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Актуальність теми дисертації 

 

Карієс тимчасових зубів на сьогодні залишається вагомою проблемою 

дитячої стоматології як в Україні, так і в багатьох країнах світу. Цей факт 

зумовлений низкою причин, серед яких - недостатня увага батьків і дітей до 

збереження стоматологічного здоров’я, низький рівень їх обізнаності в 

даному питанні, наявність неконтрольованих чинників ризику, особливо 

стосовно раннього карієсу зубів, певні анатомо-морфологічні особливості 

будови зубо-щелепної системи дітей і тимчасових зубів зокрема, проблеми 

при здійсненні лікувально-профілактичних заходів у даного контингенту 

дітей як через вікові психологічні та поведінкові особливості, так і через 

певну складність обрання правильної тактики в кожному окремому випадку.  

Численними дослідженнями доведено, що з певного віку у дитини в 

структурі ураження карієсом переважає карієс аппроксимальних поверхонь. 

Перебіг каріозних уражень даної локалізації має цілу низку особливостей і 

найчастіше ускладнюється пульпітом, що зумовлене як певними 

морфологічними характеристиками (мінімальна товщина первинного 



дентину, менша кількість рядів одонтобластів тощо) так і утрудненою 

диференціальною діагностикою ускладненого і неускладненого карієсу. Крім 

цього, відновне лікування аппроксимального карієсу взагалі, а у дітей 

особливо, є досить складним і пов’язаним з певними технічними вимогами, 

не завжди простими до виконання у дітей. Недотримання таких вимог може 

призвести до невдач в лікуванні з подальшим дефектом реставрації або 

розвитком ускладнень. Саме тому нерідко в стоматологічній літературі 

аппроксимальні ураження тимчасових зубів із руйнуванням крайового 

гребеня розглядаються як показання до виконання методів лікування 

пульпіту (зазвичай – вітальної пульпотомії). Пряме ж покриття пульпи в 

тимчасовому зубі до останнього часу вважалось неперспективним. Водночас 

в чинних українських протоколах лікування в дитячій стоматології 

аппроксимальний карієс не виокремлений, незважаючи на його певну 

специфічність. В протоколах також відсутні вітальні методи лікування 

пульпіту тимчасового зуба, що на сьогодні є стандартом лікування запалення 

пульпи у світі. Поява нових стоматологічних матеріалів і подальший 

розвиток концепцій лікування в дитячій стоматології поставили питання про 

перегляд тактики ведення пацієнтів з аппроксимальною локалізацією 

уражень тимчасових молярів каріозного походження. 

У зв'язку з вищезазначеним, тему для дослідження, обрану 

дисертантом О.Б. Гринишин та її науковим керівником, доктором медичних 

наук професором Є.В. Безвушко, слід визнати актуальною. 

 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

 

Представлена на розгляд дисертаційна робота виконана згідно з планами 

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» (Державна реєстрація №0110U002147) та «Оцінка 

стоматологічної захворюваності дітей з урахуванням еколого-соціальних 

аспектів та ефективності профілактики карієсу та хвороб пародонта» 

(Державна реєстрація №0115U000037). Автор є виконавцем фрагментів 

означених науково-дослідних робіт. 

 

Наукова новизна результатів дисертаційного дослідження 

 

Автором із застосуванням Міжнародної системи виявлення та оцінки 

карієсу ICDAS встановлено, що найбільша кількість глибоких каріозних 

уражень (код 5-6 за системою ICDAS) спостерігається на проксимальних 

поверхнях тимчасових молярів (ст.69-72). Доведено кореляційний зв’язок 

між досвідом роботи лікарів та методами лікування ними глибоких каріозних 

уражень тимчасових молярів (ст. 106). Патоморфологічними дослідженнями 

визначено характер змін у дентині та пульпі молярів піддослідних тварин в 

експерименті на різних стадіях розвитку каріозного процессу (ст. 101). 

Виявлено, що за глибокого карієсу у пульпі молярів спостерігаються ознаки 

запалення, які більш виражені за наявності глибоких каріозних уражень 

проксимальних поверхонь (ст. 90). Вперше на підставі регресійного аналізу 

запропоновано формулу розрахунку ймовірності розвитку ускладненого карієсу 

у дітей залежно від віку, локалізації глибокої каріозної порожнини та 

інтенсивності каріозного процессу (ст. 121). Науково обґрунтовані 

рекомендації щодо вибору оптимального методу лікування глибоких уражень 

аппроксимальних поверхонь тимчасових молярів каріозного походження 

(ст.144).  

