

У джерелах окремі дані свідчать про здатність умовно-патогенних 

мікроорганізмів набувати деяких патогенних властивостей при дії високих 

концентрацій солей важких металів (кадмій, свинець та ін.) [109, 112]. 

Негативний вплив кожного з важких металів на організм дитини 

своєрідний. Наприклад, свинець, який посідає провідне місце серед інших 

важких металів [26, 100, 159, 172], має здатність до вираженої кумуляції та 

володіє високою спорідненістю з сульфгідрильними групами білків, що 

призводить до блокування багатьох ферментів і, як наслідок до порушення 

обмінних процесів у тканинах та біологічних рідинах організму дитини [29]. 

Солі свинцю у високих концентраціях мають тиреотоксичний вплив на фоні 

йододифіциту [130]; нейротоксичний вплив, що призводить до ураження 

центральної та периферичної нервової системи [159]; збільшення їх вмісту в 

крові призводить до розвитку вторинного імунодефіциту шляхом пригнічення 

клітинної ланки [34]. 

Щодо солей кадмію, то зроблено багато спроб з’ясувати механізм їхнього 

впливу, а спроби дії на них окремими детоксикаційними агентами призводить 

до розподілу та збільшення негативної дії, особливо сумісно з іншими 

факторами навколишнього середовища [187].    

В окремих експериментальних роботах є свідчення про те, що при 

збільшенні кількості  у крові солей кадмію спостерігається зниження кількості 

заліза, цинку на фоні дисбалансу макро- і мікроелементарного складу. Це 

пояснюється антагоністичним ефектом іонів кадмію до ессенціальних 

елементів, який характеризується зміною активності металоферментів та 

розвитком оксидативного стресу [37, 48, 49, 121, 186]. Окрім того, виявлено 

кластогенний ефект солей кадмію та здатність у сукупності з нікелем викликати 

хромосомні аномалії [70]. 

У літературі описано значну кількість розробок у напрямку щодо 

ефективного лікування та профілактики інтоксикації солями важких металів 
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[33, 47, 49, 101, 138, 169]. Проте важливість розробки нових методів лікування 

[226] та профілактики інтоксикації солями важких металів, а особливо їх 

відображення на стані твердих тканин зубів, є актуальною і вкрай необхідною. 

 

1.2. Мультифакторність виникнення карієсу 

Стоматологічний статус у дітей визначається екзогенними та 

ендогенними факторами [116], а оскільки зубо-щелепна система перебуває у 

фазі активного росту, то вона дуже чутлива до дії факторів зовнішнього 

середовища [117, 167]. 

 Найбільшу частину серед стоматологічних захворювань займає карієс 

зубів, який є мультифакторною патологією [20, 88, 168, 192, 210, 222, 224]. 

Дана патологія в дитячій стоматології залишається однією з найважливіших 

проблем. Про це свідчить інтенсивність та поширеність карієсу в дітей  у світі 

[261, 277, 296], зокрема у різних областях України [24, 82, 59, 74, 185,189, 193].  

Так, у центральних областях поширеність карієсу становить 48 % при 

інтенсивності 1,09 – 2,5 [12, 13, 131], у той час, як у західних областях цей 

показник поширеності становить 97 % при інтенсивності 7,1 відповідно [57, 58, 

62, 67, 160, 163]. Ці показники прямо пов’язані як з кліматогеографічними [127, 

134, 201] і геохімічними особливостями регіонів [27, 191, 199], так і з віком 

дітей.  

Кількісне відображення зазначених показників безпосередньо залежить  

від резистентності емалі до карієсу, яка ґрунтується на мінеральній основі зуба 

[44, 178,  247], а саме на ізоморфних кристалах апатитів, до складу яких входять 

різні хімічні елементи. Їх кількісний склад в емалі прямо залежить від їх 

кількості в навколишньому середовищі. Саме тому дефіцит цих елементів та 

присутність солей важких металів істотно змінюють хімічний склад емалі 

постійних зубів у дітей, що, насамперед, призводить  до зниження 

резистентності емалі та чітко позначається на показникові поширеності й 

інтенсивності карієсу в дітей [114, 115, 116]. 
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Важливе значення в карієсрезистентності емалі відіграють біохімічні та 

біофізичні показники змішаної слини [41], стабільність яких в якісному та 

кількісному складі є важливою умовою нормального функціонування твердих 

тканин зубів. 

Дослідження низки авторів біохімічних та біофізичних показників 

змішаної слини в дітей [183], що проживають у хімічно забруднених районах 

солями важких металів, свідчать про:  

– збільшення кількості білку, активності еластази, кислої фосфатази [200] на тлі 

зниження активності лужної фосфатази, вмісту фосфору і фтору [19, 71, 72, 120, 

136];  

– порушення гомеостазу кальцію, що супроводжується перерозподілом його 

фракцій із різким збільшенням іонізованого кальцію  при незначному 

збільшенні  його загального рівня [46, 60, 113]; 

– зміну картини ротової рідини зі сторони мінералізуючого потенціалу, а саме 

його зміна до рівня середнього або низького. Це є фактором розвитку карієсу 

постійних зубів у дітей, оскільки веде до порушення «дозрівання» емалі після 

прорізування  [54, 56]; 

– дестабілізацію буферних властивостей слини в бік ацидозу [14, 66, 196, 294]. 

Інактивування ферментативної діяльності карієсогенних стрептококів та 

їх адгезія до твердих тканин зуба визначається вмістом SIg A. Проте в дітей, що 

проживають в антропогенно забруднених районах, під дією солей важких 

металів спостерігається порушення з боку секреторного імунітету [34] 

порожнини рота. Ці порушення характеризуються збільшенням кількості 

імуноглобулінів Ig G,  Ig A, Ig M на тлі знижених показників лізоциму та 

концентрації секреторного імуноглобуліну SIg A [190], а також значним 

зниженням імунологічної реактивності на фоні декомпенсованих форм карієсу 

[150, 289, 290]. 

Вищезгадані порушення з боку резистентності емалі, біохімічних і 

біофізичних показників ротової рідини, секреторного імунітету та 

імунологічної реактивності стають платформою для формування 
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донозологічних змін, які потім трансформуються в клінічні прояви ряду 

стоматологічних захворювань, у тому числі карієсу постійних зубів у дітей. 

 

1.2.1. Діагностика карієсу. Мультифакторність та висока 

розповсюдженість карієсу зубів сприяє стрімкому розвиткові розробок та 

науковому обґрунтуванню різних способів діагностики [243, 257, 293]. Умовно 

вони поділяються на основні клінічні та додаткові, а саме – на лабораторні та 

рентгенологічні. 

У клініці широко застосовують такий метод діагностики, як зондування. 

Проте цей метод має багато недоліків, що пов’язано з товщиною робочої 

частини зонда, яка, зазвичай, може значно перевищувати ширину фісури. Через 

це карієс, що часто локалізується в розгалуженнях фісур, не діагностується 

[164].  Другим методом, що також має широке застосування в клініці, вважають 

зафарбування емалі різними барвниками з метою визначення зон порушеної 

проникності. Втім, цей метод не є універсальний, оскільки не дає об’єктивних 

даних стосовно карієсу, що локалізується у фісурах. Третій метод, що також 

широко застосовується в клініці, називається ТЕР-тестом, проте і цей метод не 

є досконалий, оскільки базується на суб’єктивному сприйнятті кольору 

контрольної шкали оком дослідника та малим спектром відтінків кольорів. 

Проблеми становить і діагностика порушень крайового прилягання реставрацій 

до реставраційної основи в зубах з вираженою гіпомінералізацією для 

своєчасної діагностики вторинного карієсу.  

Інші дані окремих авторів свідчать про ефективність використання 

методів, що ґрунтуються на середньостатистичних показниках 

електропровідності емалі з використанням високочутливих електрометричних 

приладів і точних вимірювальних шкал, на кшталт приладу «Stil». Цей тип 

діагностики дає можливість чітко визначити: 

– терміни кінцевого дозрівання твердих тканин всіх груп постійних зубів у 

дітей;   

– ефективність дії протикаріозних засобів; 
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– передкаріозний стан та всі стадії карієсу, як на гіпомінералізованих зубах, так 

і на зубах із завершеною мінералізацією; 

– резистентність емалі до карієсу [146]. 

Одним із провідних методів діагностики карієсу в клінічних умовах є 

діагностика з використанням лазерно-діодних апаратів, типу «KAVO 

Diagnodent». Принцип цього апарату базується на «збудженості» тканин зуба 

під дією імпульсної світлової хвилі довжиною 0,64 нм, що супроводжується їх 

флюоресценцією світловими хвилями іншої довжини. Довжина цих хвиль 

аналізується апаратом і показується на дисплеї у вигляді цифрових показників 

та супроводжується звуковим сигналом. Цей метод діагностики дає можливість 

діагностувати карієс у важкодоступних зонах у 90 % випадків [155]. 

У літературних джерелах існують дані про клінічні методи, що дають 

можливість оцінити активність процесів метаболізму. Один із таких, Cario-L-

pop (3M ESPE), базується на вивченні кількості молочної кислоти, яка 

виділяється збудниками карієсу, у складі індивідуальної мікрофлори 

порожнини рота. Цей метод дозволяє діагностувати карієс на  ранніх стадіях 

[272]. 

Серед лабораторних методів діагностики застосовують метод для 

визначення мінералізуючого потенціалу ротової рідини. У літературних 

джерелах описується такий метод, як клиновидна дегідратація. Цей метод дає 

можливість вивчити особливості морфологічної картини ротової рідини з 

метою прогнозування карієсу на доклінічних етапах. Окрім того, його 

ефективність  базується на можливостях проведення скринінгових досліджень з 

метою відбору дітей із підвищеним ризиком виникнення карієсу [92, 161]. 

Оскільки до складу слини входить декілька буферних систем, що 

забезпечують захист твердих тканин від дії кислот, і прямо залежать від 

секреції слини, лабораторне визначення буферної ємкості  ротової рідини є 

важливим критерієм прогнозу ризику виникнення карієсу. Зменшення  

буферної ємкості за рахунок зменшення концентрації бікарбонату натрію в 

ротовій рідині призводить до негативних наслідків дії кислот на тверді тканини 
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зубів, що відповідно збільшує ризик виникнення карієсу. Одними із широко 

розповсюджених, об’єктивних та простих у застосуванні є  визначення 

буферної ємкості ротової рідини за допомогою тестів за типом Dentobuff 

(Vivadent) та методу Krasse [55]. 

Окрім того, широкого визнання зазнали методи визначення концентрації 

Lactobacillus і Streptococcus mutans у ротовій рідині. Визначення концентрацій 

цих мікроорганізмів є важливим показником бактеріального зараження 

порожнини рота і, як наслідок, фактором ризику виникнення карієсу [107, 231, 

238, 251]. 

Серед додаткових методів діагностики карієсу значну нішу займає 

рентгенологічний метод діагностики. Цей метод діагностики максимально 

об’єктивний за умов втрати 1/3 мінеральних речовин твердих тканин у ділянці 

ураження (Рабухіна Н. А.). Дуже успішно за допомогою рентгенологічного 

методу виявляють карієс на контактних поверхнях, коли він закритий шаром 

емалі. Це пояснюється тим, що на шляху рентгенівського променя знаходяться 

менш об’ємні зони коронки зуба. F. Espilid і B. Fueit встановили, що 

апроксимальний карієс, який не доходить до емалево-дентинної межі, клінічно 

діагностується у 23 % випадках, а рентгенологічно – у 92 % випадках [135]. 

 

1.2.2. Роль фторвмісних препаратів. Дослідження багатьох авторів 

вказує на те, що ураження карієсом фронтальної групи зубів верхньої щелепи у 

дітей є критерієм, який свідчить про зниження карієс-резистентності, а 

ураження карієсом бічних зубів нижньої щелепи, свідчить про низький рівень 

стійкості до каріозного руйнування [124, 233, 246].  Ці зміни твердих тканин  

обумовленні негативною дією, як геохімічних, – зокрема недостатнім вмістом 

фтору в питній воді [58, 60, 127,181], так і соціальних факторів на тверді 

тканини зубів у дітей з незакінченою мінералізацію  на фоні незадовільної 

оральної гігієни [11, 12, 22, 30, 154, 184].   

Як відомо, гідроксиапатит має будову у формі призми. До того ж, 

структурна одиниця емалі також побудована у формі призми, являючи собою 
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кератинові волокна, до яких із двох боків прикріплюються кристали 

гідроксиапатитів. Зверху емалеві призми вкриті мінеральним шаром, який 

становитьться виключно з іонів Са, РО4 та гідроксиапатита. Важливу роль у 

сталому складі цього шару емалевих призм  відіграють іони фтору, які здатні: 

– утворювати гідроксифторапатити; 

– пригнічувати ферменти молочної кислоти в мікробних зубних відкладеннях, 

тобто порушувати гліколіз; 

– збільшувати буферну ємкість слини; 

– сприяти секреції лужної слини, тим самим нейтралізувати кисле середовище 

зубних відкладень, підтримуючи ремінералізацію емалі [63, 79, 195]. 

Ще донедавна вважали, що фтор за рахунок включення  в гідроксиапатит, 

зменшує розчинність емалі (К. Фішер 1995). Проте за останні роки розуміння 

механізмів дії фтору змінились.  Згідно із сучасними даними, розчинні іони 

фтору, які оточують зуб, блокують демінералізацію, стимулюють 

ремінералізацію, а також беруть участь в утворенні фтористого кальцію (СаF2). 

СаF2 осідає на поверхні емалі і веде себе стабільно за рахунок наявності в 

порожнині рота поверхнево-адсорбованих іонів гідрофосфору. При зміні рН у 

кисле середовище відбувається зниження концентрації іонів гідрофосфору, що 

призводить до вивільнення іонів фтору з шару  СаF2. А це означає, що СаF2 

виконує роль рН – регульованого резервуару фторидів, тобто є джерелом 

вивільнення вільних іонів фтору [181].   

Тому застосовування ряду фтормістних препаратів [15, 111, 147] є 

загальнопатогенним лікуванням карієсу, особливо у дітей із декомпенсованими 

його формами [17, 128].  

Окремі дослідження свідчать про незначну ефективність застосування 

препаратів із вмістом неорганічних фторидів, у яких позитивні іони не 

виконують транспортну функцію та пасивно розподіляються по порожнині 

рота. На зміну їм були розроблені препарати, що містять фтораміни, в яких іони 

фторидів розподіляються й активним способом акумулюються на поверхні 

емалі, забезпечуючи карієсстатичну дію, шляхом утворення в емалі та дентині 
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гідроксифтор- та фторапатитів [39]. Але і ці препарати характеризувалися 

утворенням відносно крупнокристалічного СаF2, який вільно розташовується на 

поверхні емалі. Їх розмір становить ~10000Аº, тому в середину пор зони 

розм’якшення емалевих призм ці кристали не попадають.  Під час приймання 

їжі крупнокристалічний СаF2 легко вимивається і недостатньо ефективно 

сприяє ремінералізації [31, 53, 63].    

Проте навіть збагачений фтором апатит, так само легкорозчинний у 

кислому середовищі, як і звичайний, тому ремініралізація емалі може бути 

забезпечена лише шляхом постійної підтримки оптимальної концентрації фтору 

в слині (А. Кнаппвост) [21, 25, 149]. 

Отримані дані та оцінка низки методів ендогенного та локального 

фторування  слугували стимулом для розробки нових методів підвищення 

резистентності емалі, які базуються на застосуванні фторпрепаратів нової 

генерації [69]. Один із таких методів  – глибоке фторування. Цей метод 

базується на використанні фторвмісних препаратів нової генерації 

(«Тіфенфлюорид», «Глуфторед»), які сприяють утворенню мікрокристалічного 

СаF2.  Протокол проведення даної методики будується на почерговій обробці 

емалі магнієво-фтористим силікатом, а потім суспензією високодисперсного 

гідроксиду кальцію, що сприяє утворенню мікрокристалічного СаF2, магнію та 

міді з розміром ~50Аº. Це веде до легкої пенетрацї фторидів  у середину пор 

зони розм’якшення емалевих призм. Більше того, мікрокристали СаF2 захищені 

від вимивання гелем кремнієвої кислоти. Тому протягом тривалого часу (понад 

1 рік) виділяють фтор, який сприяє ремінералізації, а при збереженні цілісності 

кератинових волокон емалевих призм призводить до повного відновлення 

каріозної ділянки [68]. 

 

1.3. Проблеми та ключові питання естетичних реставрацій постійних 

зубів у дітей 

Актуальною проблемою дитячої стоматології є надання стоматологічної 

допомоги дітям, що пов’язано з особливостями їх психоемоційного стану, 
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підвищеною салівацією, нерідко з об’ємним каріозним ураженням, яке охоплює 

декілька поверхонь зубів, та несвоєчасністю діагностики через страх перед 

стоматологом. Саме ці фактори сприяють значному ураженню твердих тканин 

зуба, потребують некротомії значного обсягу твердих тканин із ризиком 

розкриття пульпової камери та провокують ріст ускладнень карієсу [13, 76, 122, 

162, 273]. 

Дослідження гістологічної структури дентину за допомогою електронної 

мікроскопії нативних препаратів постійних зубів у молодшій віковій категорії 

осіб (11 – 16 років) (Тимошенко О. А., 2006), свідчать про те, що просвіт 

дентинних канальців у зубах з несформованою верхівкою коливається в межах 

від 2 до 4 мкм. Цей показник разом із показником кількості дентинних 

канальців збігається з показниками постійних зубів у середній віковій категорії 

осіб (20 – 25 років). Відмінність спостерігається у структурі навколопульпарного 

дентину. У молодшій віковій категорії він слабо мінералізований і його 

товщина становить 12 мкм, тобто збільшуються топографічні границі пульпової 

камери. Отже, немає гістологічних протипоказань  щодо використання 

адгезивних систем у техніці тотального протравлення і вологій адгезії [76, 147, 

289]. 

Незважаючи на численні розробки методів заміщення дефектів твердих 

тканин зубів [78, 99, 174, 249, 252, 285, 284], питання прямих реставрацій 

залишається відкритим і служить підґрунтям для розробки методів їх 

удосконалення [275].  

У наш час стоматологи володіють широкими  можливостями відновлення 

втрачених твердих структур зуба. Однією із таких є композиційні матеріали,  

які, незважаючи на можливі ускладнення [253], пов’язані зі зміною кольору, 

пігментацією, постполімеризаційною усадкою, посіли провідне місце в 

стоматології [301]. Це пояснюється їх естетичністю, простим алгоритмом 

роботи, легкістю у застосуванні та можливістю повторного відновлення через 

причини, не пов’язані з рецидивами карієсу [151, 155]. 
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Проте при виконанні прямих реставраційних робіт у порожнині рота, 

стоматолог стикається з низкою проблем. Однією з основних є виділення 

слини, ясенної рідини та крові. Цю проблему можна відносно вирішити за 

допомогою ретракційних ниток, ватних валиків та слиновідсмоктувача. Але 

гідрофобна адгезивна техніка безсила перед конденсатом, що утворюється при 

ротовому диханні пацієнта. Саме цю проблему сучасна стоматологія 

рекомендує вирішувати з допомогою рабердаму. Незважаючи на способи 

роботи з рабердамом (спосіб крила, дуги та латексної завіси), стоматолог вже 

на початкових етапах забезпечує реставраційній основі (тканинам зуба) захист 

від дії зовнішніх факторів та надійну герметичність проведеної реставрації [16, 

155]. 

Тверді тканини зуба і тканини, які його оточують, є складним 

комплексом, який виконує роль сприйняття та розподілу жувального 

навантаження [139]. Ці властивості забезпечуються не лише тканинами 

пародонта, але й еластичністю твердих тканин зубів. Це створює певні 

складності в реставрації зубів, оскільки потребує комбінацій різних за 

еластичністю композиційних матеріалів [110, 145]. 

Тому невідповідність одношарової техніки реставрацій естетичним 

проблемам, вимагає від лікаря розуміння геометрії і товщини шарів твердих 

тканин зуба, що реставрується [6, 5, 155]. 

Наступною важливою практичною проблемою естетичної стоматології є 

оклюзійне редактування, оскільки порушення оклюзійних контактів може 

призвести як до зниження якості реставрації, так і до її руйнування, що тягне за 

собою вертикальні тріщини, відколи стінки зуба, стирання, гіперчутливість, 

запальні процеси пульпи та пародонту, рецесію ясен та інше [18, 90, 148, 155, 

179, 256]. 

Враховуючи те, що зуби щільно розташовуються в зубному ряді, 

утворюючи  контакті пункти, наступною проблемою естетичної стоматології є 

відновлення контактного пункту з урахуванням анатомічної приналежності 

зуба [9, 7, 141, 142, 143, 173]. Ця проблема вимагає від стоматолога знань, як 
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фізико-механічних властивостей композитів, так і наявність відповідних 

інструментів та аксесуарів, необхідних для вирішення  проблеми. Окрім того, 

проблему становить механічне опрацювання контактних пунктів, оскільки від 

якості  їх обробки та полірування залежить стан тканин пародонту міжзубної 

зони [8, 86, 91, 155]. 

Незважаючи на появу на стоматологічному ринку композитних 

матеріалів із властивостями «хамелеона», [61] проблема  визначення 

природнього кольору зуба з наступним вибором композиту для його 

відновлення, залишається складним та важливим етапом при проведенні 

реставрацій. Складність цього етапу лежить у площині типової зовнішньої 

характеристики зубів, яка базується на п’яти основних аспектах, а саме: 

відтінок кольору, інтенсивність кольору, природна опалесценція, 

флюоресценція та видимий блиск. Тому стоматолог у своїй практиці повинен 

враховувати наступне: відтінок кольору базується на відтінку його дентинного 

ядра, інтенсивність – на його насиченості, яка змінюється від ріжучого краю до 

цервікальної зони в сторону збільшення, природна опалесценція та 

флюоресценція –  на співвідношенні неорганічних компонентів твердих тканин 

зубів,  а блиск – на вікових особливостях емалі [36, 144, 155, 209, 299].  

Наступним важливим фактором є гігієнічний стан ротової порожнини. 

Саме від цього фактору залежить герметичність, якість і стабільність кольору 

проведених реставраційних робіт. Тому низький гігієнічний стан ротової 

порожнини вважають протипоказанням для проведення композитних 

реставрацій. Бо на реставраціях затримуються м’які зубні відкладення, що 

сприяє зміні динаміки мікробної колонізації на поверхнях реставрацій та 

рецидиву карієсу [5, 42, 97, 155].  

Композитні матеріали, постійно перебуваючи в середовищі ротової 

порожнини, піддаються дії ряду факторів. Одним із таких є температурний, 

який змінює коефіцієнт теплового розширення та стиснення композиційного 

матеріалу, що впливає на фізико-механічні властивості останнього. Цей факт 

позначається як на якості реставрацій, так і на структурі твердих тканин. Тому 
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вибір реставраційного композиту, наближеного по коефіцієнту теплового 

розширення до природніх тканин зуба, має велике значення для 

довготривалості реставрації та відсутності можливих ускладнень [155, 182].   

Важливим питанням при проведенні реставрацій є стан зубів антагоністів, 

їх естетичні характеристики та низка проблем, пов’язаних із центральною 

оклюзією, робочими контактами зубів і їхне співвідношення при висуванні 

нижньої щелепи. Особливо гостро ці питання постають при проведенні 

реставрацій фронтальної групи зубів. Тому при виборі методу корекції 

фронтальної групи зубів [80, 84, 288], необхідно звертати увагу не лише на 

естетичні параметри, але й на стан твердих тканин та пародонту зубів 

антагоністів. Саме це сприятиме профілактиці патологічного стирання зубів і 

рецесії ясен в їх ділянці [87]. 

Одним із ключових питань реставрації зубів у дітей є питання 

дотримання медичних принципів і технологічних етапів препарування 

каріозних порожнин. Максимальне збереження здорових тканини з метою 

зменшення площі дефекту – важливий критерій, що дає змогу толерантно 

провести пряме відновлення та гарантує успіх, довговічність реставрації і 

відсутність можливих ускладнень [75, 155, 165].  

Варто звернути увагу на такий ключовий аспект, як дезінфекція каріозної 

порожнини. Існує багато способів її проведення. Проте кожен із них базується 

на використанні антибактеріальних засобів, які не мають вибіркової здатності, 

разом із тим вони впливають як на клітини, які швидко діляться, прикладом 

яких є бактерії, так і на здорові клітини тканин. Це зумовило розробки сучасних 

методів безпечної дезінфекції, таких як: озонування [255], принцип дії якого 

базується на використанні високої концентрації озону для знижчення 

патогенних мікроорганізмів, та фотоактивованої дезінфекції [155, 211, 278]. 

Принцип останнього базується на дії світла довжиною 635 нм, яке 

виробляється діодним лазарем із вихідним рівнем потужності в 100 мВт, та 

сприяє активації фотосенсибілізатора. Останній у свою чергу реагує з 

молекулами кисню, що веде до утворення синглетного кисню, який має 
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здатність схоплюється ліпосомами клітинної стінки виключно мікроорганізма 

та викликати її окисну деструкцію [153]. 

Наступним ключовим питанням є вибір реставраційного матеріалу  

залежно  від інтенсивності каріозного процесу і карієсрезистентності емалі. 

Високе кількісне відображення цих показників суттєво погіршує крайове 

прилягання реставраційного матеріалу, знижує термін цілісності реставрації та 

потребує залучення додаткових профілактичних дій, що спрямовані на 

підвищення резистентності емалі [188]. Окрім того, даний тип дезінфекції, на 

відміну від традиційних антибактеріальних, не сприяє формуванню стійких 

штампів мікроорганізмів [89]. 

Ще одним з основних питань реставраційної стоматології є максимальна 

наближеність відновлених твердих тканин до природних анатомічних 

особливостей зуба. Ряд авторів пропонує алгоритми відновлення різних груп 

зубів, з урахуванням анатомічної приналежності та клінічного випадку. 

Дотримання цих алгоритмів дозволяє суттєво скоротити робочий час 

відновлення втрачених твердих тканин зуба, сприяє досягненню позитивних 

результатів, що максимально наближують реставрацію до природніх форм зуба 

[81, 93, 216, 287]. 

Важливим питанням реставрацій є техніка внесення та полімеризації 

фотополімерних композитів. У літературних джерелах трапляється таке 

поняття, як С-фактор. Це поняття є співвідношенням зв’язаних та вільних 

поверхонь фотополімерного композиту. Чим вищий С-фактор, тим більша 

негативна сила, що виникає при усадці композиційного матеріалу. Кількісний 

показник С-фактору безпосередньо залежить від техніки внесення 

композитного матеріалу та напрямку його засвічення. Експериментальні дані 

показують, що застосування горизонтальної техніки внесення композиту з 

прямим його засвіченням має багато переваг, пов’язаних зі зменшенням 

повітряних пухирів та відсутністю прилипання композиту до інструменту. У 

свою чергу на етапах бондингу додаткове засвічення через тканини стінки зуба 

покращує адгезію в ділянці стінок [106, 107, 248, 279, 283]. 
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Одним із важливих питань реставрації зубів у дітей  залишається  

застосування композитів при переломах коронки, зміни її кольору різного 

ґенезу, ортодонтичній патології (діастема, мікродентія, аномалії форми), різних 

синдромах (ектодермальна дисплазія) та змінах структури емалі (гіпоплазія). 

Дослідження ряду авторів (Peumans M., De Munck J., Van Landuyt et all) 

свідчать про ефективність прямого застосування композитних матеріалів у 

вищеперерахованих клінічних випадках. А стійкість та довготривалість 

отриманих результатів у таких клінічних випадках безпосередньо залежить 

лише від вибору алгоритму відновлення зубів [152, 194, 230, 263]. 

Одним із ключових питань композитного відновлення є фінішна обробка 

виконаної реставрації. Вона включає в себе фінірування та полірування. Із цією 

метою застосовують 24- та 32-гранні карбідовольфрамові бори і полірувальні 

системи різних фірм виробників на кшталт Opti Disc (Kerr), Po Go (Dentsplay), 

Soflex (3M ESPE) та інші. Від якості проведення таких маніпуляцій залежить 

термін служби реставрації [202]. 

При неправильному підході до фінішних етапів реставрації виникають 

ускладнення, пов’язані із шорсткістю поверхні, а саме: зміна кольору 

реставрації, крайове зафарбування, порушення крайової адаптації і, як наслідок, 

розвиток вторинного карієсу [77, 177, 267]. З метою раннього виявлення 

можливих ускладнень розроблено чимало клінічних методів оцінки якості 

реставрацій. У сучасній стоматології найбільш широкого визнання зазнали такі 

клінічні методи, як: 

– оцінка за критеріями USPHS (Ryge, модифікація FDI) – оцінка анатомічної 

форми, крайової цілісності, поверхні реставрації та кольору [203]; 

–  комп’ютерний аналіз зображення, що базується на опрацюванні цифрового 

зображення за допомогою ряду програм на кшталт «Dental Quality» [65, 175]. 

Низка фізіологічних особливостей структури емалі постійних зубів у 

дітей, пов’язаних з її мінералізацією, сприяє широкому застосуванню в 

практиці групи матеріалів класу – склоіономерні цементи (СІЦ) [132]. Переваги 

цього класу матеріалів полягають в утворені хімічних зв’язків із твердими 
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тканинами зуба і біосумістності з ними [38, 126, 204].  Ngo після проведення 

ряду електронно-мікроскопічних досліджень шліфів зубів, покритих СІЦ, 

описав утворення хімічного зв’язку між ними. Механізм утворення цього шару 

надзвичайно складний. Він базується на тому, що поліакрилова кислота, яка є 

основним складником рідини більшості СІЦ, розм’якшує та пенетрує 

поверхневий шар твердих тканин, переміщуючи фосфатні іони. Для підтримки 

сталості електролітичного балансу, кожний переміщуваний фосфатний іон 

супроводжується переміщенням іону кальцію з твердих тканин. Ці іони 

нагромаджуються в незатверділому шарі СІЦ, який після затвердіння утворює 

збагачений іонний шар, а уже саме він забезпечує надійний зв'язок між 

твердими тканинами та СІЦ.   

Незважаючи на те, що СІЦ суттєво поступаються композитним 

матеріалам з ряду властивостей, у тому числі естетиці, спектр їх застосування 

наразі досить широкий, а унікальні фізико-хімічні властивості роблять його 

незамінним у найбільш інвазивних підходах до лікування карієсу з метою 

зупинки його прогресування (АРТ-методика лікування) [64]. 

 

1.4. Окремі аспекти та огляд адгезивних систем 

АС лягли в основу адгезивної технології і стали фундаментальною 

основою естетичного відновлення зубів. Їх роль у забезпеченні надійної 

ретенції з мінімальним ризиком виникнення післяопераційної чутливості, 

токсичної дії композиту, крайового зафарбування та мікропідтікання, як в 

ортодонтії, так і в терапевтичній стоматології –  беззаперечна [3, 95, 123, 156, 

213, 250, 255, 274, 297, 295]. 

Проте слід пам’ятати, що сила зв’язку АС залежить від низки факторів, 

основними з яких є: 

– структурно-функціональна резистентність емалі та дентину [2, 300]; 

– умови для роботи в адгезивній техніці (рабердам); 

– абразивність борів, якими препарувалася каріозна порожнина [43, 103, 227]. 
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Утворення надійного зв’язку з тканинами зуба – необхідна умова   

композитних матеріалів. Поява техніки тотального протравлення покращила 

з’єднання між композитом та емаллю. Втім, питання з’єднання  з дентином 

залишалось великою проблемою. Дентинні канальці, які складаються з пери- та 

інтертубулярного дентину, заповнені рідиною, а це означає, що дентин є високо 

гідрофільною структурою [220, 223]. Отож, проблема лежала в площині 

з’єднання гідрофільної структури з гідрофобною, якою є композит. Саме це 

сприяло розробці такого елементу, як АС [198, 228]. АС – це комплекс 

мономерів композиту в комбінації з розчинником та речовинами, які здатні 

створювати хімічні зв’язки з мінеральними та органічними елементами дентину 

(Е. Asmussen). Будь-яка АС є матеріалом,  що містить  основні  компоненти 

(протравку,  праймер,  бонд)  у різних комбінаціях і забезпечує хіміко-механічний та 

фізичний зв'язок стоматологічних матеріалів з твердими тканинами зуба [236, 

292]. 

Розвиток АС пережив декілька періодів, що характеризувалися 

розробкою різних видів, або, як прийнято їх називати, поколінь, АС [4, 96, 242, 

270, 280, 281]. 

На початку 70-х років, минулого століття, світ побачив розроблену АС 1-

го покоління, особливістю якої було використання іонних та хелатних зв’язків з 

неорганічними компонентами дентину, а саме з кальцієм. У ній було 

застосовано гліцерофосфорну кислоту диметакрилату, біфункціональна 

молекула якої  з’єднувалася з іонами кальцію гідроксиапатиту, а метикрилова її 

група була здатна зв’язувати акрилові групи  композиту. Пізніше в цьому 

поколінні АС метакрилову групу замінили поверхнево активними мономерами, 

які базувалися на продукті реакції  N-фенілгліцидину і гліцидилметакрилату 

(NPG-GMA). Сила зв’язку з дентином при використанні цієї групи АС 

становила 2 – 5 МПа і суттєво знижувалась при наявності вологи, що 

виділялась із дентинних канальців. Перша із таких АС –  Cosmic Bond. 

