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Актуальність теми дослідження 

Дослідження останніх років показують, що через погіршення стану 

навколишнього середовища, соціально-економічних проблем і, в цілому, 

зниження рівня життя підвищується розповсюдженість карієсу серед дитячого 

населення нашої країни і сягає 60-90 %. Окрім того, внаслідок несвоєчасної 

профілактики або неадекватного лікування карієсу тимчасових зубів 

спостерігається високий відсоток його ускладнених форм без яскравих клінічних 

проявів. Як наслідок, недостатня діагностика достатньо часто призводить до 

виникнення ускладнень, що потребують хірургічного втручання. Окремим 

питанням слід розглядати вибір методу лікування карієсу молочних зубів при 

його розташуванні на проксимальних поверхнях, коли оцінка глибини ураження 

без додаткових методів обстеження буде недостатньою. Водночас, слід 

враховувати лабільну поведінку дітей, яких привели на стоматологічне лікування. 

Інколи діагностичний і лікувальний процеси розтягуються у часі в зв’язку із 

браком часу у батьків, жорстким режимом дня дитини і т.п. Інколи «ідеально 

пролікований» глибокій карієс молочного зуба «припідносить сюрприз» у вигляді 

загострення хронічного пульпіту чи гострого періодонтиту навіть лікарям із 

великим практичним досвідом. Окрім того, наукових досліджень, присвячених 

різним підходам в лікуванні карієсу молочних зубів з урахуванням його 

локалізації, є недостатньо. 

В зв’язку із цим тема дисертаційної роботи О.Б. Гринишин, що присвячена 

підвищенню ефективності лікування глибокого карієсу проксимальних поверхонь 

тимчасових молярів у дітей, є своєчасною й актуальною. 

Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри 

стоматології дитячого віку Львівського національного медичного університету 



імені Данила Галицького «Стоматологічна захворюваність дітей з урахуванням 

соціальних чинників ризику та обґрунтування диференційованих методів 

лікування та профілактики» (№ державної реєстрації – 0110U002147) та «Оцінка 

стоматологічної захворюваності дітей з урахуванням еколого-соціальних аспектів 

та ефективності профілактики карієсу та хвороб пародонта» (№ державної 

реєстрації – 0115U000037). Здобувач була співвиконавцем зазначених НДР. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, їх 

достовірність 

Для підвищення ефективності лікування глибоких каріозних уражень 

проксимальних поверхонь тимчасових молярів у дітей дисертант вирішувала 

наступні завдання - вивчала поширеність та структуру каріозних уражень 

тимчасових зубів у дітей; за допомогою опитування оцінювала підходи дитячих 

лікарів-стоматологів щодо діагностики та лікування глибоких каріозних уражень 

тимчасових молярів залежно від локалізації каріозної порожнини; в експерименті 

вивчала морфологічні зміни у пульпі зубів на різних стадіях розвитку каріозного 

процесу; у клініці аналізувала ефективність лікування глибоких каріозних 

уражень тимчасових молярів методом непрямого покриття пульпи з локалізацією 

порожнин на жувальних та проксимальних поверхнях; обґрунтовувала 

діагностичні критерії та оцінювала ефективність різних методів лікування 

глибоких каріозних уражень проксимальних поверхонь тимчасових молярів. 