  

 

 



Теоретичне і практичне значення одержаних результатів 

 

Представлені в дисертації дані мають незаперечне значення як для 

стоматологічної науки, так і для практичної діяльності дитячих стоматологів. 

Результати досліджень поширеності та інтенсивності карієсу тимчасових 

зубів із застосуванням сучасних індикаторів дають можливість порівняльної 

оцінки даних показників із результатами досліджень зарубіжних фахівців. 

Дані морфологічних досліджень створюють теоретичне підґрунтя як для 

усвідомлення патогенезу каріозних уражень аппроксимальної локалізації, так 

і для обрання оптимального підходу до їх лікування. Розроблені рекомендації 

щодо прогнозування перебігу аппроксимального карієсу тимчасових зубів і 

обрання оптимальних підходів до їх лікування в залежності від низки 

чинників в кожному конкретному випадку, ефективність яких доведена на 

достатньому матеріалі, можуть бути рекомендовані до застосування в 

практичній дитячій стоматології і мають забезпечити зниження рівня 

ускладнень. Висока ефективність вітальної пульпотомії з використанням 

кальцій-силікатних цементів, підтверджена клінічними та рентгенологічними 

дослідженнями, обґрунтовує доцільність використання даного методу при 

лікуванні глибоких каріозних уражень проксимальних поверхонь тимчасових 

молярів у дітей з високим та дуже високим рівнем інтенсивності карієсу. 

Прогностична модель виникнення ускладненого карієсу надає можливість 

розрахунку ймовірності виникнення ускладненого карієсу у кожної конкретної 

дитини із наявними глибокими каріозними ураженнями тимчасових молярів. 

Основні наукові та практичні положення дисертаційної роботи 

запроваджені у навчальний процес кафедри стоматології дитячого віку 

Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького, кафедри дитячої стоматології  ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет», кафедри терапевтичної стоматології 

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені                   



І.Я. Горбачевського МОЗ України»,  кафедри дитячої терапевтичної 

стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань ВДНЗ України 

«Українська медична стоматологічна академія», у практичну роботу 

Стоматологічного медичного центру Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького, Центру стоматологічної імплантації 

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

м. Львова. 

  

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, висновків 

і рекомендацій, сформульованих у дисертації 

 

Сформульовані в дисертаційній роботі завдання в повному об'ємі 

відображають напрямок дослідження для досягнення поставленої мети. Мета 

дослідження сформульована чітко, логічно і повністю реалізується завдяки 

виконанню поставлених завдань.  

В ході виконання роботи здійснювався комплекс клінічних, 

соціологічних, експериментальних, рентгенологічних, математико-

статистичних досліджень. Клінічні дослідження базувались на визначенні 

сучасних індексів та індикаторів стоматологічного здоров’я. 

Експериментальні дослідження були виконані згідно з сучасними 

апробованими методиками, отримано достовірні результати, що дозволяють 

зробити висновки стосовно патоморфологічної картини в пульпі зубів за 

наявності каріозних порожнин різної глибини та локалізації. Методики 

дослідження, представлені в роботі, можуть бути відтворені і повністю 

корелюють з метою та завданнями дослідження.  

Дослідженням ураженості карієсом було охоплено 445 дітей  

дошкільних закладів та шкіл м. Львова віком від 2 до 9 років.  Оцінку якості 

пломбування каріозних дефектів тимчасових молярів проведено на 647 зубах 

за загальноприйнятими у реставраційній стоматології критеріями. Проведено 



аналіз 282 історій хвороби дітей віком від 2 до 9 років для оцінки 

ефективності лікування глибоких каріозних уражень 508 тимчасових молярів 

методом непрямого покриття пульпи. Соціологічні дослідження були 

здійснені методом анкетного опитування 215 дитячих лікарів-стоматологів із 

різним досвідом роботи. Морфологічні дослідження проведено на 80 білих 

щурах із дотриманням загальних правил і положень Європейської конвенції 

із захисту хребетних тварин, які використовуються для дослідницьких та 

інших наукових цілей (Страсбург, 1986), загальних етичних принципів 

експериментів на тваринах (Київ, 2001). Лікування уражень зубів було 

проведено у 382 дітей віком від 2 до 9 років, загалом проліковано 573 

моляри різними методами.  

Сформульовані автором висновки в цілому відповідають меті та 

завданням дослідження і є логічним підсумком всієї дисертаційної роботи. 

Результати дисертаційного дослідження носять об'єктивний характер і мають 

певний елемент новизни. Практичні рекомендації науково обґрунтовані, 

одержані на кількісно та якісно репрезентативному матеріалі, можуть бути 

використані в клінічній практиці. Статистичний аналіз одержаного матеріалу 

проведений на достатньому методичному рівні за допомогою ліцензованого 

програмного забезпечення. 