Наприкінці 70-х років появляються АС 2-го покоління, в яких замість 

активних груп було застосовано хлорзамісні фосфатні ефіри різних груп 
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мономерів, зокрема HEMA, Bis-GMA (біскфенол-А-дегліцеродиметакри-лат). 

Сила зв’язку з дентином при використанні цієї групи АС  становила 7 – 15 МПа 

і базувалася на утворенні зв’язку між іонами кальцію дентину і 

хлорфосфатними групами. Хоч залишалось нез’ясоване питання — рідина, що 

виділялася з дентинних канальців. Представниками були Bondlite,  Dual-Cure 

Scotchbond, Сreation Bonding Agent. 

На початку 80-х років на стоматологічному ринку появляються АС 3-го 

покоління, сила зв’язку з дентином яких  становить 15 – 18 МПа. Це 

пояснюється тим, що дані АС з’єднувалися зі змазаним  шаром дентину 

шляхом його модифікації. Варіював і хімічний склад цих АС, що 

обумовлювалося включенням в якості активних груп алюмонітратів, 

алюмосилікатів, 4-МЕТА та НЕМА. Першою із таких АС була GLUMA 

(Heraeus Kulzer) [204, 212, 286]. 

Нині АС 1-го, 2-го та 3-го поколінь не використовуються в 

стоматологічній практиці, що обумовлено низькою силою зв’язку використання 

їх тільки в комплексі з хімічно полімеризаційними композитами та сучасними 

вимогами до адгезії. 

На початку 90-х років на світ появляються АС 4-го покоління на тлі появи 

методик «вологого» бондингу і «тотального протравлення», [229] розроблених 

в Японії докторами Фусайяма і Накабаяші. Сила зв’язку з дентином цих АС 

становила 19 – 20 МПа. Така сила зв’язку ґрунтується на утворені в товщі 

дентину гібридної зони. АС 4-го покоління у своєму складі мали РЕNТА 

(дипентаеритролапентакрилата ефір фосфорної кислоти), який містить у своїх 

молекулах активні гідрофільні та гідрофобні групи. Крім РЕNТА  АС цього 

покоління могли містити різні диметакрилатні групи,  зокрема UDMA 

(уретандиметакрилат), TGDMA (триетиленглікольдиметакрилат) або менш 

молекулярний за масою НЕМА (гідроксиметилметакрилат). Ці АС були 

двокомпонентні та складалися із праймеру та бонду (два флакони). Спочатку 

наносився праймер, який, глибоко проникаючи в протравлені дентинні 

канальці, з’єднувався з ними та надійно герметизував їх, а поверх нього – бонд. 
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Утворювався конгломерат композиту та колагенових волокон дентину – 

«гібридна зона». Для покращення проникнення АС у дентинні канальці в склад 

її праймеру вносили органічні розчинники (ацетон, спирт), які були відмінними 

носіями акрилатів та розчинниками органічних речовин [73]. У склад ряду АС 

цього покоління вносили смоли-еластомери, що виконували функцію 

амортизатора та попереджували відрив композиту від гібридної зони під час 

полімеризації. Зроблений був прорив у напрямі збільшення протикаріозної дії 

[258] деяких АС 4-го покоління методом включення в її склад цетиламін 

гідрофлюориду, що виділяє іони фтору.  

Широко відомими представниками цього покоління АС є: Scotchbond MP 

Plus (3M), OptiBond (Kerr), Pro Bond (Dentsply) та інші [197, 244, 260]. 

Середина 90-х років охарактеризувалася появою АС 5-го покоління. Дані 

АС за своїми хімічними характеристиками такі ж, як АС 4-го покоління. Проте 

в них, за рахунок систем стабілізації, вдалося з’єднати праймер та бонд (один 

флакон). Це дозволило: 

– не змішувати агентів адгезиву; 

– знизити ризик виникнення помилок на етапі внесення АС у відпрепаровану 

порожнину; 

– зекономити час при роботі.   

Найбільш яскравими представниками цього покоління АС є Prime & Bond 

2.0, Prime & Bond NT, Prime & Bond 2.1(Dentsply), One Step (Bisco), Single Bond 

(3M ESPE), Optibond Solo (Kerr) та інші [45, 176, 206, 256, 264, 304]. 

Проблемою використання АС 4-го та 5-го покоління стало зниження 

адгезії через 3 – 4 роки після застосування через розпад  колагенових волокон і, 

як наслідок, ослабленням «гібридної зони» (шару) [10, 262 ]. 

Кінець 90-х – початок 2000-х років ознаменував появу адгезивних систем 6-го 

та 7-го поколінь. 

АС 6-го покоління умовно можна розділити на дві групи: 

Перша – праймер з протравкою плюс бонд, представниками яких є 

Clearfil  Liner Bond, Clearfil Liner Bond 2V, Clearfil SE Bond (Kuraray) [225], 
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Contax (DMG). Ці системи містять воду і комплектуються двома флаконами: 

перший – праймер з протравкою, другий – бонд. У деяких із них при роботі з 

композитами подвійної полімеризації застосовують третій флакон – активатор.  

Використовують дані системи як в техніці «сухого», так і «вологого» бондингу 

[171, 207, 240, 245]. 

Друга – самопротравляючий агент плюс праймер із бондом  становитьться з двох 

флаконів. Перший – самопротравлюючий агент (NRC – non rinse  conditioner,  

Tyrian  SPE – self-priming  etchant), другий – праймер плюс бонд 5-го покоління. 

Протокол роботи зводився до нанесення перше протравляючого агенту, 

наприклад,  Tyrian SPE одним аплікатором, а потім праймер – бонд 5-го 

покоління другим. Представниками цієї групи є NRC з Primе&Bond NT 

(Dentsply),   OptiBond Solo Plus Self-Etch Adhesive System (Kerr), One Step (Plus)  

з Tyrian SPE (Bisco) та інші [170]. 

У протоколі роботи з даними системами забороняється попередньо 

змішувати компоненти та користуватися одним аплікатором, оскільки це може 

призвести до зміни рН та, як наслідок, недостатнього протравлення емалі та 

дентину. Роздільність нанесення компонентів АС 6-го покоління пояснюється 

різницею в рН протравки, праймера та бонду. Сила адгезії у 6-го покоління АС 

– в середньому 18 – 23 МПа. Варіабельність цього показника пов’язана із 

низькою ефективністю протравки непрепарованої емалі, склерозованого 

дентину, зміною хімічного складу при довготривалому зберіганні.   

Перші самопротравлюючі АС [237, 282], які стали перехідними до 7-го 

покоління, були двокомпонентними та потребували змішування перед 

нанесенням. Особливими перевагами цих АС була можливість проведення 

праймінгу, бондінгу та протравки одночасно, що суттєво економить час при 

роботі [205, 217, 234, 271]. Ці переваги обумовлені зниженням рН двох 

компонентів менше 1,5 і наявністю водної, водно-етанолової, або водно-

ацетонової основи. Більшість представників сімейства самопротравлюючих 

адгезивів ненаповнені, окрім Futura Bond NF (VOCO) та Xeno III (Dentsply),  які 

містять відповідно 4 % та 4,8 % нанонаповнювача. Протокол роботи з такими 
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АС дуже простий і зводиться до змішування агентів АС в один, та нанесення 

однієї аплікації на тверді тканини зубів.  Яскравими представниками таких 

систем є Adper Prompt-L-Pop (3M ESPE), Etch&Prime  3.0 (Dentsply) та інші [23, 

104, 108, 215, 291]. 

АС 7-го покоління містять у своєму складі воду, велику кількість 

гідрофільних мономерів (до 40 %), наповнювач (6 – 17 %) та декілька видів 

фотоініціаторів [208, 214, 235, 239, 241, 302, 303, 305]. Останні дають 

можливість полімеризації різними джерелами світла, а зокрема галогенові, 

світлодіодні та плазменні лампи. Решта компонентів цієї АС схожі із 

компонентами 6-го покоління АС. Стосовно нанонаповювача, треба зазначити 

те, що він виступає як речовина з поперечно зшитою структурою, яка укріплює 

адгезивний шар шляхом мікроретенції, та одночасно по твердості наближає 

його як до композита, так і до дентину. А це у свою чергу сприяє покращеній 

адаптації та крайовому приляганню композита до твердих тканин зуба [105, 

259, 269].  

Також АС даного покоління, на відміну від решти (5-го, 6-го), не 

відкривають повністю дентинні канальці, не з’єднуються із «змащеним» шаром, 

а розчиняють його і за рахунок високої гідрофільності проникають у 

перитубулярний дентин, утворюючи з ним структурний зв'язок. Величезною 

перевагою цього покоління АС є: 

– наявність всіх агентів АС в одному флаконі, що суттєво економить час та 

попереджує можливі помилки у протоколі їх застосування;  

– «однокрокова» методика застосування; 

– низький ризик передачі інфекції; 

– відсутність післяопераційної чутливості.  

Яскравими представниками цього сімейства АС являються I-Bond 

(Heraeus Kulzer), Adper Easy Bond (3M ESPE), Xeno V (Dentsply), G-Bond (GC), 

Bond Force (Tokuyama Dental) та інші. Сила адгезії у 7-го покоління АС 

становить в середньому 25 – 27 МПа [218, 221, 266]. 
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Таким чином, узагальнюючи огляд літератури, зазначаємо, що, не- 

зважаючи на численні дослідження, присвячені питанням естетичних 

реставрацій, на сьогоднішній день недостатньо даних щодо впливу факторів 

довкілля (солі важких металів) на якість адгезії композитних матеріалів у дітей, 

що проживають у районах із різним рівнем геохімічного забруднення. Досить 

мало даних щодо ефективності застосування засобів, спрямованих на 

поліпшення мінералізуючих властивостей слини та резистентності ротової 

рідини у дітей, що проживають в умовах геохімічного забруднення. Це 

спонукало нас до пошуку та обґрунтування нових підходів до лікування 

карієсу, значну нішу в яких виділено адгезивній підготовці в комбінації з 

методом локального фторування із застосуванням фторвмісних препаратів 

нової генерації.  
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Загальна характеристика об’єкта клінічних досліджень  

Для вирішення поставлених у роботі завдань і досягнення мети 

використовувались клінічні, лабораторні, біохімічні, соціологічні, растрово-

мікроскопічні, мікроскопічні та статистичні методи. 

На першому етапі дослідження було відібрано 160 дітей віком 12 та 15 

років, які знаходилися під спостереженням. Відповідно до віку й територіальної 

приналежності, всі діти були поділені на три групи – дві дослідні (60 дітей 

кожна) та контрольну (40 дітей). У дослідженні використовувались АС V i VII 

поколінь, застосовувався місцево препарат для глибокого фторування, й 

загально – сорбент і вітамінно-мультиелементний комплекс.  

Дітям контрольної групи, які проживають в умовно чистій зоні, а саме в  

м. Івано-Франківську, ніяких спеціальних лікувально-профілактичних заходів 

не проводилося. Дітям двох дослідних груп, які проживають у геохімічно 

забрудненій зоні, а саме в с. Горохолині Богородчанського району, 

проводили спеціальні лікувально-профілактичні заходи. Разом з тим ці групи 

були поділені на дві вікові підгрупи – діти віком 12 та 15 років. Оскільки в 

роботі застосовувалися дві АС, то кожна вікова підгрупа була поділена на дві 

групи, де застосовувалися V та VII покоління адгезивних систем. Таким чином, 

всього нараховувалося 12 груп: 4 контрольних та 8 дослідних (рис. 2.1), яким 

проводилися лікувально-профілактичні заходи.  

 

2.2. Обґрунтування та методи застосування профілактичних заходів  

Враховуючи те, що село Горохолино Богородчанського району 

вважається зоною, забрудненою солями важких металів, ми запропонували та 

впровадили в практику уніфікований профілактичний комплекс, що 

комбінувався із протоколами надання медичної допомоги дітям за 
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спеціальністю «терапевтична стоматологія». Даний комплекс передбачав 

заходи екзо- та ендогенної профілактики карієсу. 

 

Рис. 2.1. Розподіл дітей згідно з призначеним лікувально-профілактичним 

комплексом 

 

1. Екзогенна профілактика карієсу включала: 

Дослідна група №1 
геохімічно забруднений 

район 

n=60

12 років

n=30

V покоління 
АС 

n=15

VІІ покоління 
АС 

n=15

15 років

n=30

V покоління 
АС 

n=15

VІІ покоління 
АС 

n=15

Дослідна група №2 
геохімічно забруднений 

район 

n=60

12 років

n=30

V покоління 
АС 

n=15

VІІ покоління 
АС 

n=15

15 років

n=30

V покоління 
АС 

n=15

VІІ покоління 
АС 

n=15

Контрольна група

умовно чистий район

n=40

12 років

n=30

V покоління 
АС 

n=10

VІІ покоління 
АС 

n=10

15 років

n=30

V покоління 
АС 

n=10

VІІ покоління 
АС 

n=10
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а) професійну гігієну ротової порожнини;  

б) бесіди з батьками; 

в) навчання дітей правил гігієнічного догляду за порожниною рота, з 

двократним протягом всього дослідження контролем правильності виконання 

отриманих навиків; 

г) перед нанесенням адгезивних систем проводилось оброблення твердих 

тканин зубів препаратом для глибокого фторування «Глуфторед» (виробництво 

«ВладМива», Росія; номер реєстраційного посвідчення №0111U001774) у 

послідовності «суспензія – рідина – суспензія». 

2.  Ендогенна профілактика карієсу передбачала: 

а) призначення сорбенту «Полісорб МП» (АО «Полисорб», Росія; номер 

державної реєстрації № UA/2972/01/01) у вигляді водної суспензії (2 грами на 

125 мл перекип’яченої води) за 1 годину до їди, 3 рази на день (6 грамів- 

середня добова доза) курс – два тижні, 2 курси – протягом року; 

б) призначення вітамінно-мультиелементного комплексу «Мультитабс 

джуніор» (виробництво «Ферросан А/С», Данія; номер реєстраційного 

посвідчення: № UA/3657/01/01) по 1-й таблетці для жування на добу, курс – 1 

місяць, два курси – на рік. 

 

2.3. Обсяг лікувально-профілактичних заходів  

1. У всіх групах без винятку проводилася професійна гігієна ротової 

порожнини, бесіди з батьками, навчання дітей правил гігієнічного догляду за 

порожниною рота, з 2-кратним протягом усього дослідження контролем 

правильності виконання отриманих навиків, ортодонтична та хірургічна санація 

за потребою; 

2. У дослідній групі №1, у дітей віком 12 та 15 років, застосовано місцево 

препарат «Глуфторед» (ВладМива), АС V покоління «Аdper Single Bond» («3M 

ESPE»), VII покоління «Bond Force» («Tokuyama Dental»), композитні  

матеріали Filtek Z 250 («3M ESPE»),  Estelite Σ («Tokuyama Dental») та 
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компомер F2000 («3M ESPE») у зубах із несформованими коренями та загально 

– препарат «Полісорб МП» та «Мультитабс джуніор» (всередину); 

3. У дослідній групі №2,  у дітей віком 12 та 15 років, застосовано 

загально препарат  «Полісорб МП» та «Мультитабс джуніор» (всередину), АС V 

покоління «Аdper Single Bond» («3M ESPE»), VII покоління «Bond Force» 

(«Tokuyama Dental»), композитні  матеріали, Filtek Z 250 («3M ESPE»), Estelite Σ 

(«Tokuyama Dental») та компомер F2000 («3M ESPE») у зубах із 

несформованими коренями; 

4. У контрольній групі здійснювалося лікування згідно з протоколами 

надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «терапевтична стоматологія», з 

використанням АС «Bond Force» («Tokuyama Dental») і «Аdper Single Bond» 

(«3M ESPE») у комбінації із композитами Estelite Σ («Tokuyama Dental») та 

Filtek Z 250 («3M ESPE») та компомеру F2000 («3M ESPE») у зубах із 

несформованими коренями  («3M ESPE»). 

 

2.4. Визначення стоматологічного статусу  

Для оцінки стоматологічного статусу в дітей 12 та 15 років була 

визначена ураженість постійних зубів карієсом і стан гігієни ротової 

порожнини. Отримані дані фіксувалися в розробленій «Індивідуальній карті 

стоматологічного хворого» (Додаток А). 

Характеристику ураження карієсом постійних зубів було проведено за 

такими показниками: 

1. Поширеність карієсу зубів (захворювання карієсом) розраховувалось 

шляхом визначення частини дітей, уражених карієсом. Розраховувалась 

поширеність карієсу за формулою: 

 

Поширеність карієсу = 
Кількість дітей,які мають карієс зубів

Кількість обстежених дітей 
 x 100% 
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Інтерпретацію результатів проводили згідно з вимогами ВООЗ, де 

значення від 0 до 30 % розцінюється, як низька поширеність, від 31 до 80 % – 

середня та від 81 до 100 % – висока поширеність карієсу зубів. 

2. Показник індивідуальної інтенсивності карієсу (КПВ) постійних 

зубів  характеризується кількістю запломбованих, видалених та уражених зубів 

карієсом в однієї обстеженої дитини. На основі даних про індивідуальне 

значення інтенсивності розраховувався усереднений показник інтенсивності 

карієсу зубів для групи дітей: 

 

           КПВ = 
∑КПВінд.

Кількість всіх обстежених дітей
,  де 

                                      

 

          ∑КПВінд – сума  індивідуальних значень інтенсивності карієсу в групі 

дітей. 

 

Шкала відносної оцінки інтенсивності карієсу ВООЗ (12 та 15 років): 

КПВ Інтенсивність карієсу 

0,0-1,1 

1,2-2,6 

2,7-4,5 

4,6-6,5 

≥6,6 

Дуже низька 

Низька 

Середня 

Висока 

Дуже висока 

 

3. Ступінь активності карієсу визначалася за рекомендаціями  Т. Ф. 

Виноградової (1978) із доповненнями для західного регіону України (Смоляр Н. І. зі співав., 

1981), згідно з якою значення КПВ, що не перевищує середнього значення 

цього показника для даної вікової групи (КПВ = М), розцінюється як показник 

компенсованого протікання карієсу. Для визначення меж субкомпенсованого та 

декомпенсованого протікання карієсу, використовувалася статистична величина σ 

(середнє квадратичне відхилення), яка визначалась за формулою: 

          σ =√
Σd²

n
 ,  де   
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σ – середнє квадратичне відхилення 

d – дисперсія 

n – кількість спостережень 

Таким чином, межа субкомпенсованого протікання карієсу знаходилась у 

межах  М <  КПВ  ≤  М + 3σ, а декомпенсованого –  КПВ  > М + 3σ. 

4. Приріст інтенсивності карієсу, який показує зміну показника КПВ у 

часі, визначався за формулою: 

 

ΔКПВ =  КПВ2 – КПВ1, де 

 

ΔКПВ приріст інтенсивності карієсу, КПВ2 – кінцевий показник 

інтенсивності карієсу, КПВ1 – початковий показник інтенсивності карієсу.  

5. Рівень стоматологічної допомоги (РСД) визначали за методом       

П. А. Леуса (1987) за формулою: 

 

РСД = 100% – 100  (
К+А

КПВ
), де 

 

К – середня кількість каріозних порожнин, з урахуванням вторинного 

карієсу, А – середня кількість видалених зубів, не відновлених протезами, 

КПВ – інтенсивність карієсу постійних зубів в обстеженій групі. 

Інтерпретація РСД у відсотках: 

0-9% – поганий рівень; 

10-49% – недостатній рівень; 

50-74% – задовільний рівень; 

75-100% – добрий рівень. 

6.  Потреба дітей у лікуванні карієсу – показник, що визначає 

відсоток дітей, які потребують стоматологічної допомоги. Цей показник 

розраховували за формулою: 
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Потреба у лікуванні карієсу = 
𝑛

𝑁
,  де 

 

n – кількість дітей, які мають незапломбовані каріозні зуби, N – 

кількість обстежених дітей. 

7. Стан гігієни ротової порожнини визначався за спрощеним 

індексом гігієни J. C. Green, J. R. Vermillion (OHI-S) (1964). Досліджувалися 

наступні постійні зуби: 16, 11, 26 (вестибулярна поверхня) і 46, 31, 36 

(язикова поверхня). 

Розрахунок проведено за формулою:  

 

                  ОНІ-S = 
Σ

𝑛
, де 

 

Σ – сума балів, n – число обстежених зубів. 

Інтерпретація (Шугар, 1971). – 

Стан гігієни хороший : 0,0–0,7;  

                    задовільний: 0,8–1,8;  

                    поганий: 1,9–3,0. 

 

2.5. Лабораторні дослідження ротової рідини  

Для оцінки фізичних властивостей ротової рідини було визначено її 

водневий показник (рН). Збір ротової рідини (РР) у дітей для лабораторних 

досліджень здійснювався зранку, натще, без стимуляції, шляхом її 

спльовування у стерильний забірний контейнер.  

Загальний час забору становив 6 хвилин. Водневий показник визначався 

за допомогою індикаторної стрічки «Lach:Ner» через 2 хв після забору, згідно з 

еталонною шкалою рН, від 0 до 12. Дослідження рН ротової рідини проведено у 

160 дітей. Отримані дані фіксувалися у розробленій «Індивідуальній карті 

стоматологічного хворого» (Додаток А). 
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2.6. Біохімічні дослідження ротової рідини 

Із метою оцінки біохімічних показників РР проведено визначення вмісту 

в ній неорганічного фосфору, кальцію, активності лужної та  кислої фосфатази. 

Отримані дані фіксувалися у розробленій «Індивідуальній карті 

стоматологічного хворого» (Додаток А). 

1. Визначення вмісту неорганічного фосфору (Р) в РР проводилося із 

використанням «Набору для визначення неорганічного фосфору (УФ-детекція 

фосфомолібденового комплексу)» фірми «СІМКО». До 0,1мл дослідної проби 

(ротова рідина) добавлялося 3,0 мл молібденового реактиву. Суміш 

перемішувалася. Витримувалася 20 хв при кімнатній температурі та 

колориметрувалася при довжині хвилі 340 нм на спектрофотометрі проти 

контролю в 1 см кюветі. Аналогічно оброблявся і стандартний розчин фосфору. 

Контроль: до 0,1 мл дистильованої води добавлялося 3,0 мл реагенту. 

Зафарбування повинно бути стабільним не менше 60 хв. Вміст неорганічного 

фосфору розраховувався за формулою:    

 

Неорганічний    фосфор мкг/мл  = 
Е дослід.х  50 мкг/мл

Е стандарт
, де 

 

   

Е дослід. і Е стандарт. – поглинання, відповідно, дослідної проби та 

стандартного взірця з концентрацією 50 мкг/мл.  

2. Визначення вмісту кальцію (Са) в РР проводилося з використанням 

«Набору для визначення кальцію» фірми «SIMKO Ltd». До 4 мл робочого 

реагенту для визначення кальцію добавлявся 0,05 мл дослідної проби (ротова 

рідина). Суміш перемішувалася. Одночасно проводилася така сама 

калібрувальна проба (4 мл робочого реагенту + 0,05 мл калібрувального 

розчину). Витримувалася 5 – 10 хв при кімнатній температурі та колориметрувалася при 

довжині хвилі 590 – 650 нм на спектрофотометрі проти контролю у 1 см кюветі. 

Контроль: до 4мл реагенту добавлялося 0,05мл дистильованої води. Вміст 

кальцію розраховувався за формулою: 
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Кальцій  (ммоль/л)   = 
Е дослід.х  2,5 ммоль/л

Е стандарт
,   де 

  

Е дослід. і Е стандарт. – поглинання, відповідно з дослідною пробою і 

стандартним взірцем із концентрацією 2,5 ммоль/л.  

3. Визначення активності лужної фосфатази (ЛФ) в РР проводилося 

уніфікованим методом із використанням «НАБОРУ ЛУЖНА ФОСФАТАЗА-02-

ВІТАЛ Кат. № В 09.02» фірми «Вітал Діагностікс Спб». До 2,1 мл субстратно-

буферного  розчину додавали 0,07 мл ротової рідини (дослідна проба №1), у 

другу пробірку – 0,6 + 0,02 мл ротової рідини (дослідна проба №2), у третю 

пробірку – 2,1 мл субстратно-буферного  розчину (холоста проба №1), у 

четверту пробірку – 0,6 мл субстратно-буферного  розчину (холоста проба №2). 

Інкубували 10хв при кімнатній температурі. У пробірки №1 і №3 додавали по 

2,1 мл окисного розчина, у пробірку №2 і №4 – по 0,6 мл. У пробірки №3 і №4 

додавали відповідно 0,07 і 0,02 мл досліджуваної ротової рідини. Витримували 

5 хв при кімнатній температурі. Потім вимірювали оптичну щільність дослідної 

проби проти холостої при довжині хвилі 490 – 650 нм на спектрофотометрі у 1 

см кюветі. 

Розрахунок активності лужної фосфатази проводився за калібрувальним 

графіком (рис. 2.2): 

 

Рис. 2.2. Калібрувальний графік лужної фосфатази  

 

Активність ЛФ визначали (за методом Bessey) за формулою: 

А = Е  101, де  

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1
1,1

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Активність ЛФ 

нмоль/(сл) до Е
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А – активність ЛФ нмоль/хв в 1 мл РР, Е – оптична щільність, 101 – 

коефіцієнт перерахунку в мколь/мл. 

4. Визначення активності кислої фосфатази (КФ) в РР проводилося 

уніфікованим методом за «кінцевою точкою» з використанням «НАБОРУ 

КИСЛА ФОСФАТАЗА-01-ВІТАЛ Кат. № В 10.01» фірми «Вітал Діагностікс 

Спб». У дві пробірки наливали 0,8 мл субстратно-буферного  розчину та 

інкубували 5 хв на водяній бані при 37°С. У першу пробірку додавали 0,1 мл 

досліджуваної ротової рідини, перемішували та інкубували 30 хв на водяній 

бані при температурі 37°С. В обидві пробірки додавали розчин окисника – по 

0,2 мл, у контрольну пробірку – 0,1 мл досліджуваної ротової рідини. Потім 

перемішували і через 5 хв визначали поглинання проби контролю при довжині 

хвилі 510 нм  на спектрофотометрі у 1 см кюветі. 

Розрахунок активності лужної фосфатази проведено за калібрувальним 

графіком (рис. 2.3). 

 

Рис. 2.3. Калібрувальний графік кислої фосфатази. 

 

Активність КФ визначали за формулою: 

                                        a
C

A 
30

, де   

А – активність КФ, нмоль/хв на мг білка, С – концентрація 

паранітрофенола, 30 – час інкубації в хвилинах, а – кількість білка в мг проби, що 

відповідає 0,4 мл ЯР. 
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2.7. Визначення крайової проникливості (КП) реставрації 

Для проведення експериментального дослідження були відібрані 12 

премолярів верхньої та нижньої щелепи, екстраговані у дітей, що проживають у 

геохімічно забрудненому та умовно чистому районі, за ортодонтичними та 

іншими медичними показниками. Зразу ж видалені зуби зберігали протягом 15 

хв у 3 % розчині перекису водню. Перед початком лабораторного дослідження 

екстраговані зуби ретельно очищали від м’яких та твердих зубних відкладень та 

промивали у дистильованій воді. Видалені зуби були використані для 

виготовлення трьох груп зразків. Поділ на групи дослідження здійснювався 

залежно від способу підготовки твердих тканин. У кожній групі також було 

виділено дві групи взірців, оскільки застосовувалися дві різні адгезивні 

системи. 

Перед проведенням термоциклювання в 12 зубах було сформовано дві 

порожнини, одна на оклюзійній поверхні (І клас за Блеком), друга в 

пришийковій ділянці (V клас за Блеком), та здійснене їх пломбування.  

Отже, у групу №1 входили 4 зуби з геохімічно забрудненого району, 

порожнини яких перед застосуванням адгезивних систем «Аdper Single Bond» 

(«3M ESPE») та «Bond Force» («Tokuyama Dental») були опрацьовані 

препаратом «Глуфторед» (ВладМива) у послідовності «суспензія–рідина–

суспензія» з експозицією кожного елементу по 1 хв, а в групу №2 входили 4 

зуби з цього ж району, які перед нанесенням вищевказаних адгезивних систем 

препаратом «Глуфторед»(ВладМива) не опрацьовувались. У групу №3 входили 

4 зуби з умовно чистого району, які опрацьовувалися тільки адгезивними 

системами «Аdper Single Bond» («3M ESPE») та «Bond Force» («Tokuyama 

Dental»).   

Адгезивну систему «Аdper Single Bond» («3M ESPE») комбінували з 

композитним матеріалом  «Filtek Z 250» («3M ESPE»),  а адгезивну систему 

«Bond Force» («Tokuyama Dental») комбінували з композитним матеріалом 

«Estelite Σ» («Tokuyama Dental»). 
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Протоколи роботи з адгезивними системами у всіх без винятку групах 

були такими: 

1. «Аdper Single Bond» («3M ESPE»): 

– протравлення 37% гелем ортофосфорної кислоти («Blue Etch»  

(«Cerkamed») емалі 40 с та дентину 15с;  

– нанесення 2 шарів адгезивної системи на 15 с кожний; 

– розподіл рівномірно за взірцем слабким струменем повітря; 

–полімеризація 20 с фотополімерною лампою  «Supra 1000» («APOZA») з 

потужністю світлового потоку 1000 мвт/см². 

2. «Bond Force» («Tokuyama Dental»): 

– нанесення 2 шарів адгезивної системи на 20 с кожний; 

– розподіл рівномірно за взірцем слабким струменем повітря; 

– полімеризація 20 с фотополіменою лампою  «Supra1000» («APOZA») з 

потужністю світлового потоку 1000 мвт/см². 

Робота з реставраційними матеріалами здійснювалася за стандартним 

протоколом роботи з фотополімерними композитними матеріалами.  

Для створення штучного навантаження на адгезивне поєднання емалі та 

дентину з композитними матеріалами  взірці  усіх груп дослідження поміщали в 

термостат із температурою води 5°С на 30 с, після чого витримували за межами 

термостата при кімнатній температурі протягом 20 с і далі повторно 

занурювали на 30 с. у термостат із температурою води 55°С, згідно з 

міжнародними стандартами ISO (СDTR114055000). Проведений комплекс 

маніпуляцій вважався циклом. Загалом було проведено 200 циклів.  

Після проведеного термоциклювання взірці на відстані 1 мм від зони 

дослідження (зуб – фотополімерна реставрація) покривали прозорим ізоляційним лаком у 

два шари.  

Далі взірці поміщали в 2 % розчин метиленового синього та 

витримувалися в термостаті при температурі 37°С протягом 2 годин. Потім 

взірці промивали в дистильованій воді та розрізали вздовж лінії середини 

реставрації з використанням дисків NTI.  
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У процесі вивчення взірців використано мікроскоп «MICROSAFE 

SHINYVISION ММ-2288-5Х-В» (2.0 МР). При 20-х збільшенні аналізували 

взірці з використанням наступних критеріїв: 

 

У пришийковій частині реставрації На оклюзійній частині реставрації 

0 балів – немає проникливості 

барвника; 

1 бал – проникливість барвника до 1/3 

ясенної стінки; 

2 бали – проникливість барвника на 

2/3 ясенної стінки; 

3 бали – проникливість барвника по 

всій ясенній стінці; 

4 бали – проникливість барвника по 

всій ясенній стінці, до стінки 

порожнини зуба. 

0 балів – немає проникливості 

барвника; 

1 бал – проникливість барвника 

вздовж емалі; 

2 бали – проникливість барвника 

вздовж емалево-дентинної межі; 

3 бали – проникливість барвника за 

емалево-дентину межу і глибше. 

 

 

2.8. Растрова електронна мікроскопія (РЕМ) 

Для проведення експериментального дослідження були відібрані 

премоляри верхньої та нижньої щелепи, видалені у дітей, що проживають у 

геохімічно забрудненому та умовно чистому районі, за ортодонтичними та 

іншими медичними показниками. Відразу після видалення зуби зберігалися 

протягом 10-15 хв у 3% розчині перекису водню. Перед початком 

лабораторного дослідження екстраговані зуби ретельно очищали від м’яких і 

твердих зубних відкладень та промивали у дистильованій воді. Видалені зуби 

були використані для виготовлення декількох серій зразків. Поділ на серії 

дослідження здійснювався залежно від способу підготовки твердих тканин. У 

кожній серії також було виділено дві групи взірців, оскільки застосовувалися 

дві різні адгезивні системи. 
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Перед вивченням у скануючому електронному мікроскопі  виготовляли 

зрізи зубів (загальною кількістю 24) товщиною близько 2 мм, відповідно до 

інструкції СЕМ (РЭММА-102.02 «SELMI»); зуби повністю розрізали вздовж 

лінії середини коронки алмазними дрібнозернистими дисками NTI під водяним 

охолодженням. Після цього зрізи підготовлювали за запропонованими схемами 

згідно із належністю до групи та серії. Далі проводили попереднє висушування 

та їх фіксацію у спеціальних металевих касетах за допомогою полімеру 

(епоксидної смоли). Після кінцевої полімеризації полімеру зразки були 

ретельно відшліфовані на шліфколі за допомогою шліфшкурки М40  та 

відполіровані вручну алмазними пастами, дисперсністю 14 – 10, 7 – 5, 3 – 2, 1 –

0 мкм. Потім зрізи протирали до дзеркального блиску спиртом та ефіром. 