Наукові положення ґрунтуються на достатній кількості фактичного 

матеріалу. Так було проведено обстеження 445 дітей дошкільних закладів та шкіл 

м. Львова віком від 2 до 9 років із визначенням поширеності (у %), інтенсивності 

(кпв), найвищої інтенсивності карієсу (НІК). Оцінку рівня інтенсивності карієсу 

(РІК) у дітей раннього віку (до 5 років) проводили згідно з рекомендаціями 

П.А. Леуса (1989) в модифікації Н.В. Біденко (2006). Також проводили 

визначення рівня стоматологічної допомоги дітям різного віку за П.А. Леусом 

(1990). Визначення та аналіз структури каріозних уражень за глибиною та 

локалізацією проводили із використанням критеріїв системи ICDAS (International 

Caries Detection and Assessment System) - Міжнародна Система Виявлення та 

Оцінки Карієсу. Оцінку якості пломбування жувальних та проксимальних 



каріозних дефектів 647 тимчасових молярів у дітей проводили за критеріями 

G. Ryge (1980). Проведено аналіз 282 історій хвороб дітей віком від двох до 

дев’яти років за період 2010-2013 років для оцінки ефективності лікування 

глибоких каріозних уражень 508 тимчасових молярів методом непрямого 

покриття пульпи. Проведено анкетування 215 дитячих лікарів-стоматологів із 

різним стажем роботи, які працюють у державних (102 лікаря) та приватних (113 

лікарів) стоматологічних установах м. Львова, для вивчення діагностичних та 

лікувальних критеріїв при лікуванні глибоких каріозних уражень тимчасових 

молярів. Окрім того, були проведені експериментальні дослідження на 80 білих 

щурах із дотриманням принципів біоетики у відповідності до положення 

Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин для вивчення 

морфологічних змін, які відбуваються у твердих тканинах та пульпі зубів при 

прогресуванні каріозного процесу у глибину, а також для того, щоб оцінити яким 

чином локалізація та глибина каріозної порожнини впливає на вираженість 

морфологічних змін у пульпі. У клініці проведено лікування глибоких каріозних 

уражень проксимальних поверхонь 573 молярів у 382 дітей віком від 2 до 9 років 

трьома методами. Методика непрямого покриття пульпи виконувалася шляхом 

часткової екскавації дентину та пломбування каріозної порожнини з 

використанням кальцієвмісної лікувальної прокладки. Методика прямого 

покриття пульпи виконувалася шляхом повної екскавації дентину та, у разі 

виникнення сполучення з порожниною зуба не більше 1 мм та відсутністю 

кровотечі, прямого покриття пульпи матеріалами ProRoot MTA або Biodentine. 

Методика вітальної пульпотомії виконувалася за умови виникнення сполучення з 

порожниною зуба після препарування каріозної порожнини > 1 мм, і / або якщо 

виникала кровотеча з оголеної пульпи. Для покриття кореневої пульпи 

використовували матеріали ProRoot MTA або Biodentine. Спостереження за 

дітьми та оцінка ефективності лікування проводилася протягом наступних 24 

місяців після лікування. 

Використані епідеміологічні, клінічні, соціологічні, експериментальні та 

рентгенологічні методи досліджень є сучасними, інформативними й адекватними 

поставленим завданням та дозволяють досягнути поставлену мету наукового 



дослідження. Проведений математично-статистичний аналіз цифрових даних 

переконливо свідчить про достовірність отриманих результатів, а їх обговорення, 

та висновки дозволяють стверджувати про достатній рівень обґрунтованості 

сформульованих автором наукових положень. Результати досліджень 

доповідались на науково-практичних конференціях різного рівня, в тому числі, за 

кордоном.  

За темою дисертації опубліковано 10 наукових праць, із них 8 статей - у 

наукових фахових виданнях, рекомендованих МОН України, 2 публікації у інших 

виданнях. Опубліковані праці висвітлюють усі розділи дисертації. 

Основні наукові та практичні положення використовуються у лікувальному 

та навчальному процесах на кафедрі стоматології дитячого віку Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького, кафедрі дитячої 

стоматології ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», 

кафедрі терапевтичної стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 

університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», кафедрі дитячої 

терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань ВДНЗ 

України «Українська медична стоматологічна академія». 

Матеріали дисертаційної роботи впроваджені у практичну діяльність 

Стоматологічного медичного центру Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького, Центру стоматологічної імплантації та 

протезування ТзОВ «ММ», 3-ої комунальної стоматологічної поліклініки 

м. Львова. 

Наукова цінність та практична значимість роботи 

Автором доповнено наукові дані щодо поширеності та особливостей 

клінічного перебігу карієсу тимчасових молярів у дітей . Уперше із 

застосуванням Міжнародної Системи Виявлення та Оцінки Карієсу ICDAS 

встановлено, що найбільша кількість глибоких каріозних уражень (код 5-6) 

спостерігається на проксимальних поверхнях тимчасових молярів. 