 

Повнота викладання матеріалів дисертації в опублікованих роботах і 

авторефераті 

 

За матеріалами дисертаційного дослідження опубліковано 10 наукових 

праць, із них - 8 статей у наукових фахових виданнях, рекомендованих МОН 

України, 2 – в інших виданнях.  

Об'єм публікацій та повнота викладу матеріалів дисертації в статтях 

автора відповідає вимогам щодо процедури здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук в Україні. 



В авторефераті дисертації знайшли відображення найбільш суттєві 

результати дисертаційного дослідження. Його зміст та форма відповідають 

вимогам ДАК України. 

 

Оцінка змісту дисертації та автореферату, зауваження щодо 

оформлення 

 

Дисертаційна робота О.Б. Гринишин викладена українською мовою на 

188 сторінках друкованого тексту (163 сторінки основного тексту) та 

складається зі вступу, огляду літератури, чотирьох розділів власних 

досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження, висновків, 

списку використаної літератури та додатків. Робота ілюстрована 73 

рисунками та 16 таблицями, містить список 209 літературних найменувань, з 

яких 128 латиницею. 

Вступ дисертації містить матеріали, що обґрунтовують актуальність 

теми, мету та завдання наукового дослідження. Об'єкт, предмет, основні 

методи дослідження та зв'язок роботи з державними науковими програмами 

визначено автором в чіткій, лаконічній формі. Достатньо повно представлені 

наукова новизна та значення результатів для теоретичної і практичної 

медицини. Докладно вказаний особистий внесок дисертанта, перелік 

публікацій за темою роботи і характер апробації результатів. 

Огляд літератури складається з двох підрозділів, присвячених 

вивченню стану питання стосовно поширеності, особливостей перебігу, 

карієсу тимчасових молярів, підходів до його лікування у дітей різного віку. 

Систематизовано та докладно проаналізовано методи лікування уражень 

каріозного походження тимчасових зубів – від мінімально інвазивних і до 

безпосередніх втручань на пульпі, окреслено підходи та застосовувані 

матеріали при здійсненні пульпотомії. Зважаючи на недостатню 

висвітленість даного питання в сучасній стоматологічній літературі України і 



відсутність в ній наукового обґрунтування застосування вітальної 

пульпотомії, можна свідчити про доцільність і не лише наукову, але й 

практичну значимість представлених в огляді матеріалів.  

Зауваження. Слід відзначити недостатню структурованість подання 

інформації в першому підрозділі даного розділу. Можливо, було би 

доцільніше сконцентруватись на особливостях саме каріозних уражень 

аппроксимальної локалізації, що є безпосередньою темою дослідження.  

Розділ “Матеріал та методи досліджень” включає загальну 

характеристику обстежених дітей і проведених досліджень, докладний опис 

використаних клінічних, соціологічних, експериментальних, 

рентгенологічних, математично-статистичних досліджень. Розділ демонструє 

використання автором спектру сучасних та адекватних методів, що 

дозволяють досягнути поставленої мети роботи. Безумовно позитивною 

стороною роботи є використання сучасних індексів та індикаторів карієсу, 

застосування Міжнародної системи виявлення та оцінки карієсу (ICDAS), 

прийнятої у світі, але практично не застосовуваної в Україні, особливо 

відносно тимчасових зубів. Застосування міжнародних підходів дає 

можливість вітчизняним стоматологам представляти власні результати в 

світовій стоматологічній літературі, а також долучитися до прийнятого 

стоматологічною спільнотою підходу до контролю карієсу у дітей, на якому і 

базуються сучасні індекси та класифікації. Чітко вказані критерії визначення 

стану зуба та оцінки реставрацій і ефективності застосування різних методів 

лікування. Коректно описано методики лікування із застосуванням сучасних 

біоактивних матеріалів. Докладно представлені всі аспекти проведення 

експериментального дослідження, методика підготовки препаратів для 

морфологічного дослідження.  

Зауваження. Було би доцільно вказати такі критерії включення до 

дослідження дітей, як група загального здоров’я, контактність, стан гігієни 

порожнини рота, оскільки ці чинники можуть впливати на результати 



лікування каріозних уражень методами з різним рівнем інвазивності. Система 

ICDAS описана досить докладно, але немає посилань на Міжнародну 

систему класифікації і лікування карієсу (ICCMS - International Caries 

Classification and Management System), яка на неї опирається. Робота виграла 

би, якби до визначення стану порожнини рота досліджених дітей було би 

долучено індекс ускладненого карієсу PUFA (pulpal involvement, ulceration, 

fistula, abscess). Можливо, варто було би деталізувати деякі особливості 

техніки проведення лікування і їх диференціювання в залежності від віку, а 

саме – методу знеболення, ізоляції робочого поля, критеріїв визначення 

глибини ураження пульпи, методів і матеріалів, застосовуваних для 

остаточної реставрації зубів.  