Згодом на поверхню зрізу методом катодного напилення наносили тонкий шар 

провідника, а саме – вуглецю, та вивчали в скануючому електронному 

мікроскопі. 

 

2.9. Методики клінічної оцінки реставраційних робіт 

Оцінка проводилася за системою USPHS (FDI) [203], що включає 

анатомічну форму, крайову адаптацію, шорсткість поверхні, крайове 

забарвлення, кольорову відповідність, вторинний карієс, наявність чутливості. 

Критеріями оцінки були такі показники: 

Анатомічна форма (АФ) 

А – реставрація зберігає створену анатомічну форму; 

В – реставрація не відповідає створеній  анатомічній формі, але відсутній  

матеріал не оголює дентин або матеріал прокладки;              

С – значна втрата матеріалу з оголенням  дентину або матеріалу прокладки. 

Крайова адаптація (КА) 

А – реставрація близько прилягає до зуба вздовж периферичної частини. 

Дослідник не помічає, де проходить з’єднання з краєм, а якщо й помічає, то 

лише в одному напрямку, ніяких тріщин не видно; 
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В – дослідник явно помічає тріщину, що з’явилася, в яку може увійти 

інструмент. Між тим, ні дентину, ні прокладки не видно; 

С – дослідник уводить інструмент у тріщину, вона настільки глибока, що 

оголені дентин і матеріал прокладки; 

D – реставрація зламалася, рухома або відсутня. 

Крайове зафарбування (КФ) 

А – зміна кольору на межі між реставрацією і поверхнею зубної структури 

відсутня; 

В – зміни кольору не відбулося в напрямку пульпи;  

С – зміна кольору відбулася в напрямку пульпи. 

Шорсткість поверхні (Ш) 

А – поверхня реставрації гладка; 

В – поверхня реставрації ледь-ледь шорстка або підрита, але її можна 

виправити завдяки фінішній обробці; 

С – поверхня реставрації глибоко підрита, у нерівних заглибленнях (що не 

відносяться до анатомічної форми), її не можна виправити за допомогою 

фінішної обробки; 

D – поверхня зламана або в ній є розшарування. 

Відповідність кольору (КВ) 

А – реставрація відповідає за кольором і прозорістю прилеглій зубній 

структурі;  

В – невідповідність за кольором і прозорістю  в допустимих межах,  порівняно 

із забарвленням і прозорістю зуба; 

С – невідповідність за кольором і прозорістю виходить за межі,  порівняно із 

забарвленням і прозорістю зуба. 

Чутливість  (Ч) 

А – немає;  

В – середня;  

С – стерпна;  

D – дуже сильна. 
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Вторинний карієс (ВК) 

А – відсутній;  В – наявний. 

Показники А і В використовуються для позначення реставрацій як 

клінічно задовільних. Показник А знаходиться у межах поняття «чудовий», а це 

значить, що реставрація довго перебуватиме у повноцінному стані. Показник В 

– прийнятний стан реставрації, тобто реставрація не відповідає ідеальній і тому 

може вимагати зміни. Показники С і D означають реставрації, які повинні бути 

замінені. Показник С означає реставрацію, що потребує заміни із 

профілактичною метою. Реставрації з оцінкою D повинні перероблятись. Їх 

стан відповідає руйнуванню зуба. Реставрації  С і D відрізняються між собою 

лише мірою екстреності переробки. 

 Потрібно провести 2 дослідження, кожне з яких має параметри 

(відповідно з вимогами до Ради за матеріалами ADA; Чикаго, 1994 р.) [203]:  

– мінімальна кількість реставрацій – 25; 

– через 6 місяців оглядаються мінімум 90 % реставрацій; 

– через 18 місяців оглядаються мінімум 75 % реставрацій; 

– баланс вікових груп: до 25 років, 26 – 30 років, 31 – 40 років, 41 – 50 років і 

понад 50 років. 

Критерії позитивної оцінки визначали максимальним числом невдалих 

реставрацій і недостатнім крайовим приляганням в основі дослідження через 6 і 

18 місяців. Негативні результати повинні становити через 6 місяців – не більше  

5 %, через 18 місяців – не більше  10 %. 

 

2.10. Соціологічні методи дослідження 

Для визначення найчастіше застосованих у стоматологічній практиці 

адгезивних систем нами в державних стоматологічних поліклініках міста Івано-

Франківська, а зокрема МСП, МДСП та ЦС ІФНМУ було проведено міні-

анкетування 39 стоматологів (респондентів) із різним стажем роботи.  

Індивідуальна анкета респондента передбачала відповіді на такі 

запитання: 
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1. Якою адгезивною системою при роботі із фотополімерними 

композитними матеріалами Ви користуєтесь?  

Респондентам було запропоновано на вибір такі представники АС за 

поколіннями:  

V покоління: Prime & Bond NT,  Optibond Solo, Аdper Single Bond, Gluma 

СPS, Scotchbond MP, Те-Еconom Вond, С-bond, або інші представники, що 

застосовувались респондентом у клініці, які вказувалися в графі «Інші»; VI 

покоління: Clearfil SE Bond, Xeno III, Adper Prompt-L-Pop, Etch&Prime  3.0, 

Contax, або інші представники даного покоління, які респондент вказував у 

графі «Інші»; VII покоління: AQ Bond, I-Bond, Xeno V, Bond Force, G-Bond, 

Bond 1 C&B, Bond 1, або інших представників цього покоління, які вказувалися 

в графі «Інші». 

 2. Чим обґрунтований вибір адгезивної системи, якою Ви працюєте?  

 Респондентам було запропоновано на вибір такі варіанти відповіді, які 

об’єктивно показували суть запитання: відсутністю післяопераційної 

чутливості; надійною адгезією до тканин реставраційної основи; позитивними 

віддаленими результатами; простотою у застосуванні вибраної адгезивної 

системи; відносно дешевою ціною на стоматологічному ринку. На запитання 

№2 був вказаний пункт «Інше», де респондент міг сам обґрунтувати свій вибір 

адгезивної системи.  

3. Чи виникали у пацієнтів ускладнення у зв’язку із використанням 

Вашої адгезивної системи?  

Респондентам було запропоновані такі варіанти відповіді: ускладнення карієсу 

(пульпіт або періодонтит); порушення крайової герметичності реставрації; 

післяопераційна чутливість; ускладнень не спостерігалося. У пункті «Інше» на 

запитання №3 респондент міг сам вказати можливі труднощі,  які йому траплялися у 

роботі зі своєю адгезивною системою.   

За отриманими даними міні-анкетування, респондентів було поділено на три 

групи: група №1 – респонденти, що користувалися адгезивними системами  V 

покоління; група №2 – респонденти, що використовували в своїй практиці 
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адгезивними системами  VІ покоління; група №3 – респонденти, що користувалися 

VІІ поколінням адгезивних систем. 

 

2.11. Варіаційно-статистичні методи дослідження 

При обробці отриманих результатів експериментальних і клінічних 

досліджень застосовували статистичний пакет «Stat Soft 6.0»,  класичні методи 

варіаційної статистики із використанням середніх величин і оцінкою їх 

вірогідності.  Вірогідність отриманих результатів  оцінювали, ґрунтуючись на 

розрахунках критерію Стьюдента. Рівень значущості критерію Стьюдента 

показує критерій p – рівень значущості відмінності з імовірністю відмінності. 

При p<0,05 між групами порівняння є вірогідні відмінності. Рівень значущості 

відмінності p обчислюється за формулою: 

2

2

2

1

21

mm

ММ
р




  ,  де     

 

     М1 – середнє арифметичне 1-ї вибірки; 

     М2 – середнє арифметичне 2-ї вибірки; 

     m1 – помилка середньої величини 1-ї вибірки; 

     m2 – помилка середньої величини 2-ї вибірки. 

  

При роботі із малою вибіркою використовувалась формула: 

 

, де 

  

 — середнє арифметичне,  — стандартне відхилення, а  — 

розміри вибірок. Кількість ступенів свободи розраховують як 

 

 

 



53 
 

 

РОЗДІЛ 3 

ОЦІНКА УРАЖЕНОСТІ КАРІЄСОМ ПОСТІЙНИХ ЗУБІВ У ДІТЕЙ, ЩО 

ПРОЖИВАЮТЬ У РЕГІОНАХ ІЗ РІЗНИМ РІВНЕМ ГЕОХІМІЧНОГО 

ЗАБРУДНЕННЯ 

 

3.1. Інтенсивність, поширеність та ступінь активності карієсу в  

дослідних та контрольних  групах дітей віком 12 та 15 років 

Відібрано 160 дітей  віком 12 та 15 років, які знаходилися під 

спостереженням.  

Визначали інтенсивність та ступінь активності карієсу. Отримані 

дані відображені в табл. 3.1 

Таблиця 3.1  

Аналіз ураженості карієсом серед дітей дослідних та контрольних 

груп різних вікових категорій. 

Група 

дослідження, 

вік дітей 

/ 

к-ть 

обстежених 

Інтенсивність 

карієсу 

(M±m) 

Ступінь активності 

карієсу 

І 

(M±m) 

компен- 

сована 

форма 

% 

ІІ 

(M±m) 

субкомпен- 

сована 

форма 

% 

ІІІ 

(M±m) 

декомпен- 

сована 

форма 

% 

1 2 3 4 5 

Контрольна 

група  * 

12 р. / n = 20 

4,35±0,54 

 

20±9,17 

 

65±10,94 

 

15±8,19 

 

Дослідна 

група №1 ° 

12 р. / n = 30 

6,03±0,64 

 

20±7,42 

 

63,33±8,94 

 

16,67±8,94 

 

Дослідна 

група №2 ″ 

12 р. / n = 30 

6,03±0,52 

 

16,67±8,94 

 

73,33±8,21 

 

10±5,57 

 

Контрольна 

група * 

15 р. /  n = 20 

 

 

4,5±0,50 

 

15±8,19 70±10,51 15±8,19 



54 
 

 

Продовження табл. 3.1 

    Примітки: 

    1. р1 – рівень значущості відмінності між показниками у дітей віком 12 років; 

    2. р2 – рівень значущості відмінності між показниками у дітей віком 15 років; 

    3. * – контрольна група, ° – дослідна група №1, ″ – дослідна група №2. 

 

 

Оцінка інтенсивності (табл. 3.1) проводилась у дослідних  (ДГ) і 

контрольних групах (КГ).  

У  ДГ №1 дітей віком 12 років інтенсивність карієсу,  порівняно з 

КГ, становила (6,03±0,64) зуба, а в ДГ №2 цього ж віку – відповідно 

(6,03±0,52) зуба, що розцінюється для даної вікової категорії, згідно із 

номенклатурою ВООЗ, як висока. У КГ цього ж віку інтенсивність 

карієсу, порівняно із ДГ №1 та №2 вірогідно менша (р<0,05) і становить 

(4,35±0,54) зуба, що розцінюється для даної вікової категорії, як середня. 

У ДГ №1 дітей віком 15 років, інтенсивність карієсу,  порівняно з 

КГ, склала (6,33±0,72) зуба,  у ДГ №2 цього ж віку, – відповідно 

(6,33±0,50) зуба, що розцінюється для даної вікової категорії, як висока. 

Показник інтенсивності карієсу КГ, цієї ж вікової категорії, порівняно із 

ДГ, вірогідно нижча (р<0,05) і становить (4,95±0,51) зуба, що 

розцінюється для даного віку, як середня інтенсивність карієсу.  

 

1 2 3 4 5 

Дослідна 

група №1 ° 

15 р. /  n = 30 

6,33±0,72 

 

16,67±6,92 

 

63,33±8,94 

 

20±7,42 

 

Дослідна 

група №2 ″ 

15 р. /  n = 30 

6,33±0,50 

 

23,33±7,85 

 

56,67±9,30 

 

20±7,42 

 

р1 (* : °) р<0,05 – – – 

р1 (* : ″) р<0,05 – Р<0,05 – 

р2 (* : °) р<0,05 – – – 

р2 (* : ″) р<0,05 – Р<0,05 – 
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Згідно з отриманими даними про ступені активності карієсу зубів (табл. 

3.1),  у ДГ №1 дітей віком 12 років І ступінь активності карієсу 

спостерігався у (20±7,42) %, а у ДГ №2 – (16,67±8,94) %  обстежених. У КГ 

цієї ж вікової категорії І ступінь активності карієсу спостерігався у 

(20±9,17) %. Вірогідних відмінностей між показниками груп І ступеня 

активності не виявлено. ІІ ступінь активності карієсу у ДГ №1 

спостерігався  у (63,33±8,94) %, а в ДГ №2 у (73,33±8,21) % обстежених. У 

КГ ІІ ступінь активності карієсу спостерігався в (65±10,94) % обстежених, 

що,  порівняно із ДГ №2, вірогідно менше (р<0,05). ІІІ ступінь активності 

карієсу в ДГ №1 спостерігався в (16,67±8,94) %, а в ДГ №2 – (10±5,57) % 

обстежених  дітей, тоді як у КГ, ІІІ ступінь активності карієсу спостерігався 

в (15±8,19) % обстежених. Вірогідних відмінностей між показниками груп 

ІІІ ступеня активності не виявлено. 

У ДГ №1, у дітей віком 15 років  І ступінь активності карієсу 

спостерігався в (16,67±6,92) %, а в ДГ №2 – у  (23,33±7,85) % обстежених 

дітей. У КГ цієї ж вікової категорії І ступінь активності карієсу 

спостерігався в (15±8,19) % обстежених. Вірогідних відмінностей між 

показниками груп І ступеня активності не виявлено.  ІІ ступінь активності 

карієсу в ДГ №1 спостерігався в (63,33± 8,94) %, а у ДГ №2 – в (56,67±9,30) 

% обстежених дітей. У КГ ІІ ступінь активності карієсу спостерігався в 

(70±10,51) % обстежених, що, порівняно із ДГ №2, вірогідно більше 

(р<0,05). ІІІ ступінь активності карієсу в ДГ №1 та №2, порівняно з КГ, 

спостерігався в (20±7,42) %, тоді як у КГ, ІІІ ступінь активності карієсу – в 

(15±8,19) % обстежених дітей. Вірогідних відмінностей між показниками 

груп ІІІ ступеня активності не виявлено. 

Поширеність карієсу (рис. 3.1) у групі з 60 дітей віком 12 років, що 

проживає у геохімічно забрудненій зоні в середньому становила (88,33±5,36) %, 

а в групі з 20 дітей цього ж віку, яка проживає в умовно чистій зоні, даний 

показник вірогідно нижчий (р<0,05) і становив (60,98±5,42) %. Поширеність 

карієсу в групі з 60 дітей віком 15 років, що проживає в геохімічно забрудненій 



56 
 

 

зоні, в середньому становила (91,67±5,03) %, тоді як у групі з 20 дітей, цього ж 

віку, яка  проживає в умовно чистій зоні, даний показник вірогідно нижчий 

(р<0,05) і становив (61,19±5,99) %. 

 

 

Рис. 3.1. Поширеність карієсу серед дітей 12-го та 15-го року життя з 

різних геохімічних зон. 

 

3.2. Аналіз структури КПВ у дослідних та контрольних групах у дітей 

віком 12 та 15 років 

 Аналіз структури КПВ  у  ДГ №1 і №2 та КГ  дітей віком 12 років 

вказує на таке (рис. 3.2): 

1. Елемент «К» структури КПВ у ДГ №1 становив (55,11±3,76) % і 

вказує на те, що 97 зубів уражені каріозним процесом. У ДГ №2 цей показник 

– (53,49±3,81) % і вказує на те, що 92 зуби потребують лікування. У КГ 

елемент «К» – (29,89±4,93) % і вказує на те, що 26 зубів уражені карієсом,  а 

це,  порівняно з ДГ №1 та №2 групами, вірогідно менше (р<0,001); 

2. Елемент «П» структури КПВ у КГ становив (70,11±4,93) %, і вказує 

на те, що 61 зуб полікований у зв’язку з карієсом. У ДГ №1, у  порівнянні з 

КГ, даний елемент вірогідно менший (р<0,001) і становить (39,77±3,78) %, 

вказуючи на те, що 70 зубів запломбовано через карієс. У ДГ №2, порівняно 
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з КГ, елемент «П» вірогідно менший (р<0,001) і становив (42,44±3,78) %, 

вказуючи на те, що 73 зуби запломбовано через карієс; 

3. Елемент «В» структури КПВ у КГ становив – 0%, тобто через 

ускладнення карієсу, не було видалено жодного зуба. У ДГ №1 даний 

елемент,  порівняно з КГ, є вірогідно вищим (р<0,01) та становить 

(5,11±1,66) % і вказує на те, що 9 зубів було видалено через ускладнення 

карієсу. У ДГ №2 елемент «В»,  порівняно з КГ, як і в попередній 

дослідній групі, є також вірогідно вищим (р<0,05) – (4,07±1,51) %, 

вказуючи  на те, що 7 зубів у цій групі було видалено через ускладнення 

карієсу.  

 

Рис. 3.2. Аналіз структури КПВ у різних групах  дітей віком 12 років. 

 

Аналіз структури КПВ  у ДГ №1 і №2 та КГ дітей віком 15 років 

вказує на таке (рис. 3.3): 

1. Елемент «К» структури КПВ у КГ становив (35,56±5,07) %, тобто 32 зуби 

уражені карієсом. У ДГ №1,  порівняно з КГ, елемент «К» вірогідно більший 

(р<0,01) – (57,30±3,71) %, вказуючи  на те, що 102 зуби уражені каріозним 

процесом. У ДГ №2, порівняно з КГ, даний елемент вірогідно більший 

(р<0,01) і становив (55,11±3,76) %, вказуючи на те, що 97 зубів потребують 

лікування;  
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2. Елемент «П» структури КПВ у КГ становив  (64,44±5,07) %  і вказує 

на те, що 58 зубів поліковані через карієс. У ДГ №1, порівняно з КГ, 

даний елемент вірогідно менший (р<0,01) – (42,13±3,71) %, вказуючи на 

те, що 75 зубів запломбовано через карієс. У ДГ №2 елемент «П»,  

порівняно з КГ, вірогідно менший (р<0,01) і становив (44,32±3,75) %, 

вказуючи на те, що 78 зубів запломбовано через карієс; 

3. Елемент «В» структури КПВ у ДГ №1 та №2 становив (0,56±0,56) %, 

і вказує на те, що по одному зубові було видалено через ускладнення 

карієсу. Елемент «В» у КГ становив 1,11±1,11% і вірогідно не відрізнявся 

від показників ДГ, тобто через ускладнення карієсу також було видалено 

1 зуб. 

 

  

Рис. 3.3. Аналіз структури КПВ у різних групах  дітей віком 15 років. 

 

Окрім того, нами проведено розподіл (рис. 3.4) за глибиною каріозних 

порожнин та їхньою локалізацією за класифікацією Блека (рис. 3.5). 
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Рис. 3.4. Розподіл за глибиною каріозних порожнин. 

 

 

Рис. 3.5. Розподіл за локалізацією каріозних порожнин. 

 

Проведений розподіл указує на більше значення кількості каріозних 

порожнин І та ІІ класу за Блеком із локалізацією каріозного процесу в межах 

плащового дентину.  

 

3.3. Оцінка біохімічних показників ротової рідини дослідних та 

контрольних груп дітей віком 12 та 15 років до лікування 

У патогенезі карієсу важливу роль відіграє РР завдяки захисному, 

імунологічному механізмові, функції самоочищення та мінералізуючим 

властивостям, що впливають на гомеостаз мінеральних компонентів у ротовій 

порожнині. З огляду на це було проведено визначення загального кальцію, 

фосфору, водневого показника, кислої та лужної фосфатази (табл. 3.2). 
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Таблиця 3.2   

Біохімічні та біофізичні показники РР дітей дослідних та 

контрольних груп різних вікових категорій 

 
 

Група 

дослідження, 

вік дітей  

/ 

к-ть 

обстежених 
 

Біохімічні та біофізичні показники РР 

КФ 

нмоль/хв 

в 

1 мл 

(M±m) 

 

ЛФ 

нмоль/хв 

в  

1 мл 

(M±m) 

 

   рН 

(M±m) 

 

Са 

загальний 

ммоль/л 

(M±m) 

Р 

неорганіч-

ний 

ммоль/л 

(M±m) 

КГ * 

12 р. / n = 20 

0,279 

± 0,004 

0,065 

± 0,001 

7,14 

± 0,03 

2,57 

± 0,24 

3,21 

± 0,13 

ДГ №1° 

12 р. / n = 30 

0,291 

± 0,003 

0,061 

± 0,001 

6,98 

± 0,04 

3,50 

± 0,25 

2,70 

± 0,11 

ДГ № 2 ″ 

12 р. / n = 30 

0,295 

± 0,003 

0,061 

± 0,001 

7,0 

± 0,03 

3,94 

± 0,30 

2,73 

± 0,12 

КГ * 

15 р. / n = 20 

0,279 

± 0,004 

0,065 

± 0,001 

7,13 

± 0,02 

2,76 

± 0,28 

3,11 

± 0,12 

ДГ № 1° 

15 р. / n = 30 

0,291 

± 0,003 

0,062 

± 0,001 

7,0 

± 0,03 

4,22 

± 0,35 

2,53 

± 0,12 

ДГ № 2 ″ 

15 р. / n = 30 

0,293 

± 0,003 

0,059 

± 0,001 

6,99 

± 0,03 

4,88 

± 0,31  

2,46 

± 0,12 

р1 (* : °) р<0,05 р<0,01 р<0,01 р<0,05 р<0,01 

р1 (* : ″) р<0,01 р<0,01 р<0,05 р<0,01 р<0,05 

р2 (* : °) – – р<0,01 р<0,01 р<0,01 

р2 (* : ″) р<0,05 р<0,01 р<0,01 р<0,001 р<0,001 
  Примітки:  

  1. р1 – рівень значущості відмінності між показниками у дітей віком 12 років; 

  2. р2 – рівень значущості відмінності між показниками у дітей віком 15 років; 

  3. * – контрольна група, ° – дослідна група №1, ″ – дослідна група №2. 

 

 

3.3.1. Загальний кальцій, неорганічний фосфор, активність КФ, ЛФ 

та водневий показник ротової рідини у дослідних та контрольних групах 

дітей віком 12 та 15 років 

 Забір РР здійснювався в 120 дітей ДГ та 40 дітей КГ, віком 12 та 15 

років зранку натще. Для збору не стимульованої  змішаної слини дітей 
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просили опустити голови та сидіти в такому положенні тіла, не ковтаючи 

слину. Акумульовану в порожнині рота РР, діти спльовували в 

стерильний забірний контейнер. Загальний час забору становив 6 хвилин. 

Далі отриману РР заморожували і транспортували в лабораторію. 

Біохімічні параметри РР оцінювались у лабораторних умовах за 

допомогою відповідних методів. 

Отже, основним регулятором гомеостазу мінеральних компонентів є 

водневий показник (рН). При наближеному до нейтрального значення рН 

ротова рідина насичена кальцієм, що своєю чергою перешкоджає 

виділенню кальцію з емалі. При зсуві цього показника у кислу сторону 

запускається зворотній механізм, який призводить до вимивання кальцію 

з емалі  зубів.   

Із метою визначення рН (табл. 3.8.) було проведено дослідження РР 

у дітей віком 12 та 15 років із ДГ та КГ. Результати дослідження рН у 

дітей віком 12 років виглядали таким чином:  

– у КГ рівень рН становив (7,14±0,03), тобто водневий показник  

наближений до нейтрального;  

– у ДГ №1,  порівняно з КГ, рівень рН вірогідно нижчий ( р<0,01) і  

становив (6,98±0,04);   

– у ДГ №2, порівняно з КГ, рівень рН вірогідно нижчий (р<0,05) і 

становив (7,0±0,03).  

Отже, отримані дані рН ДГ у дітей віком 12 років свідчать про його 

зсув у кислу сторону.  

Результати дослідження рН дітей  віком 15  років виглядали так:   

– у КГ дітей віком 15 років  рівень рН становив (7,13±0,02), тобто 

водневий показник наближений до нейтрального;   

– у ДГ  №1 та №2 рівень рН становив відповідно (7,0±0,03) і (6,99±0,03), 

що вірогідно нижче ( р<0,01) від показника КГ.  
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Отже, отримані дані рН дослідних груп дітей 15-го року життя 

свідчать про дестабілізацію буферних властивостей ротової рідини із 

зсувом її в сторону ацидозу. 

Треба відзначити високу варіабельність показників Са та 

неорганічного Р в РР, що своєю чергою відображається на процесах 

мінералізації та ремінералізації у порожнині рота і, як наслідок, 

індивідуальній резистентності до карієсу. Важливим чинником є 

постійний рівень секреції цих компонентів протягом доби під дією різних 

факторів, оскільки це дуже важливо для підтримки мінерального 

гомеостазу твердих тканин зубів, який забезпечується стабільністю 

концентрації основних мінеральних компонентів необхідних для фізико -

хімічного обміну в емалі. 

З метою визначення загального Са та неорганічного Р  було 

проведено дослідження РР  в дітей віком 12 та 15 років із ДГ та КГ (табл. 

3.2). 

Отже, результат визначення загального Са у РР у дітей віком 12 

років виглядав таким чином: 

– у КГ рівень загального Са становив (2,57±0,25) ммоль/л. Отримані дані 

КГ свідчать про сталий рівень Са в ротовій рідині;  

– у ДГ №1 рівень загального Са,  порівняно з КГ, вірогідно вищий 

(р<0,05) і становив (3,50±0,25) ммоль/л, тоді як у ДГ №2 рівень 

загального Са, порівняно з КГ, вірогідно вищий (р<0,01) і  становив 

(3,94±0,30) ммоль/л.  

Результати визначення загального Са у РР  дітей 15 років виглядали 

так: 

– у КГ рівень загального Са становив (2,76±0,35) ммоль/л, тобто 

спостерігався нормальний рівень загального Са у РР, який  відповідає 

віковій фізіологічній нормі; 

– у ДГ №1 рівень загального Са, порівняно з КГ, вірогідно вищий 

(р<0,01) і  становив (4,22±0,0,35) ммоль/л.  
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– у ДГ №2 даний показник вірогідно вищий (р<0,001) проти значення КГ і 

становив (4,88±0,28) ммоль/л.  

Отримані дані рівня загального Са у РР свідчать про порушення 

гомеостазу Са, що супроводжується перерозподілом його фракцій із 

незначним збільшенням  загального рівня у РР дітей дослідних груп. 

Стосовно неорганічного Р слід зазначити, що у дітей віком 12 років 

найвищий його рівень був у КГ – (3,21±0,13) ммоль/л. Отриманий 

показник вірогідно вищий (р<0,01), (р<0,05) від аналогічних показників 

ДГ №1 та №2, де рівень неорганічного Р становив (2,70±0,11) ммоль/л та 

відповідно (2,73±012) ммоль/л. 

 Щодо дітей віком 15 років, то, як і в попередній віковій групі, 

найвищий рівень неорганічного Р спостерігався в КГ – (3,11±0,12) 

ммоль/л, що вірогідно вище (р<0,01), (р<0,001) від рівня неорганічного Р 

ДГ №1 та №2, де він становив (2,53±0,12) ммоль/л та відповідно 

(2,46±0,12) ммоль/л. 

Важливими біохімічними показниками РР є ЛФ, що, гідролізуючи 

ефіри фосфорної кислоти, активує процеси мінералізації твердих тканин, 

та КФ, яка під дією органічних кислот і продуктів життєдіяльності 

ацидофільних мікроорганізмів зубного нальоту демінералізує тверді 

тканини. Концентрація цих ферментів у РР об’єктивно відображає 

картину обмінних процесів у твердих тканинах зубів та регенеративні 

процеси у ротовій порожнині. Враховуючи цей беззаперечний та 

важливий факт,  визначили концентрацію цих ферментів (табл.  3.2.)  у РР 

дітей віком 12 та 15 років. 

 Таким чином, у КГ дітей віком 12 років активність КФ у РР 

знаходилась у межах норми і становила (0,279±0,004) нмоль/хв. в 1мл. 

Отриманий показник є вірогідно нижчим (р<0,05), (р<0,01) від 

аналогічних показників ДГ №1 та №2, які були вищими, і становили 

(0,291±0,003) нмоль/хв в 1 мл та відповідно (0,295±0,003) нмоль/хв в 1 

мл. Виявлено те, що у дітей КГ цієї ж вікової категорії активність ЛФ у 
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РР була у допустимих межах норми і становила (0,065±0,001) нмоль/хв в 

1 мл, тоді як у ДГ №1 та №2, її активність була вірогідно меншою 

(р<0,01) – (0,061±0,001) нмоль/хв в 1 мл. Щодо дітей віком 15 років, то в 

КГ активність КФ у РР становила  (0,279±0,004) нмоль/хв в 1 мл, тобто 

вірогідно менша (р<0,05) від ДГ №2, де активність КФ становила 

(0,293±0,003) нмоль/хв в 1 мл. У ДГ №1 активність КФ становила 

(0,291±0,003) нмоль/хв в 1 мл і вірогідних відмінностей між цими 

групами не виявлено.  Активність ЛФ у дітей КГ віком 15 років становила 

(0,065±0,001) нмоль/хв в 1 мл, тоді як у ДГ №2, її активність була 

вірогідно менша (р<0,01) і становила (0,059±0,001) нмоль/хв в 1 мл. У ДГ 

№1 активність ЛФ становила (0,062±0,001) нмоль/хв в 1 мл, що менше 

активності ЛФ у КГ, проте вірогідної відмінності між цими групами за 

цим же показником не було. 

Отже, у дослідних групах обох вікових категорій відзначається 

зниження активності ЛФ на тлі збільшення активності КФ, що створює 

оптимальні умови для порушення регенеративних процесів у порожнині 

рота та демінералізації твердих тканин зубів, що об’єктивно відображено 

на показниках ураженості карієсом. 

 

3.4. Рівень стоматологічної допомоги  дитячому населенню 

умовно чистого та геохімічно забрудненого району  

 Наявність даних аналізу структури КПВ («К», «П» та «В») дала 

можливість визначити, яка частина проблем дитячого населення, 

пов’язана із каріозним руйнуванням зубів, вирішена та скільки дітей 

потребують стоматологічної допомоги.  

Користуючись індексом РСД (рівень стоматологічної допомоги), ми  

визначили об’єм надання стоматологічної допомоги дітям віком 12 та 15 

років життя у різних зонах дослідження та вирахували відсоток дітей, що 

потребують стоматологічної допомоги  (табл. 3.3.). 
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Таблиця 3.3   

Потреба в стоматологічній допомозі серед дітей різних зон 

 

Вік 

% дітей, що потребує стоматологічної допомоги 

в зонах дослідження 

Умовно чиста 

зона  

Забруднена 

зона  

12  

років 

30,49±5,11% 

 

58,33±6,41% 

15  

років 

35,85±5,90% 

 

43,33±6,45% 

 

р1 р1(А:В)<0,001 

р2  – 
                 Примітки:  

                   1. р1 – рівень значущості відмінності показників у віковій групі 12 років;  

                   2. р2 – рівень значущості відмінності показників у віковій групі 15 років. 

 

Отже, серед дітей віком 12 років, які проживають у забрудненій зоні, 

індекс РСД дорівнював 41,09 % і вказує на недостатній рівень стоматологічної 

допомоги, а саме (58,33±6,41) % дітей потребують стоматологічної допомоги. У 

той час як у групі дітей цього ж віку, які проживають в умовно чистій зоні, 

проти забрудненої, індекс РСД вищий і дорівнював 70,11 %, що вказує на 

задовільний рівень стоматологічної допомоги, тобто (30,49±5,11) % дітей із цієї 

зони потребує стоматологічної допомоги.  

У групі дітей віком 15 років, які проживають в умовно чистій зоні, 

індекс РСД становив 64,85% і вказує на задовільний рівень стоматологічної 

допомоги, тобто (35,85±5,90) % дітей із цієї зони потребує стоматологічної 

допомоги. У той час як у дітей цієї ж вікової категорії, які проживають в 

забрудненій зоні, порівняно з умовно чистою (вірогідної відмінності  між 

групами не виявлено р>0,05), індекс РСД – 43,22% і вказує на недостатній 

рівень стоматологічної допомоги, а саме – (43,33±6,45) % дітей потребує 

стоматологічної допомоги (рис. 3.6). Проведені дослідження вказують на 

недостатній рівень стоматологічної допомоги, яка вимагає багатовекторного 

підходу до лікування екологічно детермінованих стоматологічних патологій  у 

дітей, що проживають в районах з антропогенним забрудненням. 
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Рис. 3.6. Рівень стоматологічної допомоги серед дітей віком 12 та 15 років 

у різних зонах дослідження. 