Проведене опитування виявило, що більшість дитячих стоматологів 

(83,72%) вважають глибокий проксимальний карієс тимчасових молярів важчим у 

діагностиці та лікуванні порівняно із карієсом жувальних поверхонь, найбільш 



розповсюдженим методом лікування глибоких каріозних уражень проксимальних 

поверхонь тимчасових молярів серед респондентів є метод непрямого покриття 

пульпи шляхом одномоментного або відтермінованого пломбування каріозних 

порожнин із використанням кальцієвмісних середників (49,3% та 33,02% 

анкетованих). 

Морфологічними дослідженнями визначено, що за глибокого карієсу у 

пульпі молярів спостерігаються ознаки гострого серозного пульпіту, що 

супроводжуються важкими некротичними змінами одонтобластів та 

дезорганізацією периферійного шару пульпи. Запальні явища у пульпі є більш 

вираженими за наявності глибоких каріозних уражень проксимальних поверхонь, 

у порівнянні із рівнем запальної реакції, яка спостерігається за розташування 

каріозних порожнин на жувальних поверхнях молярів.  

Визначено, що після лікування глибоких каріозних уражень тимчасових 

молярів методом непрямого покриття пульпи виникали ускладнення карієсу у 

43,58% молярів, каріозні порожнини в яких були розташовані проксимально і, 

лише 22,14% зубів, в яких каріозні вогнища локалізувалися на жувальних 

поверхнях. 

Уперше на підставі регресійного аналізу запропоновано формулу розрахунку 

ймовірності розвитку ускладненого карієсу у дітей залежно від віку, локалізації 

глибокої каріозної порожнини та інтенсивності каріозного процесу. 

Науково обґрунтовані рекомендації щодо вибору оптимального методу 

лікування глибоких каріозних уражень проксимальних поверхонь тимчасових 

молярів із використанням Міжнародної Системи Виявлення та Оцінки Карієсу 

ICDAS. 

У дітей з високим та дуже високим рівнем інтенсивності карієсу 

ускладнення у віддалені терміни після лікування спостерігалися частіше 

порівняно із дітьми з середнім та низьким рівнем інтенсивності каріозного 

процесу. 

Розроблено рекомендації щодо вибору оптимального методу лікування 

глибоких каріозних уражень проксимальних поверхонь тимчасових молярів у 

дітей із використанням класифікації ICDAS, що сприяло підвищенню 



ефективності лікування та зниженню кількості ускладненого карієсу у віддалені 

терміни після лікування. Висока ефективність методу вітальної пульпотомії з 

використанням кальцій-силікатних цементів підтверджувалася клінічними та 

рентгенологічними дослідженнями, що обґрунтовує доцільність використання 

даного методу при лікуванні глибоких каріозних уражень проксимальних 

поверхонь тимчасових молярів у дітей з високим та дуже високим рівнем 

інтенсивності карієсу. Окрім того, прогностична модель виникнення 

ускладненого карієсу надає можливість розрахунку ймовірності виникнення 

ускладненого карієсу у кожної конкретної дитини із наявними глибокими 

каріозними ураженнями тимчасових молярів. 

Таким чином, дисертаційна робота є науково обґрунтованою і практично 

значимою як для практичної, так і теоретичної стоматології, зокрема дитячого 

віку. 

Оцінка змісту дисертації, зауваження щодо змісту та оформлення 

роботи 

Дисертаційна робота викладена на 188 сторінках друкованого тексту (163 

сторінки основного тексту) та складається зі вступу, огляду літератури, 4 розділів 

власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження, висновків, 

списку використаної літератури та додатків. Робота містить список 209 

літературних найменувань, з яких 128 латиницею. 

У вступі автор аргументовано доводить доцільність і актуальність 

дослідження, що базується на необхідності поглибленого вивчення підходів щодо 

діагностики і лікування глибокого карієсу проксимальних поверхонь тимчасових 

молярів у дітей на підставі проведення аналізу даних епідеміологічних, клінічних, 

рентгенологічних, соціологічних і морфологічних досліджень.  