Власні дослідження представлені в матеріалах 3, 4, 5 і 6 розділів 

дисертації. Всі дані дослідження знайшли відображення в публікаціях автора 

роботи, перелік яких подано в кінці кожного з розділів. 

Третій розділ містить інформацію про поширеність та клінічні прояви 

глибокого карієсу тимчасових зубів у дітей. Отримано результати 

дослідження 445 дітей віком від 2 до 9 років, визначено структуру ураження, 

частку аппроксимального карієсу тимчасових зубів, показники найвищої 

інтенсивності карієсу, що найбільш точно віддзеркалює особливості 

розподілу рівня ураженості карієсом, рівень інтенсивності карієсу, рівень 

стоматологічної допомоги. Надзвичайно цікавими виявились результати 

визначення клінічних проявів та аналіз структури карієсу тимчасових зубів за 

системою ICDAS, що можуть стати взірцем для застосування даної системи 

українськими дослідниками.  

Зауваження. Зважаючи на великий об’єм проведених клінічних 

обстежень варто було би додати більш узагальнюючий висновок в кінці 

розділу. 

  В четвертому розділі автор представляє дані щодо 

експериментального обґрунтування вибору ефективних методів лікування 



глибоких каріозних уражень проксимальних поверхонь тимчасових молярів. 

Результати дослідження надзвичайно цікаві і, незважаючи на неможливість 

повної екстраполяції на людину даних, отриманих в експерименті на 

тваринах, є дуже показовими стосовно розуміння розвитку каріозного 

ураження та підходів до обрання методів його лікування. Продемонстрована 

наявність певних оборотних змін в пульпі зуба вже при початкових 

ураженнях емалі, що достовірно поглиблюються з прогресуванням 

каріозного процесу на різні шари дентину, особливо при аппроксимальній 

локалізації дефектів. Глибина виявлених при таких дефектах змін в пульпі та 

певний ступінь їх необоротності є беззаперечним обґрунтуванням менш 

консервативних підходів до їх лікування з метою запобігання ускладненням, 

висока частота яких була продемонстрована автором в матеріалах наступних 

розділів. Розділ чудово проілюстрований мікрофотографіями, що 

підтверджують і доповнюють текст описання морфологічних змін в пульпі 

зубів піддослідних тварин при різній глибині та локалізації каріозних 

уражень.    

Зауважень до розділу немає. 

П’ятий розділ дисертації присвячений обґрунтуванню вибору методу 

лікування при наявності каріозних уражень проксимальних поверхонь 

тимчасових молярів. Розділ містить надзвичайно цікаві результати 

соціологічних досліджень, проведених серед лікарів-дитячих стоматологів з 

різним стажем роботи. Продемонстрована очевидна тенденція до більш 

інвазивних підходів при лікуванні аппроксимального карієсу тимчасових 

зубів у лікарів з більшим стажем, що ще раз підкреслює необхідність 

наукового обґрунтування диференційованого підходу до лікування такого 

виду каріозних уражень, що і зробила автор в даній дисертаційній роботі. 

Аналіз існуючих розбіжностей точок зору різних лікарів на лікувальну 

тактику стосовно дітей з глибоким аппроксимальним карієсом тимчасових 

зубів яскраво ставить питання про нагальну необхідність перегляду чинних 



протоколів лікування в дитячій стоматології та створення нових, спираючись 

на сучасний рівень вивчення проблеми. Вражають результати проведеного 

автором ретроспективного дослідження ефективності лікування глибоких 

каріозних уражень тимчасових молярів у дітей методом непрямого покриття 

пульпи, що є традиційно рекомендованим за чинними протоколами та 

навчальною літературою. Доведено, що 94,7 % дітей потребували повторного 

лікування протягом наступних трьох років через виникнення певних 

ускладнень, причому майже в половині випадків ускладнення розвивались 

протягом першого року після його проведення, що є неприпустимим з точки 

зору рівня ефективності лікування. Чітко продемонстрована залежність 

частоти та глибини ускладнень від рівня інтенсивності карієсу, що 

підтверджує необхідність диференційованого підходу до обрання 

оптимальної тактики лікування в кожному конкретному випадку. Результати 

ретроспективного дослідження дали можливість створити математичну 

модель для розрахунку індивідуального ризику виникнення ускладнень 

карієсу тимчасових молярів з урахуванням віку дитини, локалізації 

каріозного дефекту і інтенсивності карієсу. Розроблена прогностична модель 

дозволяє оцінити ризик розвитку ускладнень і є суттєвою підтримкою для 

лікаря в обранні оптимальної тактики лікування дітей з карієсом молярів.  