 

3.5. Моніторинг адгезивних систем у мережах стоматологічних 

поліклінік міста Івано-Франківська 

Для досягнення поставленої мети в державних стоматологічних 

поліклініках м. Івано-Франківська, зокрема МСП, МДСП та ЦС ІФНМУ, було 

проведено міні-анкетування 39 стоматологів (респондентів) із різним стажем 

роботи. Результати проведеного анкетування 39 респондентів, які були поділені 

на три групи, показали таке (рис. 3.7): у першій групі 15 респондентів 

застосовували у своїй практиці АС V покоління, що становить 38,46 % із 

загальної кількості анкетованих; у другій групі 8 респондентів користуються 

АС VІ покоління, – 20,52 %; у третій групі 16 респондентів застосовують у 

практиці АС VІІ покоління, тобто 41,02 %. 

     

              Рис. 3.7. Результати анкетування 39 респондентів. 
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Щодо представників АС різних поколінь, то результати дослідження 

виглядають так (рис. 3.8): у першій групі із 15 респондентів, які користуються 

АС V покоління, 8 (53,33 %) – у своїй практиці застосовують Аdper Single Bond,  

4 (26,67 %) – Gluma СPS і 3 (20 %) респонденти – Prime & Bond NT; у другій 

групі із 8 респондентів, які користуються АС VІ покоління, 5 (62,5 %) – 

користуються АС Adper Prompt-L-Pop, 2 (25 %) – Clearfil SE Bond і 1 (12,5%) 

респондент застосовує Xeno III; у третій групі із 16 респондентів, які 

користуються АС VІІ покоління, 9 (56,25 %) у своїй практиці застосовують АС 

Bond Force, 4 (25 %) респондента користуються G-Bond та 3 (18,75 %) – Xeno 

V. 

 Рис. 3.8. Частота застосування адгезивних систем. 

 

Стосовно обґрунтування вибору АС респондентами, результати 
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Рис. 3.9. Обґрунтування вибору представників адгезивних систем. 

 

1. Респонденти, які застосовували у своїй практиці АС V покоління, 

обґрунтовували свій вибір адгезивної системи таким чином:  

– 7 респондентів (46,67 %) обґрунтовували свій вибір АС надійною адгезією до 

тканин реставраційної основи;  

– 5 респондентів (33,33 %) обґрунтовували свій вибір позитивними віддаленими 

результатами; 

– 3 респонденти (20 %) обґрунтовували свій вибір відносно дешевою ціною на 

стоматологічному ринку. 

2. Респонденти, які застосовували у своїй практиці АС VІ покоління, 

обґрунтовували свій вибір адгезивної системи таким чином: 

– 5 респондентів (62,5 %) обґрунтовували свій вибір відсутністю післяопераційної 

чутливості; 

– 3 респонденти (37,5 %) обґрунтовували свій вибір надійною адгезією до 

тканин реставраційної основи. 

4. Обґрунтування вибору респондентами, які застосовували у своїй 

практиці АС VІІ покоління, виглядало так: 

–  10 респондентів (62,5 %) обґрунтовували свій вибір простотою у застосуванні 

вибраної адгезивної системи; 

– 3 респонденти (18,75 %) обґрунтовували свій вибір відсутністю післяопераційної 

чутливості; 
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– 3 респонденти (18,75 %) обґрунтовували свій вибір надійною адгезією до 

тканин реставраційної основи. 

Щодо ускладнень, які виникали при використанні анкетованими їхніх 

АС, результати виглядали таким чином (рис. 3.10.): 

1. У першій групі, де застосовувалися АС V покоління, 53,33 % 

респондентів зазначали післяопераційну чутливість, а 46,67 % – ускладнення 

карієсу (пульпіт і періодонтит); 

 2. У групі, де респонденти застосовували АС VІ покоління, 62,5 % 

анкетованих зазначали порушення крайової герметичності реставрації, а 37,5 %  

– післяопераційну чутливість. 

3. У третій групі, де застосовувалися АС VІІ покоління, 68,75 % 

респондентів ускладнень не спостерігали, а 31,25 % спостерігали порушення 

крайової герметичності реставрації. 

 
Рис. 3.10. Результати стосовно ускладнень при застосуванні адгезивних 

систем респондентами. 

 

Таким чином, проведене нами міні-анкетування в межах державних 

стоматологічних поліклінік м. Івано-Франківська, зокрема МСП, МДСП та ЦС 

ІФНМУ, показало, що з усіх анкетованих респондентів 41,02 % 

використовують у своїй практиці АС VІІ покоління, 38,46 % – V покоління і 
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лише 20,52 % респондентів користуються  АС VІ покоління, із них 62,5 %  

віддали перевагу АС Adper Prompt-L-Pop. Отримані дані також свідчать про 

переважне застосування анкетованими в практиці естетичних реставрацій АС 

Аdper Single Bond (V покоління), що становить 20,51 % з усіх поколінь 

запропонованих адгезивів і Bond Force (VII покоління) 23,07 % відповідно. 

Щодо обґрунтування вибору АС V покоління, то 46,67 % респондентів 

обґрунтовують  свій вибір надійною адгезією до тканин реставраційної основи, 

33,33 % – позитивними віддаленими результатами та 20 % відносно дешевою 

ціною на стоматологічному ринку. Респонденти, які застосовували VІІ 

покоління АС, пояснюють свій вибір простотою у застосуванні (62,5 % 

респондентів), відсутністю післяопераційної чутливості (18,75 % респондентів), 

надійною адгезією до тканин реставраційної основи (18,75 % респондентів). 

Треба зазначити, що 68,75 % респондентів, які використовують АС VІІ 

покоління у своїй клінічній практиці ускладнень не спостерігали, натомість 

31,25 % спостерігали порушення крайової герметичності реставрації. У групі, 

де респонденти застосовували АС V покоління, 53,33 % зазначали  

післяопераційну чутливість, а 46,67 % – ускладнення карієсу (пульпіт і 

періодонтит).  

 

Висновки до розділу. 

1. Результати клінічного обстеження дітей вказують на те, що в  ДГ №1 та 

№2 (геохімічно забруднений район) віком 12 років інтенсивність карієсу склала 

(6,03±0,64) та (6,03±0,52) зуба відповідно, що розцінюється для даної вікової 

категорії, згідно з номенклатурою ВООЗ, як висока. У КГ цього ж віку  

інтенсивність карієсу вірогідно менша (р<0,05) і становить (4,35±0,54) зуба, що 

розцінюється для даної вікової категорії, як середня. У ДГ №1 та №2 віком 15 

років, інтенсивність карієсу склала (6,33±0,72) та (6,33±0,50) зуба відповідно, 

що розцінюється для даної вікової категорії як висока. Показник інтенсивності 

карієсу КГ, цієї ж вікової категорії, вірогідно нижчий (р<0,05) і становить 

(4,95±0,51) зуба, що розцінюється для даного віку як середній.  
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2. Аналіз ступеня активності карієсу зубів показав, що в дітей з ДГ та КГ 

12 і 15 років частка уражених із декомпенсованим,  субкомпенсованим та 

компенсованим перебігом каріозного процесу однакова, тобто вірогідних 

відмінностей між показниками груп за ступенем активності не виявлено 

(р>0,05). 

3. Поширеність карієсу у групі із 60 дітей віком 12 років, що проживають 

в геохімічно забрудненій зоні, в середньому становить (88,33±5,36) %, а в групі 

із 20 дітей цього ж віку з умовно чистої зони, даний показник вірогідно нижчий 

(р<0,05) і становть (60,98±5,42) %. Поширеність карієсу в групі із 60 дітей 

віком 15 років з геохімічно забрудненої зони, в середньому становить 

(91,67±5,03) %, тоді як у групі із 20 дітей цього ж віку, з умовно чистої зони, 

даний показник вірогідно нижчий (р<0,05) і становить (61,19±5,99) % 

поширеності каріозного процесу.  

4. Аналіз структури КПВ вказує на те, що у ДГ №1 і №2 обох вікових 

категорій вірогідно вище (р<0,001 – 12 р., р<0,01 – 15 р.) значення елементу 

«К», значення елементу «В» на фоні вірогідно низького (р<0,05), значення 

елементу «П», порівняно з показниками елементів КПВ КГ обох вікових 

категорій. 

5. Результати біохімічних досліджень рН ДГ дітей віком 12 та 15 років 

вказують на дестабілізацію буферних властивостей РР із зсувом її в бік 

ацидозу. Про це свідчать результати дослідження рН ДГ №1 та №2,  що 

вірогідно нижчі (р<0,01, р<0,05) від показника КГ в обох вікових категоріях. 

Слід зазначити високу варіабельність показників Са та неорганічного Р у РР. 

Зокрема, вміст загального Са в РР у ДГ №1 і №2 у дітей віком 12 та 15 років 

вірогідно вищий (р<0,05, р<0,01) від показника КГ в обох вікових категорій. 

Стосовно неорганічного Р тут слід зазначити, що у дітей віком 12 та 15 років 

його вірогідно вищий (р<0,01, р<0,05) рівень був у КГ,  порівняно із 

показниками ДГ №1 та №2. Активність КФ у ДГ №1 та №2 була вірогідно 

вищою (р<0,01, р<0,05) в обох вікових категоріях, порівняно із показниками 

КГ. Окрім того, у дітей КГ обох вікових категорій концентрація ЛФ у ротовій 
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рідині була в допустимих вікових межах норми, тоді як у ДГ №1 та №2 її 

активність була вірогідно менша (р<0,01). Таким чином, до початку лікування у 

дослідних групах обох вікових категорій відзначається зниження активності 

ЛФ на тлі збільшення активності КФ, що створює оптимальні умови для 

порушення регенеративних процесів у ротовій порожнині та демінералізації   

твердих тканин зубів, що об’єктивно відображено на показниках ураженості 

карієсом.  

6. Окрім того, встановлено вірогідну відмінність (р<0,001) у потребі 

стоматологічної допомоги, як серед дітей віком 12, так і серед дітей віком 15 

років, які проживають у геохімічно забрудненому районі: (58,33±6,41) % – 12 

р., (43,33±6,45) % – 15 р. потребують стоматологічної допомоги), порівняно 

із дітьми з умовно чистого району: (30,49±5,11) % – 12 р., (35,85±5,90) % – 15 

р. 

7. Нами було проведено міні-анкетування 39 респондентів, з метою 

визначення  найбільш популярних серед  поколінь представників АС. 

Результати проведеного анкетування вказують на найчастіше застосування 

респондентами у своїй практиці АС V та VII поколінь, а саме таких 

представників, як «Adper Single Bond» – (20,51% респондентів) та «Bond Force» 

– (23,07% респондентів). 
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РОЗДІЛ 4 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ 

АДГЕЗИВНИХ СИСТЕМ V ТА VII ПОКОЛІННЯ  

У ПОСТІЙНИХ ЗУБАХ ДІТЕЙ 

 

4.1. Растрова мікроскопія і мікроскопічний аналіз 

Дослідження ультраструктури твердих тканин зубів проводили в 3-х 

серіях по 8 зрізів кожна (сумарно 24 зрізів). Зразки зубів, екстрагованих у дітей 

за ортодонтичними показаннями, які проживають у геохімічно забрудненому та 

умовно чистому районі, готувалися згідно з протоколом підготовки. 

Отже, структура емалі взірців І та ІІ серії змінена, що виявляється у 

вигляді тріщин та розломів із частковою перфорацією емалевих пластинок, що 

є характерною ознакою ураження, спричиненого дією солей важких металів. 

Окрім того, помітні зміни з боку перитубулярного та інтератубулярного 

дентину, що виявляється у зміні конфігурації та зменшенні розміру просвіту 

дентинних канальців. 

Щодо проведеного аналізу зрізів (рис. 4.1 – 4.4), опрацьованих 

«Глуфторедом» (ВладМива), та АС V покоління «Аdper Single Bond» («3M 

ESPE») та VІІ покоління «Bond Force» («Tokuyama Dental»), отриманих при 

вивченні взірців І серії при збільшенні від х1500 до х5000, можна зробити 

висновок, що у взірцях, де застосувалися ці дві АС із дентином, у всіх без 

винятку випадках, утворюється рівномірний гібридний шар без зон 

розшарування. Відзначається рівномірна пенетрація у дентинних канальцях 

обох АС у вигляді тяжів довжиною в середньому від 2,1 до 4,13 мкм, та надійна 

їхня герметизація. У порах емалі також спостерігаються тяжі обох АС 

довжиною в середньому від 4,12 до 7,11 мкм, які на всьому протязі взірців 

герметично їх закривають.    
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Рис. 4.1. Зони контакту взірця, опрацьованого «Глуфторедом» та АС                                               

«Аdper Single-Bond» з емаллю зуба у 1-й серії, збільшення х3000, 1 – тяж АС, 2 

– емаль. 

 

Рис. 4.2. Зони контакту взірця, опрацьованого «Глуфторедом» та АС 

«Аdper Single-Bond» з дентином зуба у 1-й серії, збільшення х4000, 1 – тяж АС, 

2 – гібридний шар. 

 

 

Рис. 4.3. Зони контакту взірця, опрацьованого «Глуфторедом» та АС 

«Bond Force» з емаллю зуба у 1-й серії, збільшення х4000, 1 – тяж АС, 2 – 

емаль. 

 

1 

1 
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Рис. 4.4. Зони контакту взірця, опрацьованого «Глуфторедом» та АС 

«Bond Force» з дентином зуба у 1-й серії, збільшення х5000, 1 – тяж АС, 2 – 

гібридний шар. 

 

Стосовно проведеного аналізу зрізів (рис. 4.5 – 4.8), отриманих при 

вивченні ІІ серії при збільшенні від х1500 до х5000, які опрацьовувалися тільки 

АС V покоління «Аdper Single Bond» («3M ESPE») та VІІ покоління «Bond 

Force» («Tokuyama Dental») без «Глуфтореду» (ВладМива), спостерігається 

утворення нерівномірного гібридного шару із зонами розшарування від 2,14 до 

7,19 мкм. Окрім того, спостерігається часткова  пенетрація у дентинних 

канальцях обох АС у вигляді тяжів довжиною в середньому від 1,13 до 3,43 

мкм із неповною їх герметизацією. Щодо емалі, спостерігаємо наявність у її 

порах обривистих тяжів обох АС довжиною в середньому від 2,22 до 4,31 мкм, 

які на всьому протязі взірців блокують їх не герметично. 

  

Рис. 4.5. Зони контакту взірця, опрацьованого АС «Аdper Single-Bond» з 

емаллю зуба у 2-й серії, збільшення х1500, 1 – тяж АС, 2 – емаль. 

1 
2 

2 1 
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Рис. 4.6. Зони контакту взірця, опрацьованого АС «Аdper Single-Bond»з 

дентином зуба у 2-й серії, збільшення х2500, 1 – тяж АС, 2 – гібридний шар. 

                                            

Рис. 4.7. Зони контакту взірця опрацьованого АС «Bond Force» з емаллю 

зуба у 2-й серії, збільшення х3000, 1 – тяж АС, 2 – емаль. 

 

                                           

Рис. 4.8. Зони контакту взірця, опрацьованого АС «Bond Force» з 

дентином зуба у 2-й серії, збільшення х5000, 1 – тяж АС, 2 – гібридний шар. 

 

Емаль взірців ІІІ серії не змінена, відсутні тріщини, розломи та 

перфорації емалевих пластинок. Структура емалі представлена у вигляді 

щільно розташованих емалевих призм, які мають арочну конфігурацію (S-

подібну викривленість). Щодо дентину патологічних змін не спостерігаємо. 

1 

2 

1 

1 
2 
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Структура перитубулярного дентину достатньо сильно мінералізована без змін 

конфігурації та розміру просвіту дентинних канальців. Структура 

інтератубулярного дентину  рівномірно гомогенна без включень.  

Проведений аналіз  зрізів (рис. 4.9 – 4.12), отриманий при вивченні 

взірців ІІІ серії при збільшенні від х1500 до х5000 опрацьованих АС V 

покоління «Аdper Single Bond» («3M ESPE») та VІІ покоління «Bond Force» 

(«Tokuyama Dental»), вказує на утворення рівномірного гібридного шару без 

надривів, наявність достатньо глибокої пенетрації АС у вигляді тяжів, як у 

дентинних канальцях, так і в мікропорах емалі. Довжина тяжів АС у дентинних 

канальцях становить від 2,5 до 5 мкм, у порах емалі – від 5,21 до 9,26 мкм. У 

всіх взірцях ІІІ серії відсутнє розшарування обох АС на всій зоні контакту. 

 

Рис. 4.9. Зони контакту взірця, опрацьованого АС «Аdper Single Bond» з 

емаллю зуба у 3-й серії, збільшення х3000, 1 – тяж АС, 2 – емаль. 

 

                                          

Рис. 4.10. Зони контакту взірця, опрацьованого АС «Аdper Single Bond» з 

дентином зуба у 3-й серії, збільшення х5000, 1 – тяж АС, 2 – гібридний шар. 
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Рис. 4.11. Зони контакту взірця, опрацьованого АС «Bond Force» з 

емаллю зуба у 3-й серії, збільшення х3000, 1 – тяж АС, 2 – емаль. 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 Рис. 4.12. Зони контакту взірця, опрацьованого АС «Bond Force»  з 

дентином зуба у 3-й серії, збільшення х5000, 1 – тяж АС, 2 – гібридний шар. 

 

Отже, отримані дані РЕМ вказують на рівноцінність серії №1 та №3 між 

собою. Прикладом цьому є менша кількість зон розшарувань та їх обсяг, 

рівномірність пенетрації АС у дентинних канальцях та мікропорах емалі, і, як 

наслідок, їх герметична ізоляція на всьому протязі взірців як із геохімічно 

забрудненого (серія №1), так і з умовно чистого району (серія №3). 

Аналізуючи отримані результати РЕМ, встановлюємо залежність якості 

контакту адгезивної системи із твердими тканинами від підготовки порожнини 

зуба, особливо у дітей, які проживають в геохімічно забруднених районах. 

 

4.2. Крайова проникність 

За електронограмами, отриманими електронним мікроскопом 

«MICROSAFE SHINYVISION ММ-2288-5Х-В» (2.0 МР) при х20 збільшенні, 

вивчали КП реставрацій після термоциклювання. 

1 
2 

1 2 
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Результати проведеного визначення КП відображені в табл. 4.1. 

Таблиця 4.1   

Оцінка якості крайового прилягання реставрацій до зони емалі та 

дентину зубів, оброблених препаратом «Глуфторед» 

Група 

Бали 

Оклюзійна 

зона 

Пришийкова 

зона 

Група 1* 

 

0 1 

0 1 

0 0 

0 0 

Група 2° 

3 4 

3 4 

1 2 

3 3 

Група 3″ 

3 2 

0 3 

0 0 

0 1 

р 

р (* : °) р<0,01 

р (* : ″) – 

р (° : ″) р<0,05 

                               Примітки: 

                               1. р – рівень значущості відмінності між балами у групах; 

                               2. * – група 1, ° – група 2, ″ – група 3. 

 

Отже,  результати дослідження взірців групи №1, оброблених АС «Bond 

Force», вказують на ідеальне прилягання композиційного матеріалу до 

сформованих порожнин І та V класів за Блеком. Також варто зазначити 
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відсутність проникнення барвника у зони контакту композиційного матеріалу зі 

стінками зубів як на оклюзійних (рис. 4.13), так і в пришийкових ділянках (0 

балів), що чітко видно на рисунку 4.14. Щодо взірців, оброблених адгезивною 

системою «Аdper Single Bond», відмічаємо в пришийковій ділянці зуба (рис. 

4.15) незначне проникнення 2% метиленового синього до  1/3 ясенної стінки (1 

бал). Проте на взірці оклюзійної поверхні зуба (рис. 4.16) цієї групи, 

спостерігається гомогенне з’єднання композиційного матеріалу із 

реставраційною основою (0 балів). 

 

                 Рис. 4.13.  Група 1, зразок оклюзійної поверхні, АС «Bond Force» в 

комбінації з композитом Estelite Σ  при збільшенні х20, 1 – відсутність 

підтікання фарбника, оцінка 0 балів. 

 

Рис. 4.14. Група 1, зразок пришийкової зони, АС «Bond Force» в 

комбінації з композитом Estelite Σ при збільшенні х20, 1 – відсутність 

підтікання фарбника, оцінка 0 балів.  

1 

1 
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                 Рис. 4.15.  Група 1, зразок оклюзійної поверхні, АС «Аdper Single-

Bond» в комбінації з композитом Filtek Z 250 при збільшенні х20, 1 – 

відсутність підтікання фарбника, оцінка 0 балів. 

    

Рис. 4.16.  Група 1, зразок пришийкової  зони, АС «Аdper Single-Bond» в 

комбінації з композитом Filtek Z 250 при збільшенні х20, 1 – підтікання 

фарбника, оцінка 1 бал. 

 

Результати дослідження взірців групи №2, що були оброблені АС «Аdper 

Single Bond» («3M ESPE») та «Bond Force» («Tokuyama Dental»), а зокрема 

оклюзійних поверхонь, вказують на підтікання 2% метиленового синього, як 

вздовж емалево-дентинної межі, так і глибше до стінки порожнини зуба (3 

бали) (рис. 4.17, 4.18). Щодо пришийкових ділянок, то відзначається аналогічна 

тенденція, а саме, барвник глибоко проникає між стінками порожнини та 

композиційним матеріалом, як до 2/3 ясенної стінки, так і на всю ясенну стінку 

аж до порожнини зуба (2-4 бали)  (мікрофотографії 4.18, 4.19). Окрім того, 

треба зазначити відсутність гомогенного з’єднання композиту із твердими 

тканинами порожнини І та V класів за Блеком. 

1 

 1 
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Рис. 4.17.  Група 2, зразок оклюзійної поверхні, АС «Аdper Single-Bond» в 

комбінації з композитом Filtek Z 250 при збільшенні х20, 1 – підтікання 

барвника, оцінка 3 бали. 

 

Рис. 4.18.  Група 2, зразок пришийкової  зони, АС «Аdper Single-Bond» у 

комбінації з композитом Filtek Z 250 при збільшенні х20, 1 – підтікання 

барвника, оцінка 4 бали. 

 

Рис. 4.19.  Група 2, зразок оклюзійної поверхні, АС «Bond Force»   в 

комбінації з композитом Estelite Σ при збільшенні х20, 1 – підтікання барвника, 

оцінка 3 бали. 

1 

1 

1 
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Рис. 4.20.  Група 2, зразок пришийкової  зони, АС «Bond Force»   в 

комбінації з композитом Estelite Σ при збільшенні х20, 1 – підтікання барвника,  

оцінка 3 бали. 

Результати дослідження взірців групи №3 вказують на вірогідно добрий 

рівень прилягання композиційного матеріалу до стінок порожнини І класу за 

Блеком (0 балів), що чітко видно на мікрофотографіях 4.21 – 4.24. Винятком 

став один взірець, в якому барвник проник за емалево-дентинну межу аж до 

стінки порожнини зуба (3 бали).  

Щодо порожнин V класу за Блеком, варто зазначити недостатній рівень 

прилягання композиційного матеріалу, зокрема у взірцях, де застосована  АС  

«Аdper Single Bond» («3M ESPE»),  і, як наслідок, підтікання 2% метиленового 

синього до 1/3 ясенної стінки (1 бал), що можна побачити на рисунку 4.23.  

 

Рис. 4.21.  Група 3, зразок оклюзійної поверхні, АС «Аdper Single-Bond» у 

комбінації з композитом Filtek Z 250 при збільшенні х20, 1 – відсутність 

підтікання барвника, оцінка 0 балів. 

1 

1 
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Рис. 4.22. Група 3, зразок оклюзійної поверхні, АС «Bond Force» в 

комбінації з композитом Estelite Σ при  збільшенні х20, 1 – відсутність 

підтікання барвника, оцінка 0 балів. 

 

 

Рис. 4.23.  Група 3, зразок пришийкової  зони, АС «Аdper Single-Bond» в 

комбінації з композитом Filtek Z 250 при збільшенні х20, 1 – підтікання 

барвника, оцінка 1 бал. 

Щодо взірців, де застосовувалась адгезивна система «Bond Force» 

(«Tokuyama Dental») відзначаємо достатньо добрий, гомогенний рівень 

з’єднання реставраційної основи з композиційним матеріалом (рис. 4.24). 

         

 

Рис. 4.24.  Група 3, зразок пришийкової  зани, АС «Bond Force»   в 

комбінації з композитом Estelite Σ при збільшенні х20, 1 – підтікання барвника, 

оцінка 0 балів. 

1 

1 

1 
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Таким чином, результати проведеного дослідження вказують на вірогідно 

менше проникнення барвника у взірцях групи №1 (р<0,01) та групи №3 

(р<0,05), порівняно із взірцями другої групи. Вірогідної різниці між групою 

взірців №1 та №3 не виявлено, тобто ці групи між собою умовно рівноцінні. 

Окрім того, отримані статистичні дані вказують на вірогідно меншу КП 

виконаних реставраційних робіт із використанням адгезивних систем «Аdper 

Single Bond» («3M ESPE») та «Bond Force» («Tokuyama Dental») у комбінації з 

препаратом «Глуфторедом» (ВладМива) у зубах дітей, які проживають в 

геохімічно забрудненому районі.  

 

Висновки до розділу 

1. Результат якості пенетрації АС на 12 зрізах в 3-х серіях, що 

досліджувалась на растровому електронному мікроскопі при збільшенні від 

х1500 до х5000, показав найкращий рівень адаптації АС у серії №3, де місцево 

не застосовувалися ніякі препарати, та у серії №1, де місцево застосовувався 

препарат «Глуфторед». Саме в цих серіях відзначається найменше зон надриву 

АС від реставраційної основи, глибша їх пенетрація у дентинних канальцях та 

мікропорах емалі, і відповідно вища гомогенність гібридного шару. 

2. Отримані нами результати вивчення КП свідчать про вірогідно менше 

(р<0,01 та р<0,05) проникнення барвника в групі №1, де місцево застосовувався 

препарат «Глуфторед», та у групі №3, де місцево не застосовувалися жодні 

препарати. 

 

Матеріали розділу опубліковані в такій науковій праці: 

1. Аваков В. В. Дослідження ефективності комбінації методу глибокого 

фторування з різними адгезивними системами в дітей, які проживають у 

місцевості, забрудненій солями важких металів / В. В. Аваков, М. М. Рожко // 

Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. – 2013. – № 

6 (120). – С. 237–243. 
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РОЗДІЛ 5 

КЛІНІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ  

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО КОПЛЕКСУ У ДІТЕЙ 

РІЗНИХ ВІКОВИХ КАТЕГОРІЙ 

 

5.1. Клінічна оцінка стану гігієни ротової порожнини дослідних та 

контрольних групах дітей віком 12 та 15 років. 

Перед виконанням реставраційних робіт було проведено визначення 

гігієнічного стану ротової порожнини у всіх вікових групах дітей за спрощеним 

варіантом індексу Green-Vermillion (табл. 5.1). 

Таблиця 5.1  

Показники OHI-S у дітей дослідних та контрольних груп різних вікових 

категорій до та після лікування 

Група 

дослідження, 

вік дітей 

/ 

к-ть обстежених 

Показники 

OHI-S 

(бали) 

до лікування 

(М±m) 

OHI-S 

(бали) 

після 

лікування 

(М±m) 

р  рівень 

значущості 

відмінності 

між 

показниками 

ОНІ-S до та 

після 

лікування 

Різниця 

між 

показниками 

OHI-S 

у % 

1 2 3 4 5 

КГ * 

12 р. / n = 20 

 

0,72 

±0,05 

0,71 

±0,03 
– 4,1 ↓ 

ДГ №1°  

12 р. / n = 30 

 

1,50 

±0,11 

0,71 

±0,02 
р<0,001 52,63 ↓ 

ДГ №2 ″ 

12 р. / n = 30 

 

1,52 

±0,12 

 

0,72 

±0,02 
р<0,001 

52,67 ↓ 

 

КГ* 

15 р. / n = 20 

 

0,74 

±0,05 

0,69 

±0,02 
– 6,7↓ 

ДГ №1 ° 

15 р. / n = 30 

 

1,38 

±0,12 

0,73 

±0,04 
р<0,001 47,1↓ 
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Продовження таблиці 5.1 

1 2 3 4 5 

ДГ №2 ″ 

15 р. / n = 30 

 

1,45 

±0,10 

0,75 

±0,02 
р<0,001 48,28↓ 

р1 (* : °) р<0,001 – 

– – 

р1 (* : ″) р<0,001 – 

р1 (° : ″) - – 

р2 (* : °) р<0,001 – 

р2 (* :″) р<0,001 – 

р2 (° : ″) – – 
Примітки:  

1. р – рівень значущості відмінності показників ОНІ-S у вікових категоріях: р1 –  12 років та 

р2  – 15 років.  

2. * – контрольна група, ° – дослідна група №1, ″ – дослідна група №2. 

3. ↓ зменшення показника ОНІ-S у %. 

 

Отже, показник гігієнічного стану ротової порожнини  у дітей віком 12 

років ДГ №1 та №2 до початку лікування становив (1,50±0,11) та (1,52±0,12) 

балів, що відповідає «задовільному» станові гігієни РП. Отримані  дані 

вірогідно вищі (р<0,001) від показника гігієни РП контрольної групи, де ОНІ-S 

становив (0,72±0,05) бали та відповідає «хорошому» станові гігієни РП.   

У дітей КГ 15-го року життя показник стану гігієни ротової порожнини 

становив (0,74±0,05) бали, що вірогідно менше (р<0,001) від показників ДГ №1 

та відповідно №2, які становили (1,38±0,12) та (1,45±0,10) бали відповідно. 

Результати показників ДГ №1 та №2, згідно з інтерпретацією Шугара, 

відповідали «задовільному» стану гігієни РП.  

Таким чином, всі вікові групи спостереження за показником ОНІ-S не 

були рівноцінними. Тому перед початком лікування у всіх вікових групах 

спостереження було проведено професійну гігієну ротової порожнини із 

використанням содоструменевого апарату PROPHY AP-II з дрібнозернистим 

абразивом та полірувальну пасту «Prophy Gloss fine».  
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Наступне визначення стану гігієни ротової порожнини проводили через 

18 місяців, результати якого виглядали таким чином: 

1. У ДГ №1 у дітей віком 12 років ОНІ-S становив (0,71±0,02) бали, тобто 

відмічаємо вірогідне зниження (р<0,001) показника від початкового значення. 

У ДГ №2 показник ОНІ-S – (0,72±0,02) бали, що вірогідно менше (р<0,001) від 

початкового значення в цій групі. У КГ показник гігієни ротової порожнини – 

(0,71±0,03) бали, що менше від початкового значення ОНІ-S, але вірогідної 

відмінності між показниками не виявлено. 

2. У ДГ №1 у дітей віком 15 років  показник стану гігієни ротової 

порожнини становив (0,73±0,04) бали, а у ДГ №2 – (0,75±0,02) бали, що 

вірогідно менше (р<0,001) від початкового значення. Щодо КГ ОНІ-S за 18 

місяців після лікування становив (0,69±0,02) бали, що менше від значення 

цього ж показника до лікування, проте вірогідної різниці між ними не виявлено.  

Таким чином, отримані результати оцінки гігієнічного стану порожнини 

рота за спрощеним варіантом індексу Green-Vermillion через 18 місяців, 

говорять про те, що у всіх вікових групах стан гігієни відповідав «хорошому».  

Отже, значення показника ОНІ-S знаходились у межах 0,7 балів. 

Статистично вірогідної різниці індексу у дослідних та контрольних групах не 

виявлено, тобто групи за даним показником стали рівноцінними. 

 

5.2. Клінічна оцінка проведених реставрацій за системою USPHS 

(FDI) із використанням адгезивних систем V покоління «Adper Single 

Bond» та VII покоління «Bond Force» у дітей віком 12 та 15 років. 

Оцінку якості виконаних реставраційних робіт проведено за 

системою USPHS (FDI). За даною системою враховані такі ключові 

пункти, як «АФ» (анатомічна форма), «КА» (крайова адаптація), «КЗ» 

(крайове зафарбування), «ШП» (шорсткість поверхні), «Ч» (чутливість), 

«ВК» (відповідність кольору) та «КВ» (карієс вторинний). Загальна 

кількість реставрацій у дітей 12 років становила 215, а у дітей 15 років – 
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231, із різною локалізацією та глибиною каріозного процесу (табл. 5.2, 

5.3). Було проведено двох-етапне дослідження.  

За 6 місяців в основу дослідження взято 90 % реставрацій, а за 18 

місяців – 75 % реставрацій відповідно до вимог Ради за матеріалами ADA 

(Чикаго 1994р.). 

Таблиця 5.2 

Поділ реставрацій за локалізацією каріозних порожнин 

Вікова 

група 

Клас за Блеком 

 Σ 
І (абс.) ІІ (абс.) ІІІ (абс.) ІV (абс.) V (абс.) 