Чітко сформульовано мету і завдання дослідження, визначено об’єкт і 

предмет досліджень, висвітлено особистий внесок здобувача. 

Огляд літератури “Карієс тимчасових зубів та методи його лікування при 

глибокому ураженні” викладений на 20 сторінках і складається з двох підрозділів: 

перший присвячено поширеності та особливостям перебігу карієсу тимчасових 

зубів у дітей; другий – методам лікування глибокого карієсу тимчасових зубів. 



У підрозділі 1.1 представлено інформацію щодо ураженості карієсом 

тимчасових зубів дітей України та інших країн, його інтенсивності у 

взаємозв’язку із віком дитини, дією екзогенних та ендогенних чинників, 

приділена увага особливостям перебігу карієсу тимчасових зубів залежно від його 

локалізації. Підрозділ закінчується коротким резюме щодо врахування локалізації 

каріозного ураження при виборі методу лікування. 

У підрозділі 1.2 детально в історичному аспекті представлено дані щодо 

методів лікування глибокого карієсу тимчасових зубів, зокрема із використанням 

мінімально інвазивних методик – метод непрямого покриття пульпи; приведені 

засоби і методики проведення прямого покриття пульпи, ампутаційні методи. 

Зроблено висновок, що на сьогодні немає однозначної відповіді на питання який з 

методів лікування глибокого карієсу тимчасових зубів є найбільш ефективним. 

Тому, тема розробки чітких об’єктивних показань до використання того чи 

іншого методу лікування є актуальною. 

В цілому, розділ написаний грамотно, логічно, цікавий у сприйнятті та є 

свідченням достатньої обізнаності дисертантки з даної наукової тематики. 

Водночас, слід було коротко торкнутися питань щодо сучасних методів 

діагностики глибокого карієсу тимчасових зубів (це питання підняте у 2 завданні 

дослідження). 

У розділі 2 “Матеріал і методи дослідження” представлено характеристику 

методів дослідження та лікувальних методик. Розділ має 6 підрозділів, в яких 

представлені загальна характеристика виконаних клінічних спостережень, 

соціологічних, морфологічних, експериментальних досліджень, математичних 

розрахунків.  

У розділі представлений розподіл обстежених дітей за віком, статтю, 

методом лікування; проведене коротке обґрунтування вибору кожної методики, 

представлене її описання. 

Розділ гарно ілюстрований фотографіями каріозних уражень згідно 

критеріїв системи ICDAS Міжнародної системи виявлення і оцінки карієсу та 

фотографіями етапів вітальної пульпотомії. Зауважень до розділу немає. 



Розділ 3 “Поширеність та клінічні прояви глибокого карієсу тимчасових 

зубів у дітей” присвячено аналізу результатів стоматологічного обстеження дітей 

з визначенням епідеміологічних показників і структури карієсу тимчасових зубів. 

У підрозділі 3.1 представлено дані поширеності карієсу у дітей різного віку. 

Визначено, що найбільш виражене зростання поширеності та інтенсивності 

карієсу тимчасових зубів спостерігається у дітей віком від 2 до 5 років з 25,71 % 

до 83,87 % та із 1,46 до 5,29 зуба відповідно. Аналіз рівня інтенсивності карієсу 

тимчасових зубів у дітей 2-9 років виявив у 30,11 % дітей високий рівень, у 

27,86 % – середній, у 21,12 % низький і у 20,89 % – дуже високий рівень 

інтенсивності. Автором представлена структура індексу «кпв», НІК – найвищої 

інтенсивності карієсу, частота ураження карієсом різних груп зубів у обстежених 

дітей та рівень стоматологічної допомоги за П.А. Леусом. 

