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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Карієс зубів та його ускладнення на сьогоднішній 
день залишаються однією з актуальних проблем дитячої стоматології. 
Дослідження, проведені в різних регіонах України, свідчать, що поширеність 
карієсу зубів складає 73,0 %-98,0 % при інтенсивності 2,9-6,5 зуба (Хоменко 
Л.О. і спіавт., 2010; Чижевський І.В. і співавт., 2010; Ковач И.В., Штомпель 
А.В., 2010; Савичук О.В. і співавт., 2010; Біденко Н.В., 2011; Лучинський М.А. і 
спіавт., 2014;  Клітинська О.В., 2015). 

Незважаючи на впровадження новітніх технологій для профілактики 
карієсу зубів, спостерігається зростання захворюваності за останні роки, що 
не має тенденції до стабілізації. Така ситуація обумовлює підвищення уваги 
до проблеми карієсу зубів як вітчизняних, так і закордонних вчених 
(Смоляр Н.І., Мусій-Семенців Х.Г., 2012; Леус П.А., 2013; Савичук Н.О., 
Трубка І.О., 2013; Назарян Р.С. і співавт., 2013; Деньга О.В. і співавт., 2014; 
Безвушко Е.В., 2014; Кисельникова Л.П., 2014; Каськова Л.Ф., Павленкова 
О.С., 2015; Терехова Т.Н., Мельникова Е.И., 2015; Rezaei-Soufi L., 2011; 
G. Gathecha et al, 2012; Singla S. et al, 2015). 

Доведено, що завдяки впровадженню програм профілактики в багатьох 
країнах світу спостерігається зниження показників карієсу зубів 
(Великобританія, Німеччина, Італія, Австрія), а в таких країнах як Данія, 
Фінляндія, Нідерланди їх значення досягають мінімуму (Patel R., 2012). У 
країнах, де програми профілактики відсутні, рівень інтенсивності карієсу 
залишається високим (Коста-Ріка, Болівія, Чилі та ін.) (Oral health: WHO Fact 
sheet № 318, 2012).  

Профілактика карієсу зубів є ефективною при поєднанні різних 
профілактичних заходів: гігієнічного навчання, ремінералізувальної терапії, 
використання фторидів та засобів, що сприяють підвищенню резистентності 
емалі. Запропоновані до застосування профілактичні комплекси з 
використанням засобів екзогенної та ендогенної профілактики включають 
застосування фторидів, препарати кальцію, вітаміни, фітопрепарати, дієтичні 
добавки та місцеву ремінералізувальну терапію, герметизацію фісур 
(Хоменко Л.О., Сороченко Г.В., 2010; Авдєєв О.В., 2012; Гализина О.А. і 
співавт, 2013; Деньга О.В. і співавт., 2014; Каськова Л.Ф. и співавт., 2015). 
Разом з тим, призначення профілактичних засобів проводилось з 
урахуванням інтенсивності карієсу зубів, хоча відомо, що провідна роль у 
розвитку каріозного процесу належить повноцінній мінералізації емалі, яка 
обумовлює високу її стійкість до несприятливих чинників, зокрема кислот, і 
навпаки, недостатня мінералізація створює умови для виникнення карієсу 
зубів. У зв’язку з цим, подальший пошук шляхів та методів профілактики 
карієсу зубів з урахуванням патогенетичних механізмів, що впливають на 
формування резистентності емалі, є актуальним. 

Результатами багаточисленних експериментальних та клінічних 
досліджень підтверджено, що важливе значення у формуванні резистентності 
емалі відіграє ротова рідина, роль якої полягає в тому, що під її впливом 
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відбувається нормалізація проникливості емалі, активація процесів 
мінералізації, які залежать від вмісту мікро- та макроелементів (Падалка А.І., 
2009; Зінкович І.І., 2012; Лихорад Е.В., Шаковец Н.В., 2013; Удод А.А. і 
співавт., 2013; Воевода Е.А. і співавт., 2014; Cкрипкина Г.И., 2014; Яворская 
Т.Е., 2016; Авдусенко М.В., Богданова Т.Л., 2016; Al-Zahawi Sh. M., 2011; 
Guo L., 2013; Khurshid Z. et al., 2016).  