12 років 

 

62 

 

84 32 22 15 215 

15 років 

 

71 

 

79 31 34 14 231 

 

Таблиця 5.3 

Поділ реставрацій за глибиною каріозних порожнин 

Вікова група 

Діагноз 

Поверхневий карієс 

(абс.) 

Середній карієс 

(абс.) 

Глибокий карієс 

(абс.) 

12 років 24 127 64 

15 років 28 136 67 

Σ 52 263 131 

 

Отже, за 6 місяців в основу дослідження взято дослідні №1, №2 та 

контрольну групи, а саме:  

1. діти 12 років із сумарною кількістю реставрацій –  204;  

2. діти 15 років із сумарною кількістю реставрацій – 209. 

За 18 місяців у дослідженні перебували ДГ №1, №2 та КГ, а саме 12-річні 

діти  із сумарною кількістю реставрацій 172, та 15-річні діти із загальною 

кількістю реставрацій – 171. 
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Кожен із ключових пунктів (критеріїв) системи USPHS оцінювався за 

показниками A, B, C та D.  Показникові «А» відповідали повноцінні 

реставрації, «В» – клінічно прийнятні, «С» – реставрації, що потребують 

перероблення з профілактичною метою, та «D» – реставрації, що потребують 

негайного перероблення. Після 6-ти місяців функціонування проводили 

клінічну оцінку якості реставраційних робіт, що виконувались у дітей 12-го 

року життя, результати  якого відображені в табл. 5.4, 5.5 та 5.6. 

Таблиця 5.4   

Показники оцінки якості реставраційних робіт за системою USPHS за 6 

місяців після їхнього виконання у дітей дослідної групи №1 віком 12 років 

Підгрупи 

по АС / n 

к-ть 

рестав- 

рацій 

П
о
к
аз

н
и

к
 

Критерії оцінювання реставрацій, абс. / (%) 

АФ КА КЗ ШП ВК Ч КВ 

Підгрупа 

«Bond 

Force» 

n=39 

А 
38 

(97,44) 

38  

(97,44) 

37 

(94,87) 

38 

(97,44) 

39 

(100) 

39 

(100) 

39 

(100) 

В 
1 

 (2,56) 

1  

(2,56) 

2  

(5,12) 

1  

(2,56) 
0 0 0 

С 0 0 0 0 0 0 – 

D – 0 – 0 – 0 – 

 

Таблиця 5.5   

Показники оцінки якості реставраційних робіт за системою USPHS за 6 

місяців після їхнього виконання у дітей дослідної групи №2 віком 12 років 

Підгрупи 

по АС / n 

к-ть 

реставра

цій 

П
о
к
аз

н
и

к
 

Критерії оцінювання реставрацій, абс. / (%) 

АФ КА КЗ ШП ВК Ч КВ 

Підгрупа 

«Bond 

Force» 

n=38 

А 
34 

(89,47) 

34 

(89,47) 

35 

(92,11) 

34 

(89,47) 

35 

(92,11) 

36 

(94,74) 

36 

(94,74) 

В 
4 

(10,53) 

4 

(10,53) 

3  

(7,89) 

4 

(10,53) 

3  

(7,89) 

2  

(5,26) 

2  

(5,26) 

С 0 0 0 0 0 0 - 

D - 0 - 0 - 0 - 
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Таблиця 5.6   

Показники оцінки якості реставраційних робіт за системою USPHS за 6 

місяців після їхнього виконання у дітей контрольної групи віком 12 років 

Підгрупи 

по АС / n 

к-ть 

реставра

цій 

П
о
к
аз

н
и

к
 

Критерії оцінювання реставрацій, абс. / (%) 

АФ КА КЗ ШП ВК Ч КВ 

Підгрупа 

«Bond 

Force» 

n=25 

А 
23 

(92) 

23  

(92) 

23  

(92) 

21  

(84) 

25 

(100) 

25 

(100) 

25 

(100) 

В 
2  

(8) 

2  

(8) 

2  

(8) 

4  

(16) 
0 0 0 

С 0 0 0 0 0 0 – 

D – 0 – 0 – 0 – 

 

5.2.1. Результати порівняльної клінічної оцінки якості реставрацій із 

використанням адгезивної системи VII покоління «Bond Force» у дітей  

віком 12 років через 6, 12 та 18 місяців. Отже, через 6 місяців (табл. 5.4, 5.5, 

5.6) за критеріями «АФ» та «КА» у ДГ  №1  97,44 % реставрацій відповідали 

показникові «А», тобто зберегли створену анатомічну форму, та при зондуванні  

не виявлено  порушення прилягання.  

У ДГ №2 за даними критеріями 89,47 % реставрацій відповідали 

показникові «А», а в КГ – 92 %. Показникові «В» у ДГ №1 відповідало 2,56 % 

реставрацій, тобто було виявлено незначні відколи поверхневого шару 

реставрацій, при зондуванні виявлено щілину між реставрацією та 

реставраційною основою без оголення дентину, тоді як у ДГ №2 за даним 

критерієм показникові «В» відповідало 10,53 %, а у КГ – 8% реставрацій. 

Показників «С» та «D» у жодній групі не виявлено.  

За критеріями «КЗ» та «ВК» у ДГ №1 та КГ 97,44% і відповідно 92% 

реставрацій відповідали показникові «А», тобто не спостерігалось змін кольору 

на межі реставрації та поверхні зуба, причому 100% реставрацій збігалися за  

прозорістю і кольором з прилеглими тканинами зуба. Щодо ДГ №2, то 92,11 % 

реставрацій за даними критеріями відповідали показникові «А». Показникові 
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«В» відповідало за критерієм «КЗ» у ДГ №1 і №2 та КГ 2,56 %, 7,89 % 

і відповідно 8 % реставрацій, тобто було виявлено зафарбування не в 

напрямку пульпи, а на межі реставрації та тканини зуба. Показника 

«В» за критерієм «ВК» у ДГ №1 та КГ не виявлено, тоді як у ДГ №2 

10,53 % реставрацій не збігалися за кольором та прозорістю з 

прилеглими тканинами. Показників «С» та «D» за даними критеріями в 

групах не виявлено.  

За критерієм «ШП» у ДГ №1, №2 та КГ 97,44 %, 87,18 % і 

відповідно 84 % реставрацій відповідали показникові «А», тобто 

поверхні реставрацій залишалися гладкими. Показникові «В», за 

даним критерієм, у ДГ №1, №2 та КГ відповідало  2,56 %, 10,53 % і 16 

% реставрацій, що потребували фінішної обробки. Показників «С» та 

«D» не виявлено.  

За критеріями «Ч» і «КВ» у ДГ №1 та КГ показникові «А» 

відповідало 100 % реставрацій, а це означає, що у пацієнтів відсутні 

скарги на температурні подразники, і в них не виявлено жодного 

вторинного карієсу. У ДГ №2 за даними критеріями показникові «А» 

відповідало 94,74 % реставрацій, а показникові «В» відповідало 5,26 % 

реставрацій, тобто при огляді пацієнтів із цим показником 

відзначається середня чутливість на температурні подразники та 

вторинний карієс. Показників «С» і «D» не виявлено.  

За 12 місяців клінічної експлуатації  (табл. 5.7, 5.8 та 5.9) за 

критерієм «АФ» у ДГ №1 показникові «А» відповідало 97,06 % 

реставрацій, які зберегли анатомічну форму. У ДГ №2 показникові 

«А» відповідало 82,35 %. У КГ за даним критерієм показникові «А» 

відповідало 88 % реставрацій.  

Показникові «В» за критеріями «АФ» у ДГ №1, №2 та КГ 

відповідало 2,94 %, 11,76 % та відповідно 6,63 % реставрацій, які 

супроводжувалися відколом матеріалу. Проте лише у ДГ №2 

спостерігалася у 5,88 % реставрацій значна втрата матеріалу із 
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оголенням дентину (показник «С»), що вимагало їхньої переробки з 

профілактичною метою.  

 

Таблиця 5.7   

Показники оцінки якості реставраційних робіт за системою USPHS за 12 

місяців після їхнього виконання у дітей дослідної групи №1 віком 12 років 

Підгрупи 

по АС / n 

к-ть 

рестав-

рацій 

П
о
к
аз

н
и

к
 

Критерії оцінювання реставрацій, абс. / (%) 

АФ КА КЗ ШП ВК Ч КВ 

Підгрупа 

«Bond 

Force» 

n=34 

А 
33 

(97,06) 

33 

(97,06) 

32 

(94,12) 

31 

(91,18) 

34 

(100) 

34 

(100) 

34 

(100) 

В 
1 

(2,94) 

1 

(2,94) 

2 

(5,88) 

3 

(8,82) 
0 0 0 

С 0 0 0 0 0 0 – 

D – 0 – 0 – 0 – 

 

Таблиця 5.8   

Показники оцінки якості реставраційних робіт за системою USPHS за 12 

місяців після їхнього виконання у дітей  дослідної групи №2 віком 12 років 

Підгрупи 

по АС / n 

к-ть 

рестав-

рацій 

П
о
к
аз

н
и

к
 

Критерії оцінювання реставрацій, абс. / (%) 

АФ КА КЗ ШП ВК Ч КВ 

Підгрупа 

«Bond 

Force» 

n=34 

А 
28 

(82,35) 

28 

(82,35) 

29 

(85,29) 

28 

(82,35) 

32 

(94,12) 

32 

(94,12) 

32 

(94,12) 

В 
4 

(11,76)  

4 

(11,76) 

5 

(14,71) 

4 

(11,76) 

2 

(5,88) 
0 

2 

(5,88) 

С 
2 

(5,88) 

2 

(5,88) 
0 

2 

(5,88) 
0 

2 

(5,88) 
– 

D – 0 – 0 – 0 – 
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Таблиця 5.9   

Показники оцінки якості реставраційних робіт за системою USPHS за 12 

місяців після їхнього виконання у дітей  контрольної групи  віком 12 років 

Підгрупи 

по АС / n 

к-ть 

рестав-

рацій 

П
о
к
аз

н
и

к
 

Критерії оцінювання реставрацій, абс. / (%) 

АФ КА КЗ ШП ВК Ч КВ 

Підгрупа 

«Bond 

Force» 

n=25 

А 
22 

(88) 

22 

(88) 

23 

(92) 

21 

(84) 

25 

(100) 

25 

(100) 

25 

(100) 

В 
3 

(12) 

3 

(12) 

2 

(8) 

2 

(8) 
0 0 0 

С 0 0 0 0 0 0 – 

D – 0 – 0 – 0 – 

 

За критеріями «КА» у ДГ №1 показникові «А» відповідало 97,06 % 

реставрацій без тріщин, які добре прилягали до тканин зуба, а в ДГ №2 даному 

показникові відповідало 82,35 % реставрацій. Щодо КГ даний показник 

спостерігався у 88 % реставрацій. Показник «В» у ДГ №1, №2 та КГ становив 

2,94 %, 11,76 % та відповідно 6,63 % реставрацій, в яких при зондуванні 

відзначалося порушення крайової адаптації у вигляді тріщин. І лише в 

дослідній групі №2 показникові «С» відповідало 5,88 % реставрацій, в яких 

були глибокі тріщини, що оголювали дентин. 

За критеріями «КЗ» та «ШП» показникові «А» у ДГ №1 відповідало 94,12 

% та 91,18 % реставрацій, у ДГ №2  85,29 % та 82,35 %  і  у КГ – 92 % та 84 % 

реставрацій із гладкою поверхнею і відсутністю зміни кольору між 

реставрацією та тканинами зуба. Показникові «В» за цими ж критеріями 

відповідало у ДГ №1 5,88 % та 8,82 % реставрацій, у ДГ №2  14,71 % та 11,76 %  

і  у КГ–  8 % реставрацій, що змінили колір на межі з твердими тканинами зуба, 

та їх поверхня злегка була шорстка. Тільки в ДГ №2 показникові «С» за 

критерієм «ШП» відповідало 5,88 % реставрацій, що глибоко підриті й вони не 

піддаються корекції за допомогою фінішної обробки.  
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За критеріями «ВК», «Ч» та «КВ» у ДГ №1 та КГ показникові «А» 

відповідало 100 % реставрацій, які не відрізняються за кольором від твердих 

тканин зуба, під ними не виявлено вторинного карієсу, і пацієнти не 

скаржилися на чутливість при дії термічних подразників.  

У ДГ №2 показникові «А» за даними критеріями відповідало 94,12 % 

реставрацій. Показникові «В» у ДГ №2 за критеріями «ВК» та «КВ» 

відповідало 5,88 % реставрацій, що відрізнялися за кольором від підлеглих 

структур зуба та було виявлено вторинний карієс. І лише в ДГ №2 за критерієм 

«Ч» показникові «С» відповідало 5,88 % реставрацій, які при дії температурних 

подразників давали стерпну чутливість. 

Після 18 місяців клінічного функціонування (табл. 5.10.) показникові 

«А», за критерієм «АФ» та «КА» у ДГ №1 відповідало 93,55 % реставрацій, які 

зберегли відтворену анатомічну форму, і візуально не спостерігався перехід 

реставрації  у тверді тканини зуба, а у ДГ №2 цьому показникові відповідало 

66,67 % реставрацій. У КГ показникові «А» за цими критеріями відповідало 80 

% реставрацій.  

Показникові «В» у ДГ №1, №2 та КГ, за даними критеріями, 

відповідало 6,45 % та 20 % реставрацій, що не відповідали відтвореній 

анатомії, та при зондуванні виявлялись тріщини, в які заходив 

інструмент. Тільки в одній ДГ №2 за критеріями «АФ» та «КА» у 13,33 

% реставрацій спостерігалася значна втрата фотополімерного матеріалу 

з оголеним дентином і глибокими тріщинами (показник «С»), тоді як у 

ДГ №1 та КГ жодна реставрація не відповідала показникові «С».  

Показникові «А» за критерієм «КЗ» у ДГ №1 відповідало 93,55 % 

реставрацій, у яких на межі реставрації та твердих тканин не виявлено 

зміни кольору, тоді як у ДГ №2 тільки 66,67 % реставрацій відповідали 

цьому показникові. Показникові «А» за даним критерієм КГ відповідало 

88 % реставрацій. 

 

 



97 
 

 

Таблиця 5.10   

Показники оцінки якості реставраційних робіт за системою USPHS, 

виконаних з використанням адгезивної системи VII покоління «Bond 

Force» через 18 місяців після їхнього виконання у дітей віком 12 років 

ДГ / 

Підгрупи 

по АС / n 

к-ть 

реставра

цій 

П
о
к
аз

н
и

к
 Критерії оцінювання реставрацій, абс. / (%) 

АФ КА КЗ ШП ВК Ч КВ 

ДГ1 

Підгрупа 

«Bond 

Force» 

n=31 

А 
29 

(93,55) 

29 

(93,55) 

29 

(93,55) 

28 

(90,32) 

30 

(96,77) 

31 

(100) 

31 

(100) 

В 
2 

(6,45) 

2 

(6,45) 

2 

(6,45) 

3 

(9,67) 

1 

(3,22) 
0 0 

С 0 0 0 0 0 0 – 

D – 0 – 0 – 0 – 

ДГ2 

Підгрупа 

«Bond 

Force» 

n=30 

А 
20 

(66,67) 

20 

(66,67) 

20 

(66,67) 

20 

(66,67) 

26 

(86,67) 

25 

(83,33) 

26 

(86,67) 

В 
6 

(20) 

6 

(20) 

6 

(20) 

6 

(20) 
0 0 

4 

(13,33) 

С 
4 

(13,33) 

4 

(13,33) 

4 

(13,33) 

4 

(13,33) 

4 

(13,33) 

5 

(16,67) 
– 

D – 0 – 0 – 0 – 

КГ 

Підгрупа 

«Bond 

Force» 

n=25 

А 
20 

(80) 

20 

(80) 

20 

(80) 

22 

(88) 

25 

(100) 

25 

(100) 

25 

(100) 

В 
5 

(20) 

5 

(20) 

5 

(20) 

3 

(12) 
0 0 0 

С 0 0 0 0 0 0 – 

D – 0 – 0 – 0 – 
 

Показникові «В» у ДГ №1, №2 та КГ відповідало 6,45 %, 20 % та 

відповідно 12 % реставрацій, в яких на межі з’єднання реставрації та 

реставраційної основи відмічається зміна кольору, яка не зміщена в напрямку 

пульпи. Показникові «С» за критерієм «КЗ» у ДГ №2 відповідало 13,33 % 

реставрацій, в яких відмічалась зміна кольору на межі «реставрація – зуба» в 

сторону пульпи. У ДГ №1 та КГ не виявлено реставрацій із  даним показником.  

За критерієм «ШП» показникові «А» у дослідній групі №1 відповідало 

90,32 % реставрацій, у яких при огляді виявлено гладку поверхню. У ДГ №2 
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даний показник становив 66,67 % реставрацій. За цим критерієм у 

контрольній групі показникові  «А» відповідало 80% реставрацій. 

Показник «В», за даним критерієм, у ДГ №1, №2 та КГ спостерігався в 

9,67 %, 20 % та відповідно 20 % реставрацій, у яких виявлено шорстку 

поверхню, що легко коректується фінішною обробкою.  

У ДГ №2 за критерієм «ШП» 13,33 % реставрацій мали глибоко 

підриті поверхні із нерівними заглибленнями (показник «С»). У ДГ №1 

та КГ показник «С» не виявлений.  

За критерієм «ВК» показник «А» виявлено у ДГ №1, №2 та КГ у 

96,77 %, 86,67 % та 100 % реставрацій, що відповідали за кольором 

навколишнім тканинам зуба. Показникові «В» у ДГ №2 відповідало 

3,22 % реставрацій, що незначно відрізнялися від кольору 

навколишніх тканин. У ДГ №2, за цим критерієм,  13,33 % реставрацій 

суттєво відрізняються за кольором від навколишніх тканин  (показник 

«С»). Значенню показника «С» у ДГ №1 та КГ відповідало 0 % 

реставрацій.   

За критерієм «Ч» та «КВ» показникові «А» у ДГ №1 та 

контрольній групах відповідало 100 % реставрацій, де не було 

виявлено вторинного карієсу, і пацієнти не скаржилися на підвищену 

чутливість від різних подразників. У ДГ №2 за критерієм «Ч» 

показникові «А» відповідало 83,33 % реставрацій, а за критерієм «КВ» 

– 86,67 %. Показника «В» за критерієм «Ч» не виявлено в жодній 

групі, а за критерієм «КВ» виявлено в ДГ №2 13,33 % реставрацій.  

Щодо показника «С», то йому за критерієм «Ч» відповідали 16,67 

% реставрацій ДГ №2, де пацієнти скаржилися на стерпну чутливість.  

 

5.2.2. Результати порівняльної клінічної оцінки якості реставрацій із 

використанням адгезивної системи V покоління «Adper Single Bond» у 

дітей віком 12 років через 6, 12 та 18 місяців. Отже, через 6 місяців  

клінічної експлуатації (табл. 5.11, 5.12 та 5.13) реставрацій 
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показникові «А» за критеріями «АФ» та «КА»  у ДГ №1, №2 та КГ 

відповідало 87,18 %, 78,95 % та 84 % реставрацій, що зберегли 

відреставровану анатомічну форму.  

Показникові «В», за даними критеріями , відповідало у ДГ №1, 

№2 та КГ відповідно  – 12,82 %, 18,42 % та 16 % реставрацій, що не 

мали створеної анатомічної форми із незначними тріщинами без 

оголення дентину та матеріалу ізоляційної прокладки. Тільки у ДГ 

№2 за критеріями «АФ» виявлено 2,63 % реставрації зі значною 

втратою матеріалу та оголенням дентину, що відповідає показникові 

«С».  

За критерієм «КЗ» показникові «А» відповідало в ДГ №1, №2 та 

КГ 94,87 %, 86,84 % та відповідно 92 % реставрацій, а за критерієм 

«ШП» 87,18 %, 86,84 % та 84 % реставрацій, що мали гладку 

блискучу поверхню без  зміни кольору на межі реставрації та тканини 

зуба.  

У ДГ №1, №2 та КГ 5,12 %, 10,53 % та 8 % реставрацій 

відповідали показникові «В» за критерієм «КЗ», а за критерієм  

«ШП» цьому ж показникові відповідало 12,82 %, 10,53 % та 

відповідно 16 % реставрацій, що мали злегка підриті поверхні, і 

візуально простежувалося зафарбування на межі твердих тканин та 

реставрацій.  

Слід зазначити, що лише у ДГ №2 2,63 % реставрацій за 

критерієм «КЗ» та «ШП» відповідали показникові «С», тобто їхні 

поверхні були глибоко підриті, а на межі твердих тканин та 

реставрацій відмічалося забарвлення, спрямоване в сторону 

пульпової камери.  

Показникові «А» за критерієм «ВК» в ДГ №1, №2 та КГ 

відповідало 94,87 %, 81,58 % та відповідно 84 % реставрацій, що за 

опалесценцією й опаковістю відповідали підлеглим структурам зуба, 

а 5,12 %, 15,79 % та відповідно 16 % реставрацій відхилялися в 
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допустимих межах у кольорі та прозорості від твердих тканин, тобто 

відповідали показникові «В».  

 

Таблиця 5.11   

Показники оцінки якості реставраційних робіт за системою USPHS за 6 

місяців після їхнього виконання у дітей дослідної групи №1 віком 12 років 

Підгрупи 

по АС / n 

к-ть 

рестав-

рацій 

П
о
к
аз

н
и

к
 

Критерії оцінювання реставрацій, абс. / (%) 

АФ КА КЗ ШП ВК Ч КВ 

Підгрупа 

«Adper 

Single  

Bond» 

n=39 

А 
34 

(87,18) 

34 

(87,18) 

37 

(94,87) 

34 

(87,18) 

37 

(94,87) 

39 

(100) 

39 

(100) 

В 
5 

(12,82) 

5 

(12,82) 

2  

(5,12) 

5 

(12,82) 

2  

(5,12) 
0 0 

С 0 0 0 0 0 0 – 

D – 0 – 0 – 0 – 

 

Таблиця 5.12   

Показники оцінки якості реставраційних робіт за системою USPHS за 6 

місяців після їхнього виконання у дітей дослідної групи №2 віком 12 років 

Підгрупи 

по АС / n 

к-ть 

рестав-

рацій 

П
о
к
аз

н
и

к
 

Критерії оцінювання реставрацій, абс. / (%) 

АФ КА КЗ ШП ВК Ч КВ 

Підгрупа 

«Adper 

Single  

Bond» 

n=38 

А 
30 

(78,95) 

30 

(78,95) 

33 

(86,84) 

33 

(86,84) 

31 

(81,58) 

32 

(84,21) 

35 

(92,11) 

В 
7 

(18,42) 

7 

(18,42) 

4 

(10,53) 

4 

(10,53) 

6 

(15,79) 

4 

(10,53) 

3 

(7,89) 

С 
1 

(2,63) 
0 

1 

(2,63) 

1 

(2,63) 

1 

(2,63) 

2 

(5,26) 
– 

D – 0 – 0 – 0 – 
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    Таблиця 5.13   

Показники оцінки якості реставраційних робіт за системою USPHS за 6 

місяців після їхнього виконання у дітей контрольної групи віком 12 років 

Підгрупи 

по АС / n 

к-ть 

рестав-

рацій 

П
о
к
аз

н
и

к
 

Критерії оцінювання реставрацій, абс. / (%) 

АФ КА КЗ ШП ВК Ч КВ 

Підгрупа 

«Adper 

Single  

Bond» 

n=25 

А 
21 

(84) 

21 

(84) 

23 

(92) 

21 

(84) 

21 

(84) 

25 

(100) 

25 

(100) 

В 
4 

(16) 

4 

(16) 

2 

(8) 

4 

(16) 

4 

(16) 
0 0 

С 0 0 0 0 0 0 – 

D – 0 – 0 – 0 – 

 

Окрім того, у ДГ №2 2,63 % реставрацій за опалесценцією та 

опаковістю відповідали показникові «С», відхиляючись від допустимих 

меж, повністю не відповідаючи за кольором підлеглим твердим 

тканинам.  

За критеріями «Ч» та «КВ» у ДГ №1  та КГ показникові «А» 

відповідало 100 % реставрацій без вторинного карієсу та чутливості на 

дію різних подразників. Тоді як у ДГ №2, за цими ж критеріями, 

показникові «А» відповідало 84,21 % та 92,11 % реставрацій.  

Нами було виявлено в ДГ №2 10,53 % та 5,26 % реставрацій, 

пацієнти яких скаржилися на середню та стерпну чутливість, тобто за 

критеріями «Ч» ці реставрації відповідали показникам «В» та «С». У цій 

групі також виявлено 7,89 % реставрацій, які за критеріями «КВ» 

відповідали показникові «В», тобто був вторинний карієс. Слід 

зазначити, що за 6 місяців клінічної експлуатації реставрацій, виконаних 

із використанням адгезивної системи V покоління «Adper Single Bond», 

у дітей віком 12 років спостерігалося погіршення показників 

реставраційних робіт, особливо у ДГ №2.  



102 
 

 

Результати 12-місячної експлуатації (табл. 5.14, 5.15 та 5.16) за 

критерієм «АФ», «КА» та «ШП» виглядали таким чином: показникові 

«А» за даними критеріями у ДГ №1, №2 та КГ відповідало 87,1 %, 70,59 

% та відповідно 84 % реставрацій, що мали збережену анатомічну форму 

з гладкою поверхнею без видимого з’єднання з краями реставраційної 

основи; показникові «В», за цими критеріями, у ДГ №1, №2 та КГ 

відповідало 20,59 %, 11,76 % та відповідно 16 % реставрацій, що не 

відповідали відтвореній анатомії, мали злегка шорстку поверхню та 

наявні тріщини, проте без оголення твердих тканин. 

Показника «С» за цими критеріями у ДГ №1 та КГ не виявлено (0 

% реставрацій), тоді як у ДГ №2 цьому показникові відповідало 17,65 % 

реставрацій зі значною втратою реставраційного матеріалу, з глибокими 

тріщинами, які оголювали дентин та ізоляційну прокладку та глибоко 

підритими поверхнями.  

За критерієм «КЗ» показникові «А» у ДГ №1, №2 та КГ відповідало 

93,55%, 82,35% та 88% реставрацій, які не мали зміни кольору на межі 

реставрації і твердих тканин.  

 

Таблиця 5.14   

Показники оцінки якості реставраційних робіт за системою USPHS за 12 

місяців після їхнього виконання у дітей дослідної групи №1 віком 12 років 

Підгрупи 

по АС / n 

к-ть 

рестав-

рацій 

П
о
к
аз

н
и

к
 

Критерії оцінювання реставрацій, абс. / (%) 

АФ КА КЗ ШП ВК Ч КВ 

Підгрупа 

«Adper 

Single  

Bond» 

n=34 

А 
27 

(87,1)  

27 

(87,1)  

29 

(93,55) 

27 

(87,1)  

31 

(91,18) 

34 

(100) 

34 

(100) 

В 
7 

(20,59) 

7 

(20,59) 

5 

(16,13) 

7 

(20,59) 

3 

(8,82) 
0 0 

С 0 0 0 0 0 0 – 

D – 0 – 0 – 0 – 
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Таблиця 5.15   

Показники оцінки якості реставраційних робіт за системою USPHS за 12 

місяців після їхнього виконання у дітей дослідної групи №2 віком 12 років 

Підгрупи 

по АС / n 

к-ть 

рестав-

рацій 

П
о
к
аз

н
и

к
 

Критерії оцінювання реставрацій, абс. / (%) 

АФ КА КЗ ШП ВК Ч КВ 

Підгрупа 

«Adper 

Single  

Bond» 

n=34 

А 
24 

(70,59) 

24 

(70,59) 

28 

(82,35) 

24 

(70,59) 

24 

(70,59) 

28 

(82,35) 

27 

(79,41) 

В 
4 

(11,76) 

4 

(11,76) 
0 

4 

(11,76) 

4 

(11,76) 
0 

7 

(20,59) 

С 
6 

(17,65) 

6 

(17,65) 

6 

(17,65) 

6 

(17,65) 

6 

(17,65) 

6 

(17,65) 
– 

D – – – – – 0 – 

 

Таблиця 5.16   

Показники оцінки якості реставраційних робіт за системою USPHS за 12 

місяців після їхнього виконання в дітей контрольної віком 12 років 

Підгрупи 

по АС / n 

к-ть 

рестав-

рацій 

П
о
к
аз

н
и

к
 

Критерії оцінювання реставрацій, абс. / (%) 

АФ КА КЗ ШП ВК Ч КВ 

Підгрупа 

«Adper 

Single  

Bond» 

n=25 

А 
21 

(84) 

21 

(84) 

22 

(88) 

21 

(84) 

20 

(80) 

22 

(88) 

23 

(92) 

В 
4 

(16) 

4 

(16) 

3 

(12) 

4 

(16) 

5 

(20) 

3 

(12) 

2 

(8) 

С 0 0 0 0 0 0 – 

D – 0 – 0 – 0 – 

 

Показникові «В», за даним критерієм, у ДГ №1 та КГ відповідало 16,13 % 

та відповідно 12 % реставрацій, в яких на межі реставрації та твердих тканин 

виявлено зафарбування, проте воно не відбулося в напрямку пульпової камери. 

У ДГ №2 не виявлено жодної реставрації, яка б відповідала даному 
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показникові. Показника «С» за даним критерієм у ДГ №1 та КГ не виявлено (0 

% реставрацій). Проте в ДГ №2 цьому показникові відповідає 17,65 %  

реставрацій, в яких на межі реставрації та твердих тканин виявлено 

зафарбування, направлене в сторону пульпової камери.  

Щодо критеріїв «ВК» та «Ч» результати були такі: показникові «А» 

у ДГ №1 відповідало 91,18 % та 100 % реставрацій, а в КГ 80 % та 

відповідно 88 % реставрацій, які не відрізнялися за кольором від 

підлеглих тканин, а пацієнти не скаржилися на чутливість від дії р ізних 

подразників. У ДГ №2 за даними критеріями показникові «А» 

відповідало 70,59 % та 82,35 % реставрацій; показникові «В» у ДГ №1, 

№2 та КГ за критерієм «ВК» відповідало 8,82 %, 11,76 % та відповідно 

20 % реставрацій, що не відповідали за кольором підлеглим тканинам у 

допустимих межах; за критерієм «Ч» показник «В» виявлений тільки у 

12 % реставрацій КГ, де пацієнти скаржилися на середню чутливість від 

дії різних подразників; показник «С» за критеріями «ВК» та «Ч» у ДГ 

№1 та КГ не спостерігався, тоді як у ДГ №2 цей показник становив              

17,65 % реставрацій, які повністю не відповідали за кольором підлеглим 

тканинам, а пацієнти скаржились на стерпну чутливість від подразників.  

За критерієм «КВ» у ДГ №1, №2 та КГ показникові «А» 

відповідало 100 %, 79,41 % та відповідно 92 % реставрацій, де в процесі 

дослідження не виявлено вторинного карієсу. В ДГ №2 кількість 

реставрацій без вторинного карієсу склала 20,59 %. У контрольній групі 

виявлено 8 % реставрацій із вторинним карієсом.  

Результати через 18 місяців (табл. 5.17) вказують на таке:  

за критерієм «АФ» показникові «А» у ДГ №1, №2 та КГ відповідало 87,1 

%, 66,67 % та 84 % реставрацій, що зберегли ту анатомічну форму, яку 

їм було надано. Показникові «В», за даним критерієм, у ДГ №1 та КГ 

відповідало 16 % реставрацій. 
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Таблиця 5.17   

Показники оцінки якості реставраційних робіт за системою USPHS, вико-

наних з використанням адгезивної системи VII покоління «Adper Single  

Bond», через 18 місяців після їхнього виконання у дітей віком 12 років 

ДГ / 

Підгрупи 

по АС / n 

к-ть 

рестав-

рацій 

П
о
к
аз

н
и

к
 Критерії оцінювання реставрацій, абс. / (%) 

АФ КА КЗ ШП ВК Ч КВ 

ДГ1 

Підгрупа 

«Adper 

Single  

Bond» 

n=31 

А 
27 

(87,1) 

27 

(87,1) 

25 

(80,65) 

27 

(87,1) 

28 

(90,32) 

29 

(96,67) 

31 

(100) 

В 
4 

(16) 

4 

(16) 

6 

(19,35) 

4 

(16) 

3 

(9,67) 

1 

(3,33) 
0 

С 0 0 0 0 0 0 – 

D – 0 – 0 – 0 – 

ДГ2 

«Adper 

Single  

Bond» 

n=30 

А 
20 

(66,67) 

20 

(66,67) 

24 

(80) 

20 

(66,67) 

20 

(66,67) 

24 

(80) 

22 

(73,33) 

В 
4 

(13,33) 

2 

(6,66) 
0 

2 

(6,66) 

4 

(13,33) 
0 

8 

(26,67) 

С 
6 

(20) 

6 

(20) 

6 

(20) 

6 

(20) 

6 

(20) 

6 

(20) 
– 

D – 
2 

(6,66) 
– 

2 

(6,66) 
– 0 – 

КГ 

«Adper 

Single  

Bond» 

n=25 

А 
21 

(84) 

21 

(84) 

23 

(92) 

21 

(84) 

20 

(80) 

22 

(88) 

22 

(88) 

В 
4 

(16) 

4 

(16) 

2 

(8) 

4 

(16) 

5 

(20) 

3 

(12) 

3 

(12) 

С 0 0 0 0 0 0 – 

D – 0 – 0 – 0 – 

 

У ДГ №2 за даним показником виявлено 13,33 % реставрацій, що 

втратили задану анатомічну форму. Показника «С» , за критерієм «АФ», 

у ДГ  №1 та  КГ  не  виявлено, а в ДГ №2 він становив 20% реставрацій, 

в яких була значна втрата реставраційного матеріалу з оголенням 

дентину; за критерієм «КА» та «ШП» показникові «А» у ДГ №1, №2 та 

КГ відповідало 87,1 %,       66,67 % та відповідно 84 % реставрацій, що 

мали гладку поверхню та вздовж периферичної частини близько 
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прилягали до твердих тканин. Показникові «В» , у цих же групах, 

відповідало 16 %, та відповідно 6,66 % реставрацій, що мали злегка 

шорстку поверхню, і по периферії відзначалися відколи реставрацій без 

оголення дентину. В ДГ №2 показникові «С» відповідало 20 % 

реставрацій із глибоко підритими поверхнями та наявними тріщинами, в 

які входить інструмент. Слід зазначити, що в ДГ №2, 2,66 % реставрацій 

відповідали показникові «D», тобто реставрації зламані, а їх поверхні 

розшаровані; за критерієм «КЗ» у ДГ №1, №2 та КГ 80,65 %, 80 % та 

відповідно 92 % реставрацій відповідали показникові «А», тобто на межі 

реставрації та твердих тканин не виявлено зафарбування.  