Зауважень до розділу немає.  

В шостому розділі здійснено клініко-рентгенологічну оцінку 

ефективності різних підходів до лікування глибоких каріозних уражень 

проксимальних поверхонь тимчасових молярів. Включення до дослідження 

таких методів лікування глибоких аппроксимальних порожнин каріозного 

походження, як непряме покриття пульпи після часткової екскавації дентину, 

пряме покриття пульпи після повної екскавації дентину та вітальна 

пульпотомія достатньо обґрунтоване результатами досліджень, викладеними 

в попередніх розділах. Автором пролікована достатня кількість дітей різного 

віку і проведено ретельний аналіз ефективності запропонованих підходів в 



залежності від віку та рівня інтенсивності карієсу. Було виявлено, що 

прогресування ускладненого карієсу у віддалені терміни частіше 

діагностувалось при використанні методу непрямого покриття пульпи 

(26,1%) у порівнянні із методами прямого покриття пульпи (10,1%) і 

вітальної пульпотомії (5,9%). Частота ускладнень була суттєво вищою у дітей 

високим або дуже високим рівнем інтенсивності каріозного процесу, а також 

розрізнялась всередині кожної групи в залежності від віку. Отримані 

результати дозволили автору дійти висновку про те, що за наявності у дитини 

глибокого каріозного ураження проксимальної поверхні моляра з кодом 5 за 

системою ICDAS та високим або дуже високим рівнем інтенсивності 

каріозного процесу використання методу вітальної пульпотомії при лікуванні 

є найбільш раціональним. Розділ вдало проілюстрований прицільними 

рентгенограмами лікованих зубів. 

Зауваження. Зважаючи на те, що методи прямого покриття та вітальної 

пульпотомії  є методами лікування не глибокого, а вже ускладненого карієсу 

(пульпіту), варто було би акцентувати, що мова в дослідженні йде не про 

методи лікування карієсу, а про підходи до лікування дітей з глибокими 

ураженнями каріозного походження аппроксимальної локалізації. Робота би 

виграла, якби були проілюстровані всі варіанти лікування, включаючи не 

лише рентгенограми, але також і клінічні фото до і після препарування. В 

підписах до ілюстрацій варто було би вказати, який матеріал застосовувався 

для покриття пульпи. 

Докладний аналіз результатів власних досліджень представлений в 

заключному розділі дисертації. Автор підсумовує отримані дані і підводить 

читача до обґрунтованих висновків. 

Висновки дисертації ґрунтуються на матеріалах власних досліджень, 

логічно пов’язані з метою, завданнями і змістом роботи.  



Список літератури, яка використовувалась при написанні дисертації, 

представлений у алфавітному порядку, спочатку - 81 найменування 

кирилицею, потім - 128 – латиницею.  

Дисертація містить додатки, що доповнюють опис матеріалу і методів 

дослідження.  

Дисертація та автореферат написані українською мовою. Зміст 

автореферату відповідає змісту дисертації, відображує основні положення, 

висновки та практичні рекомендації роботи у повному обсязі.  

Ґрунтуючись на викладеному вище, вважаю за необхідне загалом 

позитивно оцінити представлену на розгляд дисертацію. Зазначені при 

аналізі змісту дисертаційного дослідження зауваження не є принциповими і 

не зменшують науково-практичну цінність дисертації. 

 

Разом з тим, в аспекті проведення наукової дискусії виникає декілька 

питань до автора: 

1. Якими були критерії обрання в кожному конкретному випадку 

матеріалу МТА чи Біодентину? Чи пробували у однієї і тієї ж 

дитини застосовувати в різних зубах різні матеріали та 

аналізувати відмінності в ефективності лікування?  

2. Чим Ви можете пояснити те, що рівень інтенсивності карієсу 

впливав на результат лікування методом непрямого покриття 

пульпи, але майже не впливав на результат при застосуванні 

методів прямого покриття та ампутації пульпи? 

3. Чому, на Вашу думку, при непрямому покритті пульпи 

переважна більшість ускладнень була діагностована на першому 

році після лікування, а при ампутації – на другому? 

4. Чому при прямому покритті пульпи і ампутації найменше 

ускладнень спостерігалось в наймолодшій віковій групі?  



 