У підрозділі 3.2 представлено результати оцінки каріозних уражень за 

глибиною та локалізацією за системою ICDAS (код 1-2 – карієс емалі, код 3-4 – 

карієс середніх шарів дентину, код 5-6 – глибокий карієс дентину). З’ясовано, що 

у дітей 2-4 років каріозні ураження частіше були на вестибуло-оральних 

поверхнях фронтальних зубів та жувальній – бокових. У 5 річних дітей частота 

уражень цих поверхонь приблизно була однаковою, у більш старших дітей 

переважали ураження проксимальних поверхонь усіх зубів. Зі збільшенням віку 

дітей збільшувалася кількість глибоких каріозних уражень. Також представлено 

оцінку якості пломб, розташованих на різних поверхнях зуба. Якість пломб була 

гіршою при їх розташуванні на проксимальних поверхнях тимчасових молярів. 

Розділ достатньо ілюстрований (17 рисунків) графічно поданим цифровим 

матеріалом. Зауважень до розділу немає. 

Експериментальне обґрунтування вибору ефективних методів лікування 

глибоких каріозних уражень проксимальних поверхонь тимчасових молярів 

представлено у 4 розділі на 25 сторінках. Преамбула до розділу (2,5 сторінки) з 

обґрунтуванням експериментальних досліджень, елементами матеріалів і методів 

могла бути виділена в окремий підрозділ. Розділ поділений на 3 підрозділи, в 

яких автор подає структуру тканин зуба за різної глибини ураження у 

відповідності до системи ICDAS. У 22 мікрофотографіях представлена 



морфологія каріозних змін у твердих тканинах зуба та пульпі. Визначено, що при 

локалізації карієсу на проксимальних поверхнях зуба запальна реакція пульпи 

настає швидше аніж при ураженні жувальної поверхні. За умови перфорації 

порожнини зуба внаслідок карієсу швидко розвивалися некротичні зміни як 

коронкової, так і кореневої пульпи. Враховуючи назву розділу, слід було звернути 

увагу на вибір ефективних методів лікування глибоких каріозних уражень 

проксимальних поверхонь тимчасових молярів або змінити назву розділу. 

Розділ 5 “Обґрунтування вибору методу лікування каріозних уражень 

проксимальних поверхонь тимчасових молярів” присвячено оцінці підходів до 

лікування глибоких каріозних уражень проксимальних поверхонь тимчасових 

молярів за результатами анкетування дитячих лікарів-стоматологів та аналізу 

ефективності лікування таких уражень за даними архівних історій хвороб. 

У підрозділі 5.1 відзначено, що найбільш розповсюдженими методами 

лікування глибоких каріозних уражень проксимальних поверхонь тимчасових 

молярів серед респондентів є методи непрямого покриття пульпи шляхом 

одномоментного або відтермінованого пломбування каріозних порожнин із 

використанням кальцієвмісних середників (49,3 % та 33,03 % анкетованих 

відповідно). Переважна більшість лікарів (86,79 %) використовують у своїй 

практиці метод девітальної пульпотомії, лише 13,21 % застосовують вітальні 

методи ампутації пульпи. Проведений кореляційний аналіз між стажем роботи 

лікаря-стоматолога і частотою використання різних методів лікування показав, 

що чим більший стаж роботи, тим частіше використовуються ампутаційний метод 

та двоетапний з використанням кальцієвмісних середників. У кінці розділу слід 

було вказати яке практичне значення мали результати анкетування, до чого 

спонукали автора дослідження. Хоча на початку 6 розділу автор вертається до 

цих проведених досліджень. 

У підрозділі 5.2 проаналізована частота виникнення ускладнень глибокого 

карієсу з урахуванням рівня інтенсивності каріозного процесу та локалізації. 

Виявлено, що у дітей з високим та дуже високим рівнем інтенсивності карієсу, 

ускладнення, найчастіше у формі періодонтиту, спостерігалися майже вдвічі 

частіше у порівнянні з дітьми, які мали низький та середній рівень інтенсивності 



карієсу. Визначено, що ускладнення карієсу частіше наставали при його 

локалізації на проксимальних поверхнях. Проведені дослідження дозволили 

провести регресійний аналіз з визначенням факторів, найбільш пов’язаних з 

розвитком ускладненого карієсу, розробити формулу підрахунку вірогідності 

розвитку ускладненого карієсу та розрахувати індивідуальний ризик у конкретної 

дитини. 