Показникові «В» у ДГ №1 та КГ відповідало 19,35 % та 8 % 

реставрацій, по краю яких відмічається зафарбування, але не в напрямку 

пульпової камери. У ДГ №2 жодна реставрація не відповідала даному 

показникові. Щодо показника «С», то йому за критерієм «КЗ» 

відповідали 20 % реставрацій ДГ №2, в яких зміна кольору на межі з 

твердими тканинами відбулася в бік пульпової камери; за критерієм 

«ВК» у ДГ №2 показникові «А» відповідало 66,67 % реставрацій, які за 

прозорістю та кольором суміжні з периферичними тканинами зубів. 

Даний показник ДГ №1 становив 90,32 %.  

У КГ цьому показникові відповідало 80 % реставрацій. 

Показникові «В» у ДГ №1, 2 та КГ за даним критерієм відповідало 9,67 

%, 13,33 % та відповідно 20 % реставрацій, колір яких не відповідає 

опаковості та опалесценції природного зуба в допустимих межах. У ДГ 

№2, за критерієм «ВК» 13,33 % реставрацій суттєво відрізняються за 

кольором від навколишніх тканин (показник «С»), тоді як у ДГ №1 та КГ 

жодна реставрація не відповідала показникові «С»; за критерієм «Ч» у 

ДГ №1 96,67 % реставрацій відповідало показникові «А», тобто пацієнти 

не скаржилися на чутливість. У ДГ №2 даний показник становив 80 %. У 

КГ, за цим же показником, виявлено 88 % реставрацій. У ДГ №1 та КГ 

3,33 % та 12 % реставрацій відповідало показникові «В», тобто пацієнти 
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скаржилися на середню чутливість при дії температурних подразників. У 

ДГ №2 жодна реставрація не відповідала даному показникові. 

Показникові «С» за критерієм «Ч» відповідало 20% реставрацій, 

виконаних у ДГ №2, де пацієнти скаржилися на стерпну чутливість від 

дії температурних подразників. У ДГ №1 та КГ не було жодної 

реставрації із показникові «С».  

Показник «D» не виявлено в жодній групі; за критерієм «КВ» у ДГ 

№1 100 % реставрацій відповідали показникові «А», тобто не виявлено 

вторинного карієсу, тоді як у ДГ №2 даний показник становив 73,33 % 

реставрацій. У КГ, за тим самим показником, виявлено 88 % 

реставрацій. Показникові «В», за цим же критерієм, у ДГ №2 та КГ 

відповідало 26,67 % та 12 % реставрацій, на межі яких у процесі 

діагностики виявлено вторинний карієс . 

 

5.2.3. Результати порівняльної клінічної оцінки якості 

реставрацій із використанням адгезивної системи VII покоління 

«Bond Force» у дітей віком 15 років через 6, 12 та 18 місяців.  

За 6 місяців після виконання реставраційних робіт проводили 

клінічну оцінку якості реставраційних робіт, що виконувались у дітей 15  

років, результати  яких відображені в табл. 5.18, 5.19 та 5.20.  

За критерієм «АФ» у дослідній №1, №2 та контрольній групах 

92,68 %, 84,21 % та відповідно 92 % реставрацій мали збережену 

анатомічну форму без деформацій та відколів, тобто відповідали 

показникові «А». У ДГ №1, №2 та КГ 7,31 %, 15,79 % та 8 % реставрацій 

відповідали показникові «В», тобто мали незначні відколи, без оголення 

реставраційної структури.  

За критерієм «КА» показникові «А» у ДГ №1, №2 та КГ 

відповідало 95,12 %, 89,47 % та 92 % реставрацій, в  яких при 

візуальному контролі та зондуванні спостерігалось ідеальне 

периферичне прилягання і лише 4,87 % (ДГ №1), 10,53 % (ДГ №2) та 8 % 
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(КГ) реставрацій мали по периферії незначні тріщини, що виявлялись 

при зондуванні без оголення твердих тканин. 

 

Таблиця 5.18   

Показники оцінки якості реставраційних робіт за системою USPHS за 6 

місяців після їхнього виконання у дітей дослідної групи №1 віком 15 років 

Підгрупи 

по АС / n 

к-ть 

рестав-

рацій 

П
о
к
аз

н
и

к
 

Критерії оцінювання реставрацій, абс. / (%) 

АФ КА КЗ ШП ВК Ч КВ 

Підгрупа 

«Bond 

Force» 

n=41 

А 
38 

(92,68) 

39 

(95,12) 

41 

(100) 

41 

(100) 

41 

(100) 

41 

(100) 

41 

(100) 

В 
3 

(7,31) 

2 

(4,87) 
0 0 0 0 0 

С 0 0 0 0 0 0 – 

D – 0 – 0 – 0 – 

 

Таблиця 5.19   

Показники оцінки якості реставраційних робіт за системою USPHS за 6 

місяців після їхнього виконання у дітей дослідної групи №2 віком 15 років 

Підгрупи 

по АС / n 

к-ть 

рестав-

рацій 

П
о
к
аз

н
и

к
 

Критерії оцінювання реставрацій, абс. / (%) 

АФ КА КЗ ШП ВК Ч КВ 

Підгрупа 

«Bond 

Force» 

n=38 

А 
32 

(84,21) 

34 

(89,47) 

35 

(92,11) 

36 

(94,74) 

32 

(84,21) 

33 

(86,84) 

38 

(100) 

В 
6 

(15,79) 

4 

(10,53) 

3 

(7,89) 

2 

(5,26) 

6 

(15,79) 

5 

(13,16) 
0 

С 0 0 0 0 0 0 – 

D – 0 – 0 – 0 – 
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Таблиця 5.20   

Показники оцінки якості реставраційних робіт за системою USPHS за 6 

місяців після їхнього виконання у дітей  контрольної групи віком 15 років 

Підгрупи 

по АС / n 

к-ть 

реставра

цій 

П
о
к
аз

н
и

к
 

Критерії оцінювання реставрацій, абс. / (%) 

АФ КА КЗ ШП ВК Ч КВ 

Підгрупа 

«Bond 

Force» 

n=25 

А 
23 

(92) 

23 

(92) 

25 

(100) 

25 

(100) 

25 

(100) 

25 

(100) 

25 

(100) 

В 
2 

(8) 

2 

(8) 
0 0 0 0 0 

С 0 0 0 0 0 0 – 

D – 0 – 0 – 0 – 

 

У ДГ №1 та КГ за критеріями «КЗ», «ШП», «ВК», «Ч» та «КВ» 100 % 

реставрацій відповідали показникові «А», тобто у всіх реставрацій було 

відсутнє крайове зафарбування по периферії, наявні гладкі поверхні, які 

повністю за опаковістю та опалесценцію відповідали підлеглим тканинам, 

під ними не було виявлено вторинного карієсу, а пацієнти не скаржилися 

на чутливість при вживанні їжі.  

У ДГ №2 нами виявлено наступне: за критерієм «КЗ» 92,11 % 

реставрацій відповідають показникові «А», тобто не простежується межа 

між реставрацією і твердими тканинами, проте у 7,89 % реставрацій 

наявне зафарбування на цій межі, але воно не спрямоване в бік пульпової 

камери; за критерієм «ШП» 94,74 % реставрацій мали гладку блискучу 

поверхню (показник «А»), а 5,26 % – злегка шорстку поверхню, яка легко 

коректувалася за допомогою фінірів та полірів (показник «В»). За 

критерієм «ВК» 84,21 % реставрацій зливались у кольорі із підлеглими 

тканинами (показник «А»), тоді як у 15,79 % реставрацій відмічалася 

різниця, у допустимих межах, від твердих тканин; за критерієм «Ч»         

86,84 % реставрацій відповідали показникові «А», тобто пацієнти не 
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скаржилися на чутливість при вживанні їжі. 13,16 % реставрацій 

відповідали показникові «В», тобто пацієнти скаржилися на середню 

чутливість, яка виникала при дії термічних подразників; за критерієм «ВК» 

у 100 % реставрацій не виявлено вторинного карієсу.  

За 12 місяців клінічної експлуатації (табл. 5.21, 5.22, 5.23) 

показникові «А» за критерієм «АФ» в ДГ №1, №2 та КГ відповідало 91,32 

%, 79,41 % та 84 % реставрацій, що зберегли відтворену анатомічну 

форму. У ДГ №1, №2 та КГ 8,57 %, 20,59 %  відповідно 16% реставрації 

мали незначні відколи поверхні без оголення дентину та ізоляційної 

прокладки (показник «В»). Показникам «С» і «D» (перероблення 

реставрації) жодна реставрація у групах не відповідала.  

За критеріями «КА» та «ШП» у ДГ №1, №2 та КГ 94,29 %,  79,41 %  

та 84 % реставрацій відповідно мали гладку блискучу поверхню без 

переходів уздовж периферичної частини твердих тканин (показник «А»).  

Проте за цими критеріями у ДГ №1, №2 та КГ 5,71 %, 20,59 % та            

16 % реставрацій мали незначні тріщини вздовж зони прилягання 

композиту до твердих тканин, а їх поверхні мали незначну шорсткість, яка 

легко усувалася фінірами та полірами (показник «В»). За показниками «С» 

і «D» у групах не виявлено жодної реставрації.  

За критерієм «КЗ» у ДГ №1, №2 та КГ 97,14 %, 76,47 % та 88 % 

реставрацій відповідали показникові «А», тобто не мали зміни кольору на 

межі із твердими тканинами.  

Показникові «В» відповідало у ДГ №2 17,65 % реставрацій, у яких на 

межі із твердими тканинами було наявне зафарбування, не спрямоване до 

пульпи. У ДГ №1 цей показник становив 2,85 %. У КГ за показником «В» 

виявлено 12 % реставрацій. Слід зазначити, що в ДГ №2 5,88 % 

реставрацій мали виражену зміну кольору у напрямку пульпи на межі із 

твердими тканинами (показник «С»). Показникові «D» за критерієм «КЗ» 

не відповідала жодна реставрація у групах.  
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За критерієм «ВК» у ДГ №2 показникові «А» відповідало 76,47 % 

реставрацій, які за прозорістю та кольором не відрізняються від 

периферичних тканин зубів. У ДГ №1 цьому показникові відповідало 94,29 

%, а в контрольній групі 88 % реставрацій. 
 

 

Таблиця 5.21   

Показники оцінки якості реставраційних робіт за системою USPHS за 12 

місяців після їхнього виконання у дітей дослідної групи №1 віком 15 років 

Підгрупи 

по АС / n 

к-ть 

рестав-

рацій 

П
о
к
аз

н
и

к
 

Критерії оцінювання реставрацій, абс. / (%) 

АФ КА КЗ ШП ВК Ч КВ 

Підгрупа 

«Bond 

Force» 

n=35 

А 
32 

(91,43) 

33 

(94,29) 

34 

(97,14) 

33 

(94,29) 

33 

(94,29) 

35 

(100) 

35 

(100) 

В 
3 

(8,57) 

2 

(5,71) 

1 

(2,85) 

2 

(5,71) 

2 

(5,71) 
0  0 

С 0 0 0 0 0 0 – 

D – 0 – 0 – 0 – 

 

 

Таблиця 5.22   

Показники оцінки якості реставраційних робіт за системою USPHS за 12 

місяців після їхнього виконання у дітей дослідної групи №2 віком 15 років 

Підгрупи 

по АС / n 

к-ть 

рестав-

рацій 

П
о
к
аз

н
и

к
 

Критерії оцінювання реставрацій, абс. / (%) 

АФ КА КЗ ШП ВК Ч КВ 

Підгрупа 

«Bond 

Force» 

n=34 

А 
27 

(79,41) 

27 

(79,41) 

26 

(76,47) 

27 

(79,41) 

26 

(76,47) 

25 

(73,53) 

30 

(88,24) 

В 
7 

(20,59) 

7 

(20,59) 

6 

(17,65) 

7 

(20,59) 

6 

(17,65) 

9 

(26,47) 

4 

(11,76 

С 0 0 
2 

(5,88) 
0 

2 

(5,88) 
0 – 

D – 0 – 0 – 0 – 



112 
 

 

Таблиця 5.23   

Показники оцінки якості реставраційних робіт за системою USPHS за 12 

місяців після їхнього виконання у дітей контрольної групи віком 15 років 

Підгрупи 

по АС / n 

к-ть 

рестав-

рацій 

П
о
к
аз

н
и

к
 

Критерії оцінювання реставрацій, абс. / (%) 

АФ КА КЗ ШП ВК Ч КВ 

Підгрупа 

«Bond 

Force» 

n=25 

А 
21 

(84) 

21 

(84) 

22 

(88) 

21 

(84) 

22 

(88) 

20 

(80) 

25 

(100) 

В 
4 

(16) 

4 

(16) 

3 

(12) 

4 

(16) 

3 

(12) 

5 

(20) 
0 

С 0 0 0 0 0 0 – 

D – 0 – 0 – 0 – 

 

Показникові «В», за даним критерієм, у ДГ №1, №2 та КГ 

відповідало 5,71 %, 17,65 % та 12 % реставрацій із допустимими 

відхиленнями від опаковості та опалесценції підлеглої реставраційної 

основи. Слід зазначити, що у ДГ №2 5,88 % реставрацій повністю 

відрізнялися за кольором від навколишніх твердих тканин (показник 

«С»).  

За критерієм «Ч» показникові «А» у ДГ №1 відповідало 100 % 

реставрацій, а у ДГ №2 – 73,53 % реставрацій, пацієнти яких не 

скаржилися на чутливість при дії термічних подразників.  

У КГ спостерігається та сама тенденція, а саме: 80 % реставрацій 

відповідало показникові «А». У ДГ №2 та контрольній групах 

показникові «В» відповідало 26,47 % та 20 % реставрацій, пацієнти яких 

скаржилися на середню чутливість при дії термічних подразників.  

Також у ДГ №1, №2 та КГ показникам «С» та «D» не відповідала 

жодна реставрація.  

За критерієм «ВК» у ДГ №1 та КГ, 100% реставрацій відповідало 

показникові «А», тобто в жодному випадку не виявлено вторинного 

карієсу. У ДГ №2 цьому показникові відповідало 88,24 % реставрацій. І 
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тільки у ДГ №2 показникові «В» відповідало 11,76% реставрацій, на межі 

із твердими тканинами яких виявлено вторинний карієс.  

Після 18 місяців клінічної експлуатації (табл. 5.24) у ДГ №1, №2 та 

КГ за критерієм «АФ» показникові «А» відповідало 90,32 %, 65,52 % та 

відповідно 72% реставрацій, що зберегли відтворену анатомічну форму.  

 

Таблиця 5.24   

Показники оцінки якості реставраційних робіт за системою USPHS, 

виконаних з використанням адгезивної системи VII покоління «Bond 

Force», через 18 місяців після їхнього виконання у дітей віком 15 років 

ДГ / 

Підгрупи 

по АС / n 

к-ть 

рестав-

рацій 

П
о
к
аз

н
и

к
 Критерії оцінювання реставрацій, абс. / (%) 

АФ КА КЗ ШП ВК Ч КВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ДГ1 

Підгрупа 

«Bond 

Force» 

n=31 

А 
28 

(90,32) 

29 

(93,55) 

30 

(96,77) 

28 

(90,32) 

29 

(93,55) 

30 

(96,77) 

31 

(100) 

В 
3 

(9,67 

2 

(6,45) 

1 

(3,22) 

3 

(9,67) 

1 

(3,22) 
0 0 

С 0 0 0 0 
1 

(3,22) 

1 

(3,22) 
– 

D – 0 – 0 – 0 – 

ДГ2 

«Bond 

Force» 

n=29 

А 
19 

(65,52) 

19 

(65,52) 

17 

(58,62) 

18 

(67,02) 

15 

(51,79) 

12 

(41,38) 

22 

(75,86) 

В 
9 

(31,03) 

9 

(31,03) 

8 

(27,59) 

9 

(31,03) 

10 

(34,48) 

10 

(34,48) 

7 

(24,14) 

С 
1 

(3,44) 

1 

(3,44) 

4 

(13,79) 

1 

(3,44) 

4 

(13,79) 

4 

(13,79) 
– 

D – 0 – 
1 

(3,44) 
– 

3 

(10,34) 
– 
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Продовження табл. 5.24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

КГ  

«Bond 

Force» 

n=25 

А 
18 

(72) 

20 

(80) 

17 

(68) 

18 

(72) 

17 

(68) 

20 

(80) 

25 

(100) 

В 
7 

(28) 

5 

(20) 

5 

(20) 

7 

(28) 

5 

(20) 

5 

(20) 
0 

С 0 0 
3 

(12) 
0 

3 

(12) 
0 – 

D – 0 – 0 – 0 – 

 

За показником «В» у ДГ №1, №2 та КГ виявлено 9,67 %, 31,03 % 

та 28 % реставрацій, що через незначні відколи реставраційного 

матеріалу без оголення дентину не відповідали створеній анатомії. 

Показник «С» за критерієм «АФ» спостерігався тільки у ДГ №2, де 

йому відповідало 3,44 % реставрацій, що потребували негайного 

перероблення, через значну втрату матеріалу.   

За критерієм «КА» у ДГ №1 показникові «А» відповідало 93,55 % 

реставрацій, які ідеально прилягали по периферії твердих тканин без 

видимого з’єднання, а у ДГ №2 даний показник становив 65,52 %.   

Показникові «В» у ДГ №1 відповідало 6,45 % реставрацій, в яких 

помітний перехід між реставрацією та периферичними тканинами без їх 

оголення. У ДГ №2 цьому показникові відповідало 31,03 % реставрацій. 

За показником «С» тільки в ДГ №2 виявлено 3,44 % реставрацій, в яких 

наявні тріщини з оголення дентину, а між ними та периферичними 

тканинами входить зонд.  

У КГ показникам «А» та «В» відповідало 80 % і відповідно 20 % 

реставрацій. Показникові «D» у групах не відповідала жодна 

реставрація. 

Показникові «А» за критерієм «КЗ» у ДГ №1 відповідало 96,77 % 

реставрацій, в яких на межі із твердими тканинами відсутня зміна 

кольору, тоді як дослідній №2 за цим показником виявлено 58,62 % 
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реставрацій. За показником «В» у ДГ №1 виявлено 3,22 % реставрацій, 

в яких на межі з твердими тканинами проявляється  незначна зміна 

кольору, а у ДГ №2 –         27,59 % реставрацій. Показникові «С» в ДГ 

№2 відповідало 13,79 % реставрацій, в яких на межі із твердими 

тканинами виявляється зміна кольору, спрямована у бік пульпової 

камери. У дослідній групі №1 даному показникові не відповідає жодна 

реставрація. Щодо контрольної групи, то показникові «В» відповідало 

20 %, а показникові  «С» – 12 % реставрацій.  

За критерієм «ШП» у ДГ №1, №2 та КГ виявлено 90,32%, 67,02% 

та 72% реставрацій, які відповідають показникові «А» (гладка 

поверхня). Показникові «В» у ДГ №1, №2 та КГ відповідало 9,67 %, 

31,03 % та 28 % реставрацій, у яких поверхні потребували фініруваня 

та полірування. Тільки у ДГ №2  3,44 % реставрацій мали глибоко 

підриті поверхні (показник «С»), а частина навіть розшарування 

(показник «D»).  

За критерієм «ВК» у ДГ №1, №2 та КГ показникові «А» 

відповідало 93,55%, 51,79% та 68% реставрацій, які за кольором та 

прозорістю повністю відповідали твердим тканинам. У ДГ №1 виявлено 

3,22% реставрацій, які в допустимих межах відхиляються від кольору 

та прозорості природних зубів, відповідаючи тим самим показникові 

«В», тоді як у ДГ №2 цей показник становив 34,48 %. У КГ, цьому 

показникові відповідало 20 % реставрацій. Показникові «С» за цим же 

критерієм у ДГ №1, №2 та КГ відповідало 3,22 %, 13,79 % та відповідно 

12 % реставрацій, що за кольором виходять за межі забарвлення та 

прозорості природного зуба.  

За критерієм «Ч» показникові «А» у ДГ №1, №2 та КГ відповідало 

96,77 %, 41,38 % та 68 % реставрацій, пацієнти яких не скаржилися на 

чутливість при вживанні їжі. Показникові «В» за цим критерієм у ДГ 

№1 не відповідала жодна реставрація, тоді як у ДГ №2 та КГ даному 

показникові відповідало 34,48 % та відповідно 20 % реставрацій, 
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пацієнти яких скаржилися на середню чутливість. Показникові «С» у 

КГ не відповідала жодна реставрація, тоді як у ДГ №2 за цим 

показником виявлено 13,79 % реставрацій, пацієнти яких скаржилися 

на стерпну чутливість при дії температурних подразників.  

У ДГ №1, за даним показником, виявлено 3,22 % реставрацій. 

Показник «D» (дуже сильна чутливість) виявлено тільки у 10,34 %  

реставрацій ДГ №2.  

За критерієм «КВ» у ДГ №1 та КГ 100% реставрацій відповідали 

показникові «А», тобто на межі тканин з композитним матеріалом не 

виявлено вторинного карієсу, тоді як у ДГ №2 цей показник виявлений 

у 75,86 % реставрацій. Показникові «В», за даним критерієм, у ДГ №2 

відповідало 24,14% реставрацій, на межі яких виявлено вторинний 

карієс.  

 

5.2.4. Результати порівняльної клінічної оцінки якості 

реставрацій із використанням адгезивної системи V покоління 

«Adper Single Bond» у дітей віком 15 років через 6, 12 та 18 місяців.  

Отже, через 6 місяців клінічної експлуатації (табл. 5.25, 5.26 та 

5.27) у ДГ №1, №2 та КГ за критерієм «АФ» 82,93 %, 82,05 % та 

відповідно 92 % реставрацій зберегли відтворену анатомічну форму 

(показник «А»), а 17,07 %, 17,95 % та відповідно 8 % реставрацій мали 

незначні деформації або відколи поверхні, відповідаючи за даним 

критерієм показникові «В».  

За критерієм «КА» 90,24 %, 89,74 % та відповідно 92 % 

реставрацій ДГ №1, №2 та КГ відповідали показникові «А», тобто на 

межі із периферичними тканинами не було виявлено межі з’єднання.  
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Таблиця 5.25   

Показники оцінки якості реставраційних робіт за системою USPHS за 6 

місяців після їхнього виконання у дітей дослідної групи №1 віком 15 років 

Підгрупи 

по АС / n 

к-ть 

рестав-

рацій 

П
о
к
аз

н
и

к
 

Критерії оцінювання реставрацій, абс. / (%) 

АФ КА КЗ ШП ВК Ч КВ 

Підгрупа 

«Adper 

Single  

Bond» 

n=41 

А 
34 

(82,93) 

37 

(90,24) 

38 

(92,68) 

37 

(90,24) 

38 

(92,68) 

38 

(92,68) 

41 

(100) 

В 
7 

(17,07) 

4 

(9,75) 

3 

(7,31) 

4 

(9,75) 

3 

(7,31) 

3 

(7,31) 
0 

С 
0 

 
0 0 0 0 0 – 

D – 0 – 0 – 0 – 

 

Таблиця 5.26   

Показники оцінки якості реставраційних робіт за системою USPHS за 6 

місяців після їхнього виконання у дітей дослідної групи №2 віком 15 років 

Підгрупи 

по АС / n 

к-ть 

рестав-

рацій 

П
о
к
аз

н
и

к
 

Критерії оцінювання реставрацій, абс. / (%) 

АФ КА КЗ ШП ВК Ч КВ 

Підгрупа 

«Adper 

Single  

Bond» 

n=39 

А 
32 

(82,05) 

35 

(89,74) 

33 

(89,62) 

34 

(87,18) 

31 

(79,49) 

33 

(84,62) 

38 

(97,44) 

В 
7 

(17,95) 

4 

(10,26) 

5 

(12,82) 

4 

(10,26) 

7 

(17,95) 

6 

(15,38) 

1 

(2,56) 

С 0 0 
1 

(2,56) 

1 

(2,56) 

1 

(2,56) 
0 – 

D – 0 – 0 – 0 – 

 

Слід зазначити, що у ДГ №1, №2 та КГ 9,75 %, 10,26 % та відповідно 

8 % реставрацій відповідали показникові «В», тобто  на межі із 

периферичними тканинами простежувалася лінія з’єднання, але цілісності 
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реставрації не було порушено. Показникові «С» жодна реставрація у всіх 

групах не відповідала. 

Таблиця 5.27   

Показники оцінки якості реставраційних робіт за системою USPHS за 6 

місяців після їхнього виконання у дітей контрольної групи віком 15 років 

Підгрупи 

по АС / n 

к-ть 

рестав-

рацій 

П
о
к
аз

н
и

к
 

Критерії оцінювання реставрацій, абс. / (%) 

АФ КА КЗ ШП ВК Ч КВ 

Підгрупа 

«Adper 

Single  

Bond» 

n=25 

А 
23 

(92) 

23 

(92) 

23 

(92) 

21 

(84) 

22 

(88) 

23 

(92) 

25 

(100) 

В 
2 

(8) 

2 

(8) 

2 

(8) 

4 

(16) 

3 

(12) 

2 

(8) 
0 

С 0 0 0 0 0 0 – 

D – 0 – 0 – 0 – 

 

За критерієм «КЗ» у ДГ №1, №2 та КГ виявлено 92,68 %, 89,62 % та 

92 % реставрацій, що відповідали показникові «А», тобто на межі між 

реставраціями та прилеглими твердими тканинами не було виявлено 

зміни кольору. За цим критерієм у ДГ №1, №2 та КГ виявлено 7,31 %, 

12,82 % та відповідно 8 % реставрацій, що мали на границі з твердими 

тканинами зафарбування, яке не було спрямоване в бік пульпової камери 

(показник «В»). Показникові «С» у ДГ №2 відповідало 2,56 % 

реставрацій, тоді як у ДГ №1 та КГ жодна реставрація не відповідала 

цьому показникові. 

У ДГ №1, №2 та КГ виявлено 90,24 %, 87,18 % та 84 % реставрацій, 

що мали гладку та блискучу поверхню, відповідаючи показникові «А» за 

критерієм «ШП». У ДГ №1, №2 та КГ 9,75%, 10,26% та відповідно 16% 

реставрацій мали не значну шорстку поверхню (показник «В»), яка легко 

коректувалася фінірами та полірами.  

Показникові «А» за критерієм «ВК» у ДГ №1, №2 та КГ відповідало 

92,68 %, 79,49 % та відповідно 88 % реставрації, які за прозорістю та 
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кольором повністю відповідали периферичним твердим тканинам. 

Показникові «В» за цим же критерієм відповідало у ДГ №1, №2 та КГ 

7,31 %, 17,95 % і 12 % реставрацій, які відхилялися в допустимих межах 

від забарвлення та прозорості зубів.  

За критерієм «Ч» показникові «А» в ДГ №1, №2 та КГ відповідало 

92,68 %, 84,62 % та відповідно 92 % реставрацій, пацієнти яких не 

скаржилися на підвищену чутливість при вживанні їжі.  

Проте 7,31 %, 15,38 % та 8 % реставрацій у ДГ №1, №2 та 

відповідно КГ відповідали за даним критерієм показникові «В», тобто 

пацієнти скаржилися на виникнення середньої чутливості при дії 

термічних подразників.  

Слід зазначити, що за всіма критеріями  показникові «С» у ДГ №1 

та КГ не відповідала жодна реставрація, тоді як у ДГ №2 цьому 

показникові за критеріями  «ШП» та «ВК» виявлено по 2,56 % 

реставрацій, що не відповідали за опаковістю та опалесценцією 

реставрованим зубам, мали глибоко підриті поверхні зі зміною кольору 

на межі з периферичними тканинами й тому вимагали перероблення із 

профілактичних міркувань.  

Щодо критерію «ВК» показникові «А» в ДГ №1 та контрольній 

групах відповідало 100 % реставрацій, тоді як у ДГ №2, за даним 

показником, виявлено 97,44 % реставрацій, під якими не виявлено 

вторинного карієсу. Показникові «В» у ДГ №1 та КГ не відповідала 

жодна реставрація, тоді як у ДГ №2, за даним показником, виявлено 2,56 

% реставрацій, на межі яких при діагностуванні виявлено вторинний 

карієс.  

За 12 місяців клінічної експлуатації (табл. 5.28, 5.29 та 5.30) за 

критеріями «АФ» та «КА» у КГ показникові «А» відповідало 80 %, 76,47 

% та відповідно 84 % реставрацій, що зберегли відтворену анатомічну 

форму без видимої межі переходу в тканини зуба. Проте у ДГ №1, №2 та 

КГ за показником «В» нами виявлено 20 %, 14,71 % та відповідно 16 % 



120 
 

 

реставрацій, які не відповідали заданій попередньо анатомічній формі,  а 

на межі з периферичними твердими тканинами зондувались щілини без 

оголення дентину. 

Таблиця 5.28   

Показники оцінки якості реставраційних робіт за системою USPHS за 12 

місяців після їхнього виконання у дітей дослідної групи №1 віком 15 років 

Підгрупи 

по АС / n 

к-ть 

рестав-

рацій 

П
о
к
аз

н
и

к
 

Критерії оцінювання реставрацій, абс. / (%) 

АФ КА КЗ ШП ВК Ч КВ 

Підгрупа 

«Adper 

Single  

Bond» 

n=35 

А 
28 

(80) 

28 

(80) 

32 

(90,32) 

29 

(85,29) 

29 

(85,29) 

30 

(88,24) 

35 

(100) 

В 
7 

(20) 

7 

(20) 

3 

(9,76) 

6 

(17,65) 

6 

(17,65) 

5 

(14,72) 
0 

С 0 0 0 0 0 0 – 

D – 0 – 0 – 0 – 
 

 

Таблиця 5.29   

Показники оцінки якості реставраційних робіт за системою USPHS за 12 

місяців після їхнього виконання у дітей дослідної групи №2 віком 15 років 

Підгрупи 

по АС / n 

к-ть 

реставра

цій 

П
о
к
аз

н
и

к
 

Критерії оцінювання реставрацій, абс. / (%) 

АФ КА КЗ ШП ВК Ч КВ 

Підгрупа 

«Adper 

Single  

Bond» 

n=34 

А 
26 

(76,47) 

26 

(76,47) 

26 

(76,47) 

26 

(76,47) 

26 

(76,47) 

24 

(70,59) 

30 

(84,24) 

В 
5 

(14,71) 

5 

(14,71) 

5 

(14,71) 

4 

(11,76) 

5 

(14,71) 

5 

(14,71) 

4 

(11,76) 

С 
3 

(8,82) 

2 

(5,88) 

3 

(8,82) 

2 

(5,88) 

3 

(8,82) 

3 

(8,82) 
– 

D – 
1 

(2,94) 
        – 

2 

(5,88) 
– 

2 

(5,88) 
– 
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Таблиця 5.30   

Показники оцінки якості реставраційних робіт за системою USPHS за 12 

місяців після їхнього виконання у дітей  контрольної групи віком 15 років  

Підгрупи 

по АС / n 

к-ть 

рестав-

рацій 

П
о
к
аз

н
и

к
 

Критерії оцінювання реставрацій, абс. / (%) 

АФ КА КЗ ШП ВК Ч КВ 

Підгрупа 

«Adper 

Single  

Bond» 

n=25 

А 
21 

(84) 

21 

(84) 

21 

(84) 

19 

(76) 

19 

(76) 

20 

(80) 

23 

(92) 

В 
4 

(16) 

4 

(16) 

4 

(16) 

6 

(24) 

6 

(24) 

5 

(20) 

2 

(8) 

С 0 0 0 0 0 0 – 

D – 0 – 0 – 0 – 

 

Окрім того, у  ДГ №2 за критерієм «АФ» і «КА» 8,82 % та відповідно 

5,88 % реставрацій відповідали показникові «С», тобто реставрації мали 

значну втрату анатомічної форми та наявні щілини між твердими 

тканинами  із їх оголенням, що чітко зондуються. Також у цій же групі за 

критерієм «КА» 2,94 % реставрацій мали рухомість (показник «D») й 

вимагали негайної переробки. 

За критерієм «КЗ» у  ДГ №1, №2 та КГ  90,32 %,  76,47 %  та  84 % 

реставрацій на межі з  твердими тканинами не мали зміни кольору 

(показник  «А»), тоді як 9,76 %, 14,71 % та відповідно 16 % реставрацій на 

межі із периферичними тканинами мали незначне зафарбування (показник  

«В»). Слід зазначити, що тільки в ДГ №2 виявлено 8,82 % реставрацій, що 

мали значну зміну кольору на межі із твердими тканинами, яка була 

спрямована до пульпової камери (показник «D»). За критеріями «ШП» та 

«ВК» у ДГ №1, №2 та КГ показникові «А» відповідало 85,29 %, 76,47 % та 

відповідно 76 % реставрацій, що мали гладку поверхню, яка за кольором та 

прозорістю відповідала твердим тканинам. Показникові «В» за цими 

критеріями у ДГ №1 та КГ відповідало 17,65 % і відповідно 24 % 

реставрацій, що за кольором у допустимих межах відхилялися від твердих 
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тканин, а їх поверхні вимагали фінішного доопрацювання та полірування. 

У ДГ №2 за критеріями «ШП» та «ВК» показникові «В» відповідали 11,76 

% та 14,71 % реставрацій, проте за даними критеріями 5,88 % та 

відповідно 8,82 % реставрацій мали глибоко підриті поверхні, а їх колір 

повністю відхилявся (дисколорит) від кольору периферичних тканин 

(показник «С»). Як і за попередніми критеріями, виявлено, що лише у ДГ 

№2 5,88 % реставрацій мали розшарування поверхні, а це, за критерієм 

«ШП», відповідає показникові «D».  

За критерієм «Ч» у ДГ №1, №2 та КГ виявлено 88,24 %, 70,59 % та 80 

% реставрацій, пацієнти яких не скаржилися на чутливість від дії 

термічних подразників, що за системою оцінки відповідає показникові 

«А». За цим же критерієм у ДГ №1, №2 та КГ виявлено 14,72 %, 14,71 % і 

відповідно 20 % реставрацій, пацієнти яких скаржилися на виникнення 

короткотривалої середньої чутливості при дії термічних подразників 

(показник «В»). Окрім того, у ДГ №2 виявлено 8,82 % реставрацій, 

пацієнти яких скаржилися на стерпну, а 5,88 % – на дуже сильну 

чутливість, що за оцінкою, за даним критерієм, відноситься до показників 

«С» і «D».  

За критерієм «ВК» у ДГ №2 та КГ виявлено 84,24 % та 92 % 

реставрацій, на межі яких не було діагностовано розвиток вторинного 

карієсу, що за системою оцінки критеріїв відповідає показникові «А». У 

ДГ №1 цьому показникові відповідало 100 % реставрацій. Показникові «В» 

за даним критерієм у ДГ №2 та КГ відповідало 11,76 % і відповідно 8 % 

реставрацій, на межі яких мав місце розвиток вторинного карієсу.  

Через 18 місяців (табл. 5.31) після реставраційних робіт за 

критеріями «АФ» та «КА» показникові «А» відповідало в ДГ №1, №2 та 

КГ 80,65 %, 70 % та відповідно 80 %  робіт, які зберегли відтворену 

анатомічну форму та не мали переходу на границі між периферичними 

твердими тканинами.   
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Таблиця 5.31   

Показники оцінки якості реставраційних робіт за системою USPHS, вико-

наних із використанням адгезивної системи VII покоління «Adper Single 

Bond», через 18 місяців після їхнього виконання у дітей віком 15 років 

ДГ / 

Підгрупи 

по АС / n 

к-ть 

рестав-

рацій 

П
о
к
аз

н
и

к
 Критерії оцінювання реставрацій, абс. / (%) 

АФ КА КЗ ШП ВК Ч КВ 

ДГ1 

Підгрупа 

«Adper 

Single  

Bond» 

n=31 

А 
25 

(80,65) 

25 

(80,65) 

28 

(90,32) 

26 

(83,87) 

26 

(83,87) 

27 

(87,1) 

31 

(100) 

В 
6 

(19,35) 

6 

(19,35) 

3 

(9,76) 

5 

(16,33) 

5 

(16,33) 

4 

(12,6) 
0 

С 0 0 0 0 0 0 – 

D – 0 – 0 – 0 – 

ДГ2 

«Adper 

Single  

Bond» 

n=30 

А 
21 

(70) 

21 

(70) 

20 

(66,67) 

18 

(60) 

20 

(66,67) 

18 

(60) 

24 

(77,42) 

В 
3 

(10) 

3 

(10) 

3 

(10) 

3 

(10) 

2 

(6,66) 

6 

(20) 

6 

(20) 

С 
6 

(20) 

4 

(13,33) 

7 

(23,33) 

7 

(23,33) 

8 

(26,67) 

4 

(13,33) 
– 

D – 
2 

(6,66) 
– 

2 

(6,66) 
– 

2 

(6,66) 
– 

КГ 

«Adper 

Single  

Bond» 

n=25 

А 
20 

(80) 

20 

(80) 

15 

(60) 

17 

(68) 

20 

(80) 

16 

(64) 

22 

(88) 

В 
5 

(20) 

5 

(20) 

10 

(40) 

8 

(32) 
5 

(20) 

6 

(24) 

3 

(12) 

С 0 0 0 0 0 
3 

(12) 
– 

D – 0 – 0 – 0 – 

 

Показникові «В» за цими критеріями у ДГ №1, №2 та КГ відповідало 

19,35 %, 10 % та 20 % реставрацій, що мали незначні відколи 

композиційного матеріалу з наявністю переходів у тверді тканини на межі 
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з’єднання. Слід зазначити, що в ДГ №2 у процесі дослідження за 

критеріями «АФ» та «КА» виявлено 20 % та відповідно 13,33 % 

реставрацій, що мали значну деформацію відтвореної анатомічної форми із 

втратою композиційного матеріалу, та наявні проміжки на межі з’єднання 

із твердими тканинами, куди входив зонд, а це, за системою оцінки, 

відповідало показникові «С». У ДГ №1 та КГ даному показникові за цими 

ж критеріями не відповідала жодна із реставрацій. Окрім того, за 

критерієм «КА» у ДГ №2 виявлено 6,66 % реставрацій, що були зламані, 

тобто відповідали показникові «D».  

За критерієм «КЗ» показникові «А» у ДГ №1 відповідала найбільша 

кількість реставрацій без зміни кольору на межі із твердими тканинами, а 

саме 90,32 %. Аналогічні показники ДГ №2 та КГ становили 66,67 % та 

відповідно 60 % реставрацій. Показникові «В» у КГ відповідало 40 % 

реставрацій із незначними змінами кольору на межі з периферичними 

тканинами. У ДГ №1 та №2 даному показникові відповідало 9,76 % та 10 

% реставрацій. Слід зазначити, що тільки у ДГ №2 виявлено 23,33 % 

реставрацій із вираженими змінами кольору на межі з твердими 

тканинами, які спрямовані в бік пульпової камери, а це за системою оцінки 

USPHS відповідає показникові «С». Реставрації ДГ №1 та КГ показникові 

«С» не відповідали. 

За критерієм «ШП» у ДГ №1 виявлено 83,87 % реставрацій, що 

відповідали показникові «А», тобто мали гладку не підриту поверхню, тим 

часом, як у ДГ №2 даний показник становив 60 % реставрацій. У КГ цьому 

показникові відповідало 68 % реставрацій. За показником «В» у ДГ №1, 

№2 та КГ за критерієм «ШП» виявлено 16,33 %, 10 % та 32 % реставрацій, 

що мали злегка шорстку поверхню, яка вимагала полірування. Також у 

процесі дослідження виявлено у ДГ №2 23,33 % реставрацій із глибоко 

підритими поверхнями, тобто реставрації із показником «С». Слід вказати 

на те, що в ДГ №2 6,66% реставрацій мали глибоке розшарування 

поверхні, що відповідає показникові «D».  
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За критерієм «ВК» у ДГ №1, №2 та КГ показникові «А» відповідало 

83,87 %, 66,67 % та 80 % реставрацій, що за прозорістю та кольором не 

відрізнялись від підлеглих твердих тканин. Показникові «В» у ДГ №1, №2 

та КГ відповідало 16,33%, 6,66 % і відповідно 20 % реставрацій, що в 

допустимих межах відрізнялися по опаковості та опалесценції від твердих 

тканин. Варто звернути увагу на те, що у ДГ №2 26,67 % реставрацій 

суттєво відхилялися від оптичних показників периферичних твердих 

тканин (показник «С»). 

За критерієм «Ч» у ДГ №1 показникові «А» відповідало 87,1 % 

реставрацій, пацієнти яких не скаржилися на чутливість при дії термічних 

подразників. У ДГ №2 та КГ цьому показникові відповідало 60 % та 64 % 

реставрацій. Показникові «В» за даним критерієм у ДГ №1, №2 та КГ 

відповідало 12,6 %, 20 % і відповідно 24 % реставрацій, пацієнти яких 

скаржилися на середню чутливість при дії термічних подразників. Слід 

вказати на те, що у ДГ №2 13,33 % реставрацій відповідали показникові 

«С», тобто пацієнти цих реставрацій скаржилися на стерпну чутливість 

при дії термічних подразників. Щодо КГ, то за показником «С» у ній 

виявлено 12 % реставрацій.  

Окрім того, у ДГ №2 6,66 % реставрацій відповідало показникові 

«D», тобто пацієнти цих реставрацій скаржилися на дуже сильну 

чутливість при дії термічних подразників.  

Щодо критерію «КВ» у ДГ №1 виявлено 100 % реставрацій, які 

відповідали показникові «А». Аналогічний показник ДГ №2 становив 77,42 

% реставрацій.  

Показникові «В» у ДГ №2 відповідало 20 % реставрацій із наявним 

вторинним карієсом. У КГ показникові «А» відповідало 88 %, а 

показникові «В» 12 % реставрацій. 
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5.2.5. Узагальнена оцінка проведеного лікування, що визначалася   

числом невдалих реставрацій на основі дослідження через 6 та 18 

місяців у дітей віком 12 та 15 років.  

За 6 місяців після проведених реставраційних робіт серед дітей віком 

12 років, у групах, де застосовувалась адгезивна система VII покоління 

«Bond Force», кількість реставрацій, що  відповідали показникові «А» 

(повноцінний стан реставрації),  у ДГ №1 становила (98,17±0,73) %, у ДГ 

№2 (91,73±0,89) % та в КГ (94,28±2,28) %.  

Показникові «В» (прийнятний стан реставрації) у ДГ №1 відповідав 

(1,82±0,73) %, в ДГ №2 (8,27±0,89) %, а в КГ (5,71±2,28) % реставрацій. 

Показникові «C» та «D» (реставрації, що потребують перероблення) жодна 

реставрація у даних групах не відповідала. Вірогідних відмінностей за 

показниками у групах не виявлено.  

Після 6 місяців клінічної експлуатації у групах, де застосовувалась 

адгезивна система V покоління «Adper Single Bond», кількість 

повноцінних реставрацій (показник «А») в ДГ №1 становила (98,17±0,73) 

%, у ДГ №2  (91,73±0,89) % та в КГ (94,28±2,28) % реставрацій. Кількість 

прийнятних реставрацій (показник «В») у ДГ №1 становила (4,13±1,35) %, 

у ДГ №2  (11,42±3,47) % та у КГ (10,28±3,79) %. Показникам «С» та «D» у 

ДГ №2 відповідав (1,75±0,61) % реставрацій, тоді як у ДГ №1 та КГ за 

даними показниками не виявлено жодної реставрації. Проте, вірогідних 

відмінностей, як і в попередній групі, за показниками не виявлено.  

Згідно з вимог Ради за матеріалами ADA, кількість невдалих 

реставрацій у групах, де застосовувались адгезивні системи VII покоління 

«Bond Force» (0 % реставрацій) та V покоління «Single Bond» (ДГ №2 1,75 

% реставрацій), за 6 місяців не перевищила допустиму межу, яка становить 

не більше 5 %. 

 

 

 



127 
 

 

Таблиця 5.32 

Узагальнена оцінка проведених реставраційних робіт із використанням 

адгезивних систем VII покоління «Bond Force» та V покоління «Adper 

Single Bond» через 18 місяців після їх виконання у дітей віком  12 років 

Адгезивна 

система 

Показники 

за 

критерієм 

USPHS 

   (М±m) % 

ДГ №1 ° ДГ №2″ КГ* 

Р 

рівень 

значущості 

відмінності 

показників 

між групами 

V
II

 п
о

к
о

л
ін

н
я
 «

B
o
n
d

 F
o

rc
e»

 

«А» 

Повноцінний 

стан 

реставрацій 

95,85 

±1,35 

76,66 

±3,63 

89,71 

±3,79 

 р (°:″)<0,001 

  р (°:*) – 

р (″:*)<0,05 

«В» 

Прийнятний 

стан 

реставрацій 

4,13 

±1,35 

11,42 

±3,47 

10,28 

±3,79 

  р (°:″) – 

  Р (°:*) – 

  р (″:*) – 

«С» і «D» 

Реставрації, 

що 

вимагають 

переробки 

0 
13,88 

±0,55 
0 

р (°:″)<0,01 

  р (°:*) – 

р (″:*)<0,01 

  

V
 п

о
к
о

л
ін

н
я
 «

A
d
p

er
 S

in
g
le

 

B
o
n

d
»
 

 

«А» 

Повноцінний 

стан 

реставрацій 

89,84 

±2,47 

71,43 

±2,39 

85,71 

±1,47 

  р (°:″)<0,001 

  р (°:*) – 

  р (″:*)<0,001 

«В» 

Прийнятний 

стан 

реставрацій 

11,47 

±2,78 

9,52 

±3,52 

14,28 

±1,47 

  р (°:″) – 

  р (°:*) – 

  р (″:*) – 

«С» і «D» 

Реставрації, 

що 

вимагають 

переробки 

0 
14,81 

±2,67 
0 

  р (°:″)<0,001 

  р (°:*) – 

  р (″:*)<0,001 

  Примітки: 

1. *– контрольна група; 2. ° – дослідна група №1; 3. ″ – дослідна група №2. 

 

За 18 місяців (табл. 5.32) клінічної експлуатації, у групах, де 

застосовувалась адгезивна система VII покоління «Bond Force», 
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кількість реставрацій, що  відповідали показникові «А» (повноцінний 

стан реставрації), у ДГ №1 становив (95,85±1,35) %, що вірогідно вище 

(р<0,001) від ДГ №2, в якій даний показник дорівнював (76,66±3,63) %. 

У КГ кількість повноцінних реставрацій становила  (89,71±3,79) %, що 

вірогідно вище (р<0,05) від показника ДГ №2. Прийнятному станові 

реставрацій (показник «В») у ДГ №1 відповідало (4,13±1,35) %, у ДГ №2 

(11,42±3,47) % та у КГ (10,28±3,79) % реставрацій. За даним показником 

вірогідних відмінностей між групами не виявлено. Показникам «С» та 

«D» у ДГ №2 відповідало (13,88±0,55) % реставрацій, що вірогідно вище 

(р<0,01) за показники ДГ №1 та КГ, в яких за даним показниками не 

виявлено жодної реставрації (0 %).   

Після 18 місяців (табл. 5.32) клінічної експлуатації в групах, де 

застосовувалась адгезивна системи V покоління «Adper Single Bond», 

кількість реставрацій, що відповідали показникові «А» (повноцінний 

стан) у ДГ №1 становила (89,84±2,47) %, а в КГ (85,71±1,47) %, що 

вірогідно вище (р<0,001) від показника ДГ №2, який становив 

(71,43±2,39) %. Кількість прийнятних реставрацій (показник «В») у ДГ 

№1 становила (11,47±2,78) %, у ДГ №2 (9,52±3,52) %, а у КГ 

(14,28±1,47) % реставрацій. Проте за даним показником вірогідних 

відмінностей між групами не виявлено. Показникам «С» та «D» в ДГ №2 

відповідало (14,28±2,67) % реставрацій, що вірогідно вище (р<0,001) за 

показники ДГ №1 та КГ, де не виявлено жодної реставрації, яку б 

потрібно було переробити.  

Виходячи з вимог Ради за матеріалами ADA, у групах, де 

застосовувались адгезивні системи VII покоління «Bond Force» та V 

покоління «Adper Single Bond», зокрема у ДГ №2, кількість невдалих 

реставрацій становила 13,88 % та відповідно 14,81 %, що за 18 місяців 

перевищило допустиму межу, яка становить не більше 10 % реставрацій.  

Щодо дітей 15 років, то через 6 місяців у групах, де 

застосовувалась адгезивна система VII покоління «Bond Force», 
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найбільша кількість реставрацій із повноцінним станом, що відповідає 

показникові «А», траплялась у ДГ №1 та КГ. У них за цим показником 

виявлено (98,25±1,15) % та відповідно (97,71±1,47) % реставрацій. Щодо 

ДГ №2, то в ній показникові «А» відповідало (90,22±2,20) % 

реставрацій, що,  порівняно із ДГ №1 та КГ вірогідно менше (р<0,01, 

р<0,05). За показником «В» найбільша кількість реставрацій виявлена в 

ДГ №2, де цьому показникові відповідало (9,77±2,20) % реставрацій, що 

вірогідно вище (р<0,01) від показника ДГ №1, який становив (1,74±1,15) 

%, та вірогідно вище (р<0,05) від аналогічного показника КГ, який 

дорівнював (2,28±1,47) % реставрацій. Показникові «С» та «D», тобто 

перероблення, у ДГ №1, №2 та КГ, не відповідала жодна з реставрацій.  

У групах дітей 15 років, де застосовувалась адгезивна система V 

покоління «Adper Single Bond», за показником «А» у ДГ №1, №2 та КГ 

виявлено (91,63±1,90) %, (87,16±2,23) % та відповідно (91,42±1,83) % 

реставрацій. Показникові «В» у ДГ №1, №2 та КГ відповідало 

(8,35±1,90) %, (12,45±2,05) % та (10±1,36) % реставрацій. Окрім того, 

лише у ДГ №2, (0,85±0,42) % реставрацій вимагали перероблення. Проте 

слід зазначити, що за жодним показником вірогідної відмінності між 

групами  не виявлено.  

Через 18 місяців (табл. 5.33) після проведених реставраційних 

робіт у групах, де застосовувалась адгезивна система VII покоління 

«Bond Force», найбільша кількість повноцінних реставрацій (показник 

«А») виявлена у ДГ №1, де вона дорівнювала (94,46±1,35) % 

реставрацій, що вірогідно вище (р<0,001) від показників ДГ №2 та КГ 

(р<0,01), в яких вони становили (60,81±4,29) % і відповідно (77,14±4,29) 

% реставрацій. Слід зазначити, що результат ДГ №2 за показником «А» 

вірогідно нижчий (р<0,05) від аналогічного КГ.  
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Таблиця 5.33   

Узагальнена оцінка проведених реставраційних робіт із використанням 

адгезивних систем VII покоління «Bond Force» та V покоління «Adper 

Single Bond» через 18 місяців після їх виконання у дітей віком 15 років 

Адгезивна 

система 

Показники 

за 

критерієм 

USPHS 

(М±m) % 

ДГ №1° ДГ №2″ КГ* 

Р 

рівень 

значущості 

відмінності 

показників 

 між групами 

V
II

 п
о

к
о

л
ін

н
я
 «

B
o
n
d

 F
o
rc

e»
 

«А» 

Повноцінний 

стан 

реставрацій 

94,46 

±1,35 

60,81 

±4,29 

77,14 

±4,29 

 р (°:″)<0,001 

р (°:*)<0,01 

р (″:*)<0,05 

«В» 

Прийнятний 

стан 

реставрацій 

4,60 

±1,55 

30,54 

±1,39 

19,42 

±3,53 

 р (°:″)<0,001 

р (°:*)<0,01 

р (″:*)<0,05 

«С» і «D» 

Реставрації, 

що 

вимагають 

переробки 

0,71 

±0,47 

7,27 

±1,85 

2,66 

±1,76 

р (″:*)<0,01 

  р (°:*) – 

  р (″:*) – 

 

V
 п

о
к
о

л
ін

н
я
 «

A
d
p

er
 S

in
g
le

 B
o
n
d

»
  

 

«А» 

Повноцінний 

стан 

реставрацій 

86,63 

±2,57 

67,25 

±2,31 

73,71 

±4,17 

  р (″:*)<0,001 

р (°:*)<0,05 

  р (″:*) –  

«В» 

Прийнятний 

стан 

реставрацій 

13,38 

±2,58 

12,38 

±2,02 

24,57 

±4,13 

  р (″:*) – 

р (°:*)<0,05 

р (″:*)<0,05 

«С» і «D» 

Реставрації, 

що 

вимагають 

переробки 

0 
15,55 

±2,66 

1,33 

±1,33 

  р (″:*)<0,001 

  р (°:*) – 

 р (″:*)<0,001 

  Примітки: 

  1. * – контрольна група; 2. ° – дослідна група №1; 3. ″ – дослідна група №2. 
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Щодо реставрацій із прийнятним станом у ДГ №2 їх кількість 

склала (30,54±1,39) %, що вірогідно вище (р<0,001) від показників ДГ №1 

та КГ (р<0,05), в яких кількість прийнятних реставрацій становила 

(4,60±1,55) % і (19,42±3,53) %. Окрім того, результат КГ за показником 

«А» вірогідно вищий (р<0,01) від результату ДГ №1. У групах дітей, де 

застосовувалась адгезивна система V покоління «Single Bond», після 18 

місяців клінічних спостережень (табл. 5.33) за показником «А» у ДГ №1, 

виявлено найбільше повноцінних реставрацій, а саме (86,63±2,57) %, що 

вірогідно вище (р<0,001, р<0,05) від аналогічних показників ДГ №1 та 

КГ, які становили (67,25±2,31) % і відповідно (73,71±4,17) % реставрацій.   

За показником «В»  найбільше реставрацій виявлено в КГ, де цьому 

показникові відповідало (24,57±4,13) % робіт, що вірогідно вище від 

показників ДГ №1 (р<0,05) та ДГ №2 (р<0,05), в яких за даним 

показником виявлено (13,38±2,58) % та (12,38±2,02) % реставрацій.  

За показниками «С» та «D», тобто переробка, найбільша кількість 

реставрацій виявлена у ДГ №2, – зокрема (15,55±2,66) %, що вірогідно 

вище (р<0,001) за показник КГ, який становив (1,33±1,33) %, та 

аналогічного показника ДГ №1 (р<0,001), де не було виявлено жодної 

реставрації, що відповідала б цьому показникові.  

Таким чином, у групах, де застосовувалась адгезивна система VII 

покоління «Bond Force», за 6 місяців не виявлено жодної невдалої 

реставрації, а у групах, де застосовувалась адгезивна система V 

покоління «Single Bond», зокрема в ДГ №2, кількість невдалих 

реставрацій за 6 місяців становила 0,85 %, що згідно з вимогами Ради за 

матеріалами ADA, не перевищило допустиму межу, яка становить не 

більше 5 %.   

Щодо результатів за 18 місяців, то в групах, де застосовувалась 

адгезивна система VII покоління «Bond Force», кількість невдалих 

реставрацій, зокрема в ДГ №1, №2 та КГ, становила 0,71 %, 7,27 % і 
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відповідно 2,66 % реставрацій, що згідно з вимогами Ради за матеріалами 

ADA, не перевищило допустиму межу, яка становить не більше 10 %.  

Проте у групах, де застосовувалась адгезивна система V покоління 

«Single Bond», а саме у ДГ №2, кількість невдалих реставрацій за 18 

місяців становила 15,55 %, що згідно вимогам Ради за матеріалами ADA, 

перевищило допустиму межу за 18 місяців на 5,55 %.  

 

5.2.6. Відсоток вторинного карієсу на межі реставрацій, виконаних із  

застосуванням адгезивних систем «Аdper Single Bond» та «Bond Force», у 

дітей віком 12 та 15 років за 6 та 18 місяців їх функціонування.  

Після проведеного узагальнення клінічної оцінки проведених 

реставраційних робіт, було визначено відсоток вторинного карієсу  (табл. 5.34)  на 

  

                                                                                                       Таблиця 5.34 

Відсоток вторинного карієсу у дітей віком 12 років через 6 місяців 

клінічного функціонування реставрацій 

Група 

дослідження 
Вік  

n виконаних 

реставрацій 

Час клінічного 

функціонування 

% вторинного карієсу 

при застосуванні АС 

«Аdper Single Bond» та 

«Bond Force» 

 

ДГ №1°  

 

12 

р. 

 

n = 78 

 

6 місяців 0% 

 

ДГ №2″  

 

12 

р. 
n = 76 6 місяців 6,57±2,86% 

 

КГ* 

 

12 

р. 
n = 50 6 місяців 0% 

Рівень значущості відмінності між групами за % вторинного карієсу 

р (°:*) – 

р (″:*) p<0,05 

р (″:*) p<0,05 

Примітки: 

1. * – контрольна група; 2. ° – дослідна група №1; 3. ″ – дослідна група №2. 
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межі реставрацій, виконаних із  застосуванням адгезивних систем «Аdper 

Single Bond» та «Bond Force» у дітей віком 12 років через 6 місяців після їх 

виконання.  

Отже, у ДГ №1 та КГ за 6 місяців нами не виявлено жодного 

вторинного карієсу, тим часом, як у дослідній групі №2, наявний вірогідно 

вищий (p<0,05) відсоток реставрацій, на межі яких виявлено вторинний 

карієс, а саме (6,57±2,86) %. Щодо результату ДГ №1 через 18 місяців, то 

слід зазначити, що нами не виявлено жодного вторинного карієсу, тоді як 

у КГ відсоток вторинного карієсу становив (6±3,39) %, але вірогідної 

відмінності стосовно ДГ №1 не виявлено. Проте у ДГ №2, по відношенню 

до КГ та ДГ №1, відсоток реставрацій (рис. 5.1.) вірогідно вищий (p<0,05, 

p<0,001), де на їх межі виявлено вторинний карієс, а саме (20±5,20) %.  
 

 

Рис. 5.1. Відсоток вторинного карієсу на межі реставрацій у дітей віком 

12 років через 18 місяців їх клінічного функціонування. 

 

Щодо дітей віком 15 років (табл. 5.35), то у ДГ №1 та КГ  дітей за 6 

 

Таблиця 5.35 

Відсоток вторинного карієсу у дітей віком 15 років через 6 місяців 

клінічного функціонування реставрацій 

Група 

дослідження 
Вік  

N 

виконаних 

реставрацій 

Час клінічного 

функціонування 

% вторинного карієсу 

при застосуванні АС 

Аdper Single Bond та АС 

Bond Force 

1 2 3 4 5 

ДГ №1  

 

15 

р. 
n = 77 6 місяців 0% 

ДГ №2  

 

15 

р. 
n = 82 6 місяців 1,29±1,29% 

0%

20%

6%
0%

10%

20%

30%

ДГ №1 ДГ №2 КГ

% вторинного 

карієсу
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Продовження табл. 5.35 

1 2 3 4 5 

КГ 

 

15 

р. 
n = 50 6 місяців 0% 

Рівень значущості відмінності між групами за % вторинного карієсу 

р (°:*) – 

р (″:*) p<0,05 

р (″:*) p<0,001 

Примітки: 

1. * – контрольна група; 2. ° – дослідна група №1; 3. ″ – дослідна група №2. 

 

місяців нами не виявлено жодного вторинного карієсу, тим часом, як у ДГ 

№2 вторинний карієс був на межі (1,29±1,29) % реставрацій. Вірогідної 

відмінності між ДГ №1 та КГ не виявлено. 

Результат за відсотком вторинного карієсу через 18 місяців  у дітей 

15 років виглядав таким чином (рис. 5.2.):  

 

 

Рис. 5.2. Відсоток вторинного карієсу на межі реставрацій у дітей віком 

15 років через 18 місяців їх клінічного функціонування. 

У ДГ №1 не виявлено жодного вторинного карієсу. У ДГ №2 – 

(25,42±5,71) % реставрацій, на межі яких виявлено вторинний карієс, що 

вірогідно вище стосовно ДГ №1 та КГ (p<0,001, p<0,05), тоді як у КГ – 

(10±4,28) % реставрацій, на межі яких виявлено вторинний карієс, що 

вірогідно вище стосовно ДГ №1 (p<0,05). 

 

0%

25%

10%

0%

10%

20%

30%

ДГ №1 ДГ №2 КГ

% вторинного 

карієсу
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5.3. Біохімічні та біофізичні показники ротової рідини у дітей віком 

12 та 15 років після лікування 

Після впровадження запропонованого нами лікувально-

профілактичного комплексу, що включав у собі професійну гігієну 

порожнини рота, лікування карієсу та призначення в середину сорбенту  

«Полісорб МП» у вигляді водної суспензії та вітамінно-мультиелементного 

комплексу «Мультитабс джуніор», була проведена повторна оцінка 

біохімічних параметрів РР (табл. 5.36).  

 

Таблиця 5.36   

Біохімічні та біофізичні  показники ротової рідини в дітей дослідних та 

контрольних груп різних вікових категорій наприкінці дослідження. 

 

Група 

дослідження,  

вік дітей  

 

Біохімічні та біофізичні показники ротової рідини 

Кисла 

фосфатаза 

нмоль/хв в 

1 мл 

 (M±m) 

Лужна 

фосфатаза 

нмоль/хв в 

1 мл 

(M±m) 

 

рН  

(M±m) 

 

Са 

загальний 

ммоль/л 

(M±m) 

Р 

неорганіч-

ний 

ммоль/л  

(M±m) 

1 2 3 4 5 6 

КГ ª 

12 років 

0,278 

±0,003 

0,067 

±0,001 

7,17 

±0,02 

2,48 

±0,21 

3,26 

±0,12 

* 0,35%↓ 

º - 

* 2,98%↑ 

º - 

* 0,42%↑ 

º - 

* 3,50%↓ 

º - 

* 1,55%↑ 

º - 

ДГ №1 ^ 

12 років 

0,282 

±0,002 

0,065 

±0,001 

7,04 

±0,01 

3,02 

±0,20 

3,14 

±0,04 

* 3,09%↓ 

º - 

* 6,15%↑ 

º р<0,05 

* 0,86%↑ 

º - 

* 13,71%↓ 

º - 

* 16,30%↑ 

º р<0,01 

ДГ №2 ¨ 

12 років 

 

0,285 

±0,002 

0,064 

±0,001 

7,08 

±0,02 

3,07 

±0,20 

3,22 

±0,06 

* 3,39%↓ 

º р<0,05 

* 4,61%↑ 

º - 

* 1,14 %↑ 

º р<0,05 

* 22,08%↓ 

º р<0,05 

* 17,95%↑ 

º р<0,01 

КГ ª 

15 років 

 

0,275 

±0,004 

0,067 

±0,001 

7,14 

±0,02 

2,74 

±0,23 

3,18 

±0,11 

* 1,43%↓ 

º - 

* 3,07%↑ 

º - 

* 0,14%↑ 

º - 

* 4,89%↓ 

º - 

* 2,25%↑ 

º - 
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Продовження табл. 5.36 

1 2 3 4 5 6 

ДГ №1^ 

15 років 

0,280 

±0,003 

0,065 

±0,001 

7,07 

±0,01 

3,04 

±0,18 

3,02 

±0,04 

* 3,78%↓ 

º р<0,05 

* 4,83%↑ 

º - 

* 1,14 %↑ 

º - 

* 27,96%↓ 

º р<0,01 

* 19,37%↑ 

º р<0,001 

ДГ №2 ¨ 

15 років 

 

 

0,281 

±0,002 

0,065 

±0,001 

7,07 

±0,01 

3,10 

±0,16 

3,09 

±0,06 

* 4,09%↓ 

º р<0,05 

* 10,17%↑ 

º р<0,001 

* 1,0 %↑ 

º - 

* 36,48%↓ 

º р<0,001 

* 25,61%↑ 

º р<0,001 

 

р1 

(ª : ^) – – р<0,01 – – 

(ª : ¨) – р<0,05 р<0,05 – – 

(^ : ¨) – –  – – 

 

р2 

 

(ª : ^) – – р<0,01 – – 

(ª : ¨) – – р<0,01 – – 

(^ : ¨) – –  – – 

Примітки:  

1. р – рівень значущості відмінності біохімічних  показників ротової рідини у вікових 

категоріях р1 –  12 років та р2  – 15років;  

2. * – різниця у % із показниками до початку лікування; 

3. ↑, ↓ – збільшення, зменшення показника;   

4. º – ступінь вірогідної відмінності між початковим та кінцевим показником;  

5. ª – контрольна група, ^ – дослідна група №1, ¨ – дослідна група №2. 