Розділ 6 “Клінічно-рентгенологічна оцінка ефективності лікування 

глибоких каріозних уражень проксимальних поверхонь тимчасових молярів” 

висвітлює результати проведеного лікування дітей різними методами у різні 

терміни спостережень з контролем якості шляхом рентгенологічного обстеження. 

Тобто окреслені найбільш важливі аспекти наукової роботи – результати 

проведених лікувальних заходів. Преамбула до розділу містить коротко викладені 

результати попередніх досліджень з обґрунтуванням вибору методів лікування 

глибоких каріозних уражень проксимальних поверхонь тимчасових молярів. На 

мою думку, достатнім було вказати методи лікування, решту інформації подати у 

розділі “Аналіз та узагальнення результатів досліджень”. 

Розділ поділений на 3 підрозділи, присвячені оцінці ефективності лікування 

глибоких каріозних уражень проксимальних поверхонь тимчасових молярів 

методом непрямого покриття пульпи, методом повної екскавації дентину та 

методом вітальної пульпотомії.  

При лікуванні глибоких каріозних уражень проксимальних поверхонь 

тимчасових молярів методом часткової екскавації дентину та непрямого покриття 

пульпи кальцієвмісною лікувальною прокладкою Life протягом двох років 

спостережень ускладнений карієс виник у 26,1 % зубів. Причому, ускладнення 

карієсу (автором подана структура ускладненого карієсу) при цьому методі 

лікування діагностували більше ніж у два рази частіше, порівняно із другим 

роком спостережень. Високий і дуже високий рівень інтенсивності карієсу 

частіше сприяв розвитку ускладнень. 

При повній екскавації ураженого дентину із використанням матеріалу 

ProRoot MTA та Biodentine (кальцій-силікатні цементи) протягом двох років 

спостережень ускладнений карієс виник у 10,1 % зубів без значної різниці між 



використаними матеріалами. Також не було значної різниці між кількістю 

ускладненого карієсу та різним рівнем інтенсивності каріозного процесу. Слід 

було подати структуру ускладненого карієсу у дітей цієї групи клінічних 

спостережень.  

При лікуванні глибоких каріозних уражень проксимальних поверхонь 

тимчасових молярів методом вітальної пульпотомії із використанням лікувально-

ізолюючої прокладки матеріалів ProRoot MTA та Biodentine протягом двох років 

спостережень ускладнення карієсу виникло у 5,9 % зубів у вигляді періодонтиту 

2,2 % і внутрішньої резорбції коренів – 3,7 % зубів. Майже всі ускладнення були 

виявлені протягом другого року спостережень. Різний рівень інтенсивності 

карієсу у дітей, як і вибір матеріалу, не впливали на віддалені результати 

лікування. Підрозділ гарно ілюстровано дентальними рентгенограмами. 

Розділ можна було завершити коротким резюме, в якому слід було вказати 

на велику практичну значимість запропонованих методів лікування із 

конкретними вказівками для практичного використання. 

У розділі “Аналіз та узагальнення результатів досліджень” наведено 

обґрунтований підсумок дисертаційної роботи, що висвітлює теоретичну і 

практичну значимість отриманих результатів для наукової і практичної 

стоматології. У стислому вигляді автор характеризує і узагальнює основні 

результати власного дослідження.  

Доцільним було б включити більше порівнянь власних результатів із 

результатами інших дослідників, які вивчали дану проблему.  

Висновки сформульовані конкретно, відображають найбільш значимі 

результати дисертаційного дослідження, відповідають його завданням.  

У цілому, дисертаційна робота написана науковою мовою, послідовно і 

логічно, має деякі мовні помилки, практично не містить граматичних помилок. 

Дані досліджень конкретизовано у 73 рисунках та 16 таблицях. 

Автореферат і опубліковані праці повністю відображають основний зміст та 

результати дисертаційного дослідження. 

Усі вказані вище зауваження не є принциповими та не впливають на 

значимість виконаної дисертантом роботи. 



 