 

5.3.1. Оцінка біохімічних та біофізичних показників ротової рідини в 

дітей віком 12 років дослідних груп №1, №2 та контрольної групи після 

лікування.  

Отже, наприкінці лікування (табл. 5.36) активність КФ, а саме у КГ  

та ДГ №1, вірогідно не знизилась від попередніх своїх значень – 

(0,278±0,003) і становила (0,282±0,002)  нмоль/хв в 1 мл. У ДГ №2 

активність КФ вірогідно знизилась (р<0,05) від початкового значення і 

склала (0,285±0,002) нмоль/хв в 1 мл. Проте вірогідної відмінності між 

групами за показником КФ, отриманим наприкінці дослідження, не було, а 

це говорить про те, що групи за даним показником рівноцінні.  
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Активність ЛФ у КГ  та ДГ №2 становила (0,067±0,001) та 

(0,064±0,001) нмоль/хв в 1 мл, тобто відзначається незначне її підвищення,  

порівняно із початковими показниками. Щодо ДГ №1, слід зазначити, що 

активнісь ЛФ значно підвищилась (р<0,05),  порівняно із початковим 

значенням, і становила (0,065±0,001) нмоль/хв в 1 мл. Таким чином, за 

отриманим кінцевим значенням ЛФ, виявлено вірогідну відмінність лише 

між КГ та ДГ №2 (р<0,05), тоді як ДГ №1 та КГ за значеннями даного 

показника стали рівноцінними.  

Щодо рН, то його значення незначно підвищилось у КГ від 

початкового, і становило (7,17±0,02), а в ДГ №1 – (7,04±0,01). Тільки в ДГ 

№2 спостерігалось значне підвищення (р<0,05) показника рН,  порівняно з 

початковим значенням, який становив (7,08±0,02). Але, як і на початку 

дослідження, виявлено вірогідну відмінність за даним показником між КГ 

та ДГ №1 (р<0,01) і №2 (р<0,05).  

Рівень загального Са у КГ та ДГ №1 становив (2,48±0,21) і 

відповідно (3,02±0,20) ммоль/л, тобто,  порівняно із початковим 

значенням, виявлено незначне зниження його рівня. Тільки у ДГ №2 рівень 

загального Са значно знизився (р<0,05), порівняно із початковим, та 

становив (3,07±0,20) ммоль/л. Слід зазначити, що за значенням рівня 

загального Са групи між собою стали рівноцінними, тобто не виявлено 

вірогідної відмінності між ними.  

Показник неорганічного Р у ДГ №1 та №2 вірогідно підвищився 

(р<0,05),  порівняно із початковим його значенням, і його рівень становив 

(3,14±0,04) та (3,22±0,06) ммоль/л. У КГ рівень неорганічного Р становив 

(3,26±0,12) ммоль/л, тобто відбулося незначне підвищення його рівня від 

початкового значення. І знову, як і за попереднім показником, маємо 

рівноцінність груп, тобто відсутня значна відмінність між ними за 

показником неорганічного Р наприкінці лікування.  
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5.3.2. Оцінка біохімічних та біофізичних показників ротової рідини у 

дітей віком 15 років дослідних групах №1, №2 та контрольної групи після 

лікування.  

Таким чином, у ДГ №1 і №2 активність КФ (табл. 5.36),  порівняно із 

початковими значеннями, значно знизилась (р<0,05) і становила 

(0,280±0,003) та (0,281±0,002) нмоль/хв в 1 мл. У КГ цей показник – 

(0,275±0,004) нмоль/хв в 1мл, проте вірогідної відмінності від початкового 

значення КФ не виявлено.  

Стосовно активності ЛФ слід зазначити, що у ДГ №1 і КГ вона 

збільшилась і становила (0,065±0,001) та відповідно (0,067±0,001) 

нмоль/хв в 1 мл, але вірогідно отримані значення від початкових не 

відрізнялись. Тільки у ДГ №2 активність ЛФ, порівняно із початковим, 

вірогідно підвищилась (р<0,001) і становила (0,065±0,001) нмоль/хв в 1 мл.  

Стосовно рН, то у ДГ №1, №2 та КГ його значення незначно 

підвищилось і досягло (7,07±0,01) у ДГ та (7,14±0,02) у КГ.  

Рівень загального Са  у ДГ №1 значно знизився (р<0,01), порівняно із 

початковим, та становив (3,04±0,18) ммоль/л, тоді як у ДГ №2, його рівень 

був (3,10±0,16) ммоль/л, що вірогідно менше (р<0,001) від початкового 

значення. У КГ рівень загального Са становив (2,74±0,23) ммоль/л, тобто 

спостерігається незначне його зниження.  

Рівень неорганічного Р у ДГ №1 та №2 значно підвищився (р<0,001),  

порівняно з початковим його значенням, та становив (3,02±0,04) і 

відповідно (3,09±0,06) ммоль/л. У КГ цей показник був (3,18±0,11), тобто 

відзначаємо незначне підвищення його рівня від початкового значення.  

Таким чином, вірогідної відмінності за значенням показників ЛФ, 

КФ, загального Са та неорганічного Р не виявлено, а це означає, що групи 

за вищевказаними показниками рівноцінні. Відмінність має  лише показник 

рН, значення якого у ДГ №1 та №2 вірогідно менше (р<0,01) від показника 

контрольної групи.   
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5.4. Приріст інтенсивності карієсу в дітей 12-го та 15-го року життя 

Після закінчення лікування було проведено повторне визначення інтенсивності 

карієсу (табл. 5.37). 

Таблиця 5.37   

Показники КПВ та ∆КПВ  у дітей дослідних та контрольних груп 

різних вікових категорій до та після лікування 

 

Група 

дослідження, 

вік дітей  

Показники 

КПВ    

до лікування 

(M±m) 

КПВ після 

лікування 

(M±m) 

∆КПВ 

КГ* 

12 років  
4,35 

±0,54 

4,42 

±0,52 
0,07 

ДГ №1° 

12 років  

6,03 

±0,64 

6,09 

±0,62 
0,06 

ДГ№2″ 

12 років 
6,03 

±0,52 

6,32 

±0,58 
0,29 

КГ* 

15 років 
4,50 

±0,50 

4,76 

±0,61 
0,26 

ДГ №1° 

15 років  
6,33 

±0,72 

6,48 

±0,69 
0,15 

ДГ №2″ 

15 років 

6,33 

±0,50 

6,87 

±0,74 
0,69 

р1(* : °) р<0,05 р<0,05 

– 

р1 (* : ″) р<0,05 р<0,05 

р1 (° : ″) – – 

р2(* : °) р<0,05 – 

р2 (* : ″) р<0,05 р<0,05 

р2 (° : ″) – – 
                        Примітки:  

                       1. р1 – рівень значущості відмінності між показниками у дітей віком 12 років; 

                       2. р2 – рівень значущості відмінності між показниками у дітей віком 15 років; 

                    3. * – контрольна група, ° – дослідна група №1, ″ – дослідна група №2. 

 

Отже, за 18 місяців від початку лікування в дітей віком 12 років, зокрема 

у ДГ №1 та №2 інтенсивність карієсу становила (6,09±0,43) та відповідно 
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(6,32±0,58) зуба. Отримані показники вірогідно вищі (р<0,05) у ДГ №1 та №2 

від показника інтенсивності контрольної групи, який становив (4,42±0,52) зуба. 

У дітей віком 15 років за 18 місяців від початку лікування інтенсивність 

карієсу у ДГ №1 та КГ становив (6,48±069) та відповідно (4,76±0,61) зуба, але 

вірогідної відмінності між цими групами не виявлено, тобто групи за 

показником інтенсивності умовно рівноцінні. Тим часом, як у ДГ №2 

інтенсивність становила (6,87±0,74) зуба, що вірогідно вище (р<0,05) від 

показника інтенсивності КГ. 

По завершенні лікування на основі отриманих показників інтенсивності  

було проведено визначення зміни показника в часі, тобто приросту 

інтенсивності, результат якого виглядав таким чином: у дітей віком 12 років 

∆КПВ у ДГ №1, №2 та КГ становив 0,06, 0,29 та відповідно 0,07. Тобто 

максимальне збільшення приросту інтенсивності спостерігаємо у ДГ №2. У 

дітей віком 15 років ДГ №1, №2 та КГ ∆КПВ становив 0,15, 0,54 та відповідно 

0,26. Тобто, як і в попередній віковій групі, відзначаємо максимальний приріст 

інтенсивності в ДГ №2. 

 

Висновки до розділу. 

1. Результати визначення стану гігієни ротової порожнини за спрощеним 

індексом Green-Vermillion (OHI-S) до початку лікування вказували на вірогідно 

менші (р<0,001) показники OHI-S в КГ дітей віком 12 та 15 років, що свідчить 

про їх кращий стан гігієни РП. Було проведено професійну гігієну та навчання 

дітей основ профілактичних заходів, спрямованих на зниження кількості 

каріозного ураження. Після цього повторно через 18 місяців проведено 

визначення гігієнічного стану. Отримані результати вказують на достовірне 

(р<0,001) зниження  показника  OHI-S в ДГ №1 та №2 у дітей віком 12 та 15 

років і стан гігієни РП відповідав «хорошому». 

2. Ефективність впровадження лікувально-профілактичних дій оцінювали 

за показниками індексу USPHS (FDI). Отримані результати за 18 місяців 

вказують на те, що у ДГ №2 дітей 12 та 15 років, де застосовувалась АС V 
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покоління «Adper Single Bond»  без «Глуфтореду», кількість реставрацій, що 

потребували перероблення, вірогідно більша (р<0,01 та р<0,001) і становила 

(14,28±2,67) % 12 років та (15,55±2,66) % 15 років, порівняно з КГ та ДГ №1, де 

«Глуфторед» застосовувався. Результати дослідження у ДГ №2, де 

застосовувалась АС VII покоління  «Bond Force» без «Глуфтореду», кількість 

реставрацій, що вимагали переробки, вірогідно більша (р<0,01 та р<0,05) і 

становила (13,88±0,55) % 12 років та (7,27±1,85) % 15 років,  порівняно із КГ та 

ДГ №1, у яких «Глуфторед» застосовувався.  

3. Встановлено, що за 6 та 18 місяців (75 % реставрацій) у ДГ №1 обох 

вікових категорій нами в жодному випадку не було виявлено вторинного 

карієсу. 

4. Слід зазначити, що результати біохімічного дослідження РР наприкінці 

лікування вказують на те, що за показниками КФ, ЛФ, загального Са та 

неорганічного Р ДГ та КГ двох вікових категорій значно не відрізнялися, тобто 

вони, порівняно із початковими значеннями, рівноцінні (вірогідної відмінності 

не виявлено).   

5. Результат визначення приросту інтенсивності вказує на низький 

приріст інтенсивності карієсу в ДГ №1 у дітей віком 12 та 15 років (0,06 та 

0,15),  порівняно із ДГ №2 та КГ. 

 

Матеріали розділу опубліковані в такій науковій праці: 

1. Аваков В. В. Оцінка якості реставрацій постійних зубів у дітей, які 

проживають у місцевості, забрудненій солями важких металів / В. В. Аваков, 

М. М. Рожко // Вісник Дніпропетровського університету. Серія біологія, 

медицина. – 2014. – № 5 (1). – С. 39–44. 
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РОЗДІЛ 6 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Як показали дослідження і дані літературних джерел, карієс є 

найбільш розповсюджена стоматологічна патологія. Про це свідчить 

поширеність карієсу зубів  на території західної України, яка коливається в 

межах 65,8-97,7%, при інтенсивності ураження від 2,3 до 7,1 [12,13, 24, 82, 

185]. Такому розповсюдженню захворювання сприяє  багато факторів, 

один із них – стан навколишнього середовища [113, 114, 115, 116, 117]. 

Прикарпаття є регіоном, у ґрунті та питній воді якого, знижений вміст 

йоду, барію, кобальту, фтору. Так, наприклад, вміст останнього у питній 

воді по всій території Прикарпаття коливається в межах від 0,07 до 1,2 

мг/л (середній показник 0,86 мг/л), що значно нижче мінімальної норми 

[191,199].  

Проблемою сучасної стоматології є пошук нових шляхів боротьби з 

карієсом зубів у дітей, як одного з найпоширеніших і прогресуючих 

захворювань. 

Виходячи із вищевказаного, ми  провели дослідження серед дітей 

віком 12 та 15 років двох районів, а саме геохімічно забрудненого та 

умовно чистого. Дані проведеного дослідження вказують на вірогідно вищі 

показники інтенсивності, поширеності, ступеня активності карієсу та 

структури КПВ у геохімічно забрудненому районі,,  порівняно з умовно 

чистим. Окрім того, нами було проведено визначення рівня 

стоматологічної допомоги та встановлено рівень потреби в ній. Результати 

проведеного дослідження вказують на високу потребу серед дітей у 

стоматологічній допомозі, а саме 58,33% та 43,33% серед  дітей віком 12 та 

відповідно 15 років потребують стоматологічної допомоги.   Наведені 

вище дані знаходять відображення в ряді літературних джерел [27, 59, 60, 

61, 74]. 
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Сталість біохімічних та біофізичних показників РР відіграє важливу 

роль у мінеральному обмінні твердих тканин. Цей факт  нас спонукав до 

визначення ряду показників ротової рідини до початку лікування. 

Результати проведеного дослідження свідчать про зсув водневого 

показника в кислу сторону, збільшення активності кислої фосфатази на тлі 

зниження активності лужної фосфатази, вмісту неорганічного фосфору, 

порушення гомеостазу кальцію, що супроводжується перерозподілом його 

фракцій із різким збільшенням іонізованого кальцію на фоні збільшення  

його загального рівня. Отримані нами дані перегукуються з рядом 

літературних джерел [41, 44, 46, 72, 120, 113].  

Високі показники ураженості карієсом, які напряму пов’язані із 

геохімічними забруднювачами,  а саме солями важких металів, та зміною 

ряду біохімічних та біофізичних показників РР,  відбивається на структурі 

твердих тканин [114, 115, 136, 196, 200, 294].  

За останні роки розроблено багато нових технологій та матеріалів, 

проте 20% клінічних випадків все-таки пов’язані із руйнуванням 

реставрації.  Значною мірою  це пов’язано із порушенням адгезії до 

твердих тканин. Ця проблема диктується гідрофільністю та складною 

будовою дентину і лежить у площині з’єднання гідрофільної структури 

(дентину) із гідрофобною, якою є композит [95, 123, 156, 250, 274, 295]. 

Саме це сприяло розробці проміжного елементу – АС [3, 213, 255, 297]. 

Розвиток АС пережив багато складних періодів, що характеризувалися 

розробкою різних видів, або, як прийнято їх називати, поколінь АС 

[125,215, 276]. Почалися ці періоди з початку 70-х років та тривають 

дотепер [204, 212, 286]. Попри те, що сучасна адгезивна стоматологія за 

останні роки зробила суттєвий прорив в удосконаленні АС, правильний 

вибір АС, залежно від клінічної ситуації (тип дефекту твердих тканин [2, 

300],  вікової приналежності [76, 147, 289], зміна структури твердих 

тканин під дією геохімічних забруднювачів,  по типу солей важких металів 

[32, 83, 51, 117, 119] та ін..)  залишається найважливішим кроком. Саме від 
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нього залежить якість адаптації та зв’язку реставрації із реставраційною 

основою [13, 76, 122, 162].  

 Вищевказане спонукало нас до вибору АС для досягнення 

максимальних естетичних та функціональних результатів. Ринок сучасної 

стоматології пропонує дуже багато різних видів та поколінь АС. Тому 

нами було проведено міні-анкетування 39 респондентів із метою 

визначення  найбільш популярних серед поколінь представників АС. 

Результати проведеного анкетування вказують на найчастіше застосування 

респондентами у своїй практиці АС V та VII поколінь, а саме таких 

представників, як «Adper Single Bond» (20,51% респондентів) та «Bond 

Force» (23,07% респондентів). 

Враховуючи отримані результати анкетування, ми на етапах фізико-

лабораторного дослідження  провели вивчення якості ділянки контакту та 

крайової адаптації цих АС на 24 зрізах у дітей 12 та 15 років. Результат 

якості пенетрації АС, що проводився у 3-х серіях на РЕМ при збільшенні 

від х1500 до х5000, показав найкращий рівень адаптації АС у серії №3, де 

місцево не застосовувались ніякі препарати, та у серії №1, де місцево 

застосовувався препарат «Глуфторед». Саме у цих серіях, відзначається 

найменше зон надриву АС від реставраційної основи, рівномірна їхня 

пенетрація у дентинні канальці і мікропори емалі та вища гомогенність 

гібридного шару. 

Для вивчення крайової проникності на 12 інтактних зубах, 

екстрагованих за ортодонтичними показаннями, було сформовано 

порожнини І та V класу.  Залежно від особливостей підготовки порожнин, 

зуби було поділено на 3 групи. У групі №1 знаходилися зуби з геохімічно 

забрудненого району, порожнини яких перед застосуванням АС були 

оброблені препаратом «Глуфторед», а в групі №2 – зуби  з геохімічно 

забрудненого району, які перед нанесенням АС даним препаратом не 

оброблялися. У групі №3 знаходилися зуби з геохімічно чистого району, 

які оброблялися тільки АС без «Глуфтореду».  Кожна група включала 
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застосування двох АС, а саме «Аdper Single-Bond» і «Bond Force» у 

комбінації із композитними матеріалами  Filtek Z 250 та Estelite Σ. 

Отримані нами результати вивчення крайової проникності свідчать про 

вірогідно менше проникнення барвника в групі №1 (р<0,01), де місцево 

застосовувався препарат «Глуфторед», та в групі №3 (р<0,05), де місцево 

не застосовувалися жодні препарати. Отримані нами дані збігаються із 

раніше проведеними дослідженнями  [45, 176, 206, 208, 214, 235, 256, 264, 

302, 305]. 

Для клінічної оцінки проведених реставраційних робіт 160 дітей було 

поділено на дві ДГ,  залежно від виду застосованого лікувально-

профілактичного комплексу, кожна із яких, у свою чергу, ділилась на дві 

групи згідно вікової приналежності. КГ була поділена згідно віку  на дві 

підгрупи. 

У кожній підгрупі було проведено визначення стану гігієни ротової 

порожнини за спрощеним індексом Green-Vermillion (OHI-S) до початку 

лікування. Результати вказували на значно менші показники OHI-S 

(р<0,001) у контрольних групах, що свідчить про їх кращий стан гігієни 

РП. Враховуючи беззаперечний вплив гігієнічного стану РП на якість та 

довговічність клінічної експлуатації реставрацій, ми провели професійну 

гігієну та навчання дітей профілактичним заходам, спрямованим на 

зниження кількості каріозного ураження (навчання гігієні ротової 

порожнини, урок здоров’я). Після цього, повторно через 18 місяців, 

проведено визначення гігієнічного стану ротової порожнини. Отримані 

результати вказують на вірогідне зниження (р<0,001) показника  OHI-S у 

ДГ №1 та №2 обох вікових категорій. Також виявлено те, що за даним 

показником ДГ та КГ двох вікових категорій, вірогідно не відрізняються 

між собою, тобто вони рівноцінні, а це значить, що у всіх групах стан 

гігієни РП відповідав «хорошому». 

Також для порівняльної клінічної оцінки проведених реставрацій у 

всіх групах застосовано індекс USPHS (FDI). Даний метод клінічної оцінки 



146 
 

 

находить відображення в науковій роботі Азарова О.В. 

«Експериментально-клінічне обґрунтування використання ацетонвмісних 

та етанолвмісних адгезивних систем при реставрації зубів в різних вікових 

групах», 2002, Донецьк. 

Отже, результати даного індексу, отримані за 18 місяців, вказують на 

те, що у ДГ №2 (12 та 15 років), де застосовувалась АС VII покоління  

«Bond Force» та V покоління «Adper Single Bond»  без «Глуфтореду», 

кількість реставрацій, що потребували перероблення, вірогідно більша 

(р<0,01 та р<0,001),  порівняно із КГ та ДГ №2, у якій місцево 

«Глуфторед» застосовувався. Також було проведено визначення відсотку 

вторинного карієсу, виявленого на межі реставрацій із твердими 

тканинами зуба за 6 та 18 після їх виконання. Результати дослідження 

вказують на те, що у ДГ №1, нами в жодному випадку не було виявлено 

вторинного карієсу (75% реставрацій). Лікувально-профілактичний 

комплекс, що застосовувався у ДГ двох вікових категорій, включав 

призначення всередину  сорбенту  «Полісорб МП» у вигляді водної 

суспензії та вітамінно-мультиелементного комплексу «Мультитабс 

джуніор» у вигляді таблеток для жування. З врахуванням властивостей 

сорбції та детоксикації «Полісорб МП» по відношенню до ряду ендо- і 

екзотоксинів та властивість ряду вітамінів та мікроелементів, що входять 

до складу препарату «Мультитабс джуніор», було проведено визначення 

біохімічних та біофізичних показників РР за 18 місяців після призначення 

даного комплексу. Отримані результати вказували на те, що за 

показниками КФ, ЛФ, загального Са та неорганічного Р ДГ та КГ двох 

вікових категорій вірогідно не відрізнялися (р>0,05), тобто вони, 

порівняно з початковими значеннями, рівноцінні.  Відмінність становив 

тільки біофізичний показник рН, за яким ДГ №1 та №2, обох вікових 

категорій, вірогідно відрізнялись (р>0,01) від КГ.   

Останнім кроком дослідження стало визначення зміни показника 

інтенсивності в часі, тобто приросту інтенсивності.  Результат даного 
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дослідження вказує на низький приріст інтенсивності у ДГ №1, що 

становив 0,06 у дітей віком 12 років та 0,15 у дітей віком 15 років,  

порівняно   із іншими  групами. Отже, отримані дані свідчать про 

ефективність застосованого нами комплексу.  

 Таким чином, застосований лікувально-профілактичний комплекс у 

поєднанні з проведеними фотополімерними реставраціями у дітей, показує 

більш кращу його ефективність, як у безпосередні так і у віддалені терміни 

спостереження, а це свідчить про те, що даний метод багатовекторного 

підходу до лікування карієсу у дітей, дає можливість його рекомендувати у 

реставраційній стоматології дитячого віку.   
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ВИСНОВКИ 

 

1. Карієс зубів у дитячій стоматології залишається однією з найважливіших 

проблем, про що свідчать останні дані про стрімке збільшення звернень із 

даним патологічним процесом. Незважаючи на численні методики лікування 

карієсу, його поширеність серед дітей у різних регіонах України сягає 65,8–97,7 

%, а інтенсивність – від 2,3 до 7,1. Цей факт прямо пов’язаний як із клімато-

географічними особливостями регіонів, так з антропогенним забрудненням 

довкілля солями важких металів, що негативно позначається на стані твердих 

тканин зубів у дітей, знижуючи їхні адаптаційні можливості. Не зважаючи на 

великий арсенал композитних матеріалів та адгезивних систем, рецидиви та 

розвиток вторинного карієсу, займають значну нішу серед ускладнень, що 

виникають при лікуванні карієсу. Саме тому вдосконалення наявних методів 

терапевтичного лікування карієсу з урахуванням регіональних особливостей 

середовища, в якому проживають діти, є актуальним у дитячій стоматології.      

2. Аналіз ураженості карієсом серед дітей віком 12 та 15 років, вказує на 

вірогідно вищий рівень інтенсивності (р<0,05) у дослідних, порівняно з 

контрольними групами. Водночас при аналізі структури КПВ, виявлено  

вірогідно вище значення (р<0,001 – 12 р., р<0,01 – 15 р.) елементів «К» та  «В» 

у дослідних групах. Встановлено вірогідно вищу (р<0,05) потребу в 

стоматологічній допомозі серед дітей віком 12 та 15 років, які проживають у 

геохімічно забрудненому районі (58,33±6,41) % – 12 р., (43,33±6,45) % – 15 р.), 

у порівнянні з дітьми з геохімічно чистого району (30,49±5,11) % – 12 р., 

(35,85±5,90) % – 15 р.  

3. Проведений аналіз біохімічних та біофізичних показників ротової рідини 

в дітей 12 та 15 років, які проживають у геохімічно забруднених районах, 

вказує на вірогідне збільшення (р<0,05) активності кислої фосфатази, зниження 

(р<0,01) активності лужної фосфатази, збільшення (р<0,01) рівня загального 

кальцію та зниження (р<0,05) рівня неорганічного фосфору, на тлі зсуву 

водневого показника в кислу сторону (р<0,05), порівняно з аналогічними 
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показниками контрольних груп обох вікових категорій. Отримані результати 

вказують на порушення якісного складу ротової рідини, і, відповідно, як на 

зміну структури твердих тканин зубів, так і опосередковано на зубо-щелепну 

систему в загальному. 

4. За допомогою растрової мікроскопії зони контакту адгезивної системи з 

взірцями твердих тканин зубів виявлено, що кількість зон розшарувань та їхній 

обсяг – менший, присутність більш якісної рівномірної пенетрації адгезивних 

систем у дентинних канальцях і мікропорах емалі, і як наслідок, їхня 

герметична ізоляція на всіх зрізах взірців як із геохімічно забрудненого району 

(серія №1), де застосовувався препарат для глибокого фторування, так і з 

геохімічно чистого (серія №3). Окрім того, виявлено вірогідно меншу (р<0,05) 

крайову проникність виконаних реставраційних робіт у комбінації з препаратом 

для глибокого фторування в постійних зубах дітей, які проживають у 

геохімічно забрудненому районі.  

5. Встановлено, що в дітей  віком 12 та 15 років, які проживають в 

геохімічно забруднених районах, кількість реставрацій із прийнятним станом 

(показник «А», за USPHS (FDI))  вірогідно вища (р<0,001) при місцевому 

застосуванні препарату для глибокого фторування в комбінації з адгезивними 

системами V і VII покоління, у порівнянні з дітьми цих же районів, в яких 

місцево препарат для глибокого фторування – не застосовувався. Треба 

відмітити, що відсоток реставрацій, які потребували переробки (показники «С» 

і «D», за USPHS (FDI)) у групах дітей із геохімічно забрудненого району, де 

місцево препарат для глибокого фторування не застосовувався, перевищував 

допустимі межі, згідно до вимог Ради за матеріалами ADA (5 % невдалих 

реставрацій  за 6 міс та 10 % за 18 міс), як при застосуванні адгезивних систем 

V так і VII покоління. Окрім того, встановлено, що в дослідній групі №1 обох 

вікових категорій, нами в жодному випадку не було виявлено вторинного 

карієсу. 

6. Отриманий низькій відсоток приросту інтенсивності карієсу в дослідній 

групі №1 у дітей віком 12 (0,06)  та 15 (0,15) років, які проживають у геохімічно 
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забрудненому районі, свідчить про ефективність призначеного лікувально-

профілактичного комплексу в комбінації з естетичними реставраціями. 

Біохімічні показники ротової рідини дітей із дослідних груп, визначені після 

призначення сорбенту у вигляді водної суспензії та вітамінно-

мультиелементного комплексу у вигляді таблеток для жування, вірогідно не 

відрізнялися (р>0,05) від показників контрольних груп у двох вікових 

категорій, а це значить, що групи наприкінці лікування досягли однакового 

рівня.  
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Рекомендується використовувати розроблений метод 

диференційованого підходу до лікування карієсу твердих тканин зубів у дітей із 

геохімічно забруднених районів, що передбачає комбінацію адгезивних систем  

V і VII поколінь із препаратами для глибокого фторування.  

2. Із метою корекції біохімічних показників ротової рідини 

рекомендується комбінацію в середину сорбенту  «Полісорб МП» у вигляді 

водної суспензії  за 1 годину до їди, 3 рази в день (середня добова доза – 6 

грамів, курс два тижні, 2 курси протягом року) та вітамінно-мультиелементного 

комплексу «Мультитабс джуніор» по 1-й таблетці для жування на добу, курсом 

один місяць (2 курси протягом року). 
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Додаток А 

 

ІНДИВІДУАЛЬНА КАРТА СТОМАТОЛОГІЧНОГО ХВОРОГО 

Паспортна частина 

Прізвище, ім’я, по батькові________________________________________________________ 

Стать: чол.□,  жін.□ 

Дата народження: число______ місяць________________ рік____________________________ 

Місце проживання _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Група дослідження _______________________________________________________________ 

 

Оцінка стану твердих тканин зубів та гігієни ротової порожнини 

ЗУБНА ФОРМУЛА 

                 

                 

                 

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 Дата 

огляду 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

                 

                 

                 

С – карієс; Г – гіпоплазія; Ф – флюороз; P - пульпіт; Pt – періодонтит; R – корінь; H – гемісекція; res 

– резекція; В – потребує видалення; П – пломба;  О – відсутній зуб. 

Стан гігієни порожнини рота 

Спрощений варіант тільки, як показник нальоту (OHI-S = Oral Hygiene Index Simplified), що 

визначається, як сума балів (від 0 до 3) на вестибулярних поверхнях 16, 11, 26 та оральних 

поверхнях 46, 31 та 36 зуба 

0 - немає нальоту;  

1 - наліт покриває не більш 1 / 3 поверхні зуба;  

2 - наліт покриває до 2 / 3 поверхні зуба;  

3 - наліт покриває більш 2 / 3 поверхні зуба. 

ОНІ-S = Σ/n,  де  Σ – сума балів, n – число обстежених зубів. 

 

Інтерпретація результатів в модифікації Шугар: 

Стан гігієни хороший : 0,0-0,7; 

             задовільний: 0,8-1,8; 

             поганий: 1,9-3,0.         

Дата навчання навикам гігієни РП _____    Дата контролю гігієни РП________ 

Стан гігієни ПР _______________________ Дата огляду _____________  

Стан гігієни ПР _______________________ Дата огляду _____________ 

Дата 

огляду 
ОНІ-S 
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      Індивідуальна інтенсивність карієсу: 

      КПВ (індивідуальна інтенсивність карієсу) = К+ П+В 

Дата огляду К П В КПВ 

     

     

 

К – карієс, П – пломба, В – видалені. 

Ступінь активності карієсу: 

Показник активності для група дослідження (М)_______ вікової групи______ р.  

КПВ = М (1),   М < КПВ ≤ М + 3σ (2),   КПВ > М + 3σ (3) 

σ (середнє квадратичне відхилення) = ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Біохімічні та біофізичні показники ротової рідини 

 

Дата забору 

ротової 

рідини та 

проведених 

біохімічних 

досліджень 

 

 

 

 

 

Біохімічні та біофізичні показники 

ротової рідини пацієнта 

 

 

 

Кисла фосфатаза 

нмоль/хв в 1мл 

 

 

Лужна  фосфатаза 

нмоль/хв в 1мл 

 

 

рН 

 

 

Са  
загальний 

ммоль/л 

 

 

Р 
неорганічний 

ммоль/л 

 

   

 

   

   

 

   

 

 

 

САК Дата огляду 

компенсована форма карієсу  

субкомпенсована форма  карієсу  

декомпенсована форма  карієсу  
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Клінічна робота 

Перенесені та супутні захворювання_____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Алергологічний анамнез _______________________________________________ 

Дані об’єктивного дослідження, зовнішній огляд  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Прикус______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Стан СОПР  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Колір зубів за шкалою VITA ___________________________________________ 
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Щоденник лікування 

Дата 

звернення 
Діагноз, стан локально, лікування та рекомендації 
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Клінічна оцінка проведених реставрацій за системою USPHS FDI та приріст карієсу 

Оцінка проведених реставрацій за USPHS FDI 

Дата огляду ________________р.  Час клінічної експлуатація 6 місяців  

Показник 
Критерії оцінки реставрацій 

АФ Σ КА Σ КЗ Σ ШП Σ ВК Σ Ч Σ КВ Σ 

А (Alfa)        

В (Bravo)        

С (Charlie)        

D (Delta)        

 

Дата огляду _______________р.  Час клінічної експлуатація 18 місяців  

Показник 
Критерії оцінки реставрацій 

АФ Σ КА Σ КЗ Σ ШП Σ ВК Σ Ч Σ КВ Σ 

А (Alfa)        

В (Bravo)        

С (Charlie)        

D (Delta)        

 

Приріст інтенсивності 

∆КПВ=КПВ2-КПВ1 

Дата обстеження КПВ 1 (до лікування) КПВ 2 (після лікування) ∆КПВ (Приріст) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



191 
 

 

Додаток Б 
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Додаток В  
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Додаток Д  
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Додаток Е 
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Додаток Ж  

 



196 
 

 

Додаток З 

 

 

 

 

 



197 
 

 

Додаток К 
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Додаток Л 
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Додаток М 

 