Особливу роль у формуванні резистентності емалі відіграє кристалічна 
структура та хімічний склад твердих тканин зубів, що обумовлює розвиток 
основного напрямку профілактики карієсу – створення умов для формування 
карієсрезистентності емалі (Гаврилова О.А. і співавт., 2010; Ковальов Є.В., 
Шундрик М.А., 2012; Заболотная И.И., Ярова С.П., 2012; Ткаченко І.М., 2012; 
Писаренко О.А., 2014; Горбунова И.Л. и соавт., 2014; Остапко О.І., 2015; 
Сороченко Г.В., Капітанчук Л.М., 2015).  

Особливе значення це має для зубів, які щойно прорізалися. Також 
невідкладним завданням є оцінка чинників, що впливають на формування 
резистентності емалі, у тому числі наявність соматичної патології, що 
дозволить своєчасно застосовувати заходи, спрямовані на їх корекцію. 

Отже, що формування резистентності емалі обумовлює ряд чинників, 
вплив яких в сукупності на процеси мінералізації емалі недостатньо 
з’ясований, не визначені найбільш несприятливі чинники, що впливають на 
формування резистентності емалі, з урахуванням вікових груп дітей, що в 
свою чергу обумовлює труднощі при виборі диференційованих 
профілактичних заходів. 

Тому, подальше вивчення ураженості карієсом зубів у дітей та оцінка 
чинників ризику, що впливають на формування резистентності емалі у дітей 
різного віку на основі системного аналізу біохімічних, морфологічних, 
імунологічних, мікробіологічних змін у ротовій рідині, є актуальною 
науково-практичною проблемою стоматології, вирішення якої обумовить 
обґрунтування профілактичних комплексів, визначить терміни впровадження 
розроблених профілактичних заходів, що й визначає актуальність даного 
дослідження. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  
Дисертаційна робота виконана згідно плану науково-дослідних робіт 

кафедри стоматології дитячого віку Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького “Стоматологічна захворюваність дітей з 
урахуванням еколого-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 пародонту” (державна реєстрація № 0115U000037). Здобувач 
є співвиконавцем цих науково-дослідних робіт. 

Мета та завдання дослідження. Мета дослідження - обґрунтування 
профілактики карієсу зубів у дітей з урахуванням чинників ризику та їх впливу 
на формування резистентності емалі на підставі системного аналізу фізичних, 
біохімічних, імунологічних, мікробіологічних даних. 
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Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні 
завдання: 

1. Визначити поширеність, інтенсивність та особливості клінічних 
проявів карієсу зубів у дітей у різні вікові періоди. 

2. Вивчити рівень резистентності емалі постійних зубів у дітей різного 
віку. 

3. Оцінити рівні резистентності емалі постійних зубів у дітей з 
урахуванням фізичного розвитку, соматичного здоров’я та 
психоемоційного стану. 

4. Дослідити фізичні, морфологічні, біохімічні, мікробіологічні, 
імунологічні особливості ротової рідини при різних рівнях 
резистентності емалі постійних зубів. 

5. Оцінити фізичні характеристики емалі постійних зубів у дітей з різною 
карієсрезистентністю. 

6. На основі математично-статистичного аналізу обґрунтувати причинно-
наслідкові зв’язки впливу чинників ризику на формування 
резистентності емалі до карієсу зубів у дітей різного віку. 

7. Для донозологічного прогнозування карієсу зубів у дітей 
розпрацювати комп’ютерну програму.  

8. Розпрацювати та клінічно оцінити ефективність комплексу 
карієспрофілактичних заходів у дітей з різним рівнем резистентності 
емалі. 

Об’єкт дослідження - профілактика карієсу зубів у дітей шкільного віку з 
урахуванням рівнів резистентності емалі. 

Предмет дослідження - тверді тканини постійних зубів, зубний наліт, 
букальний епітелій, ротова рідина дітей 7, 12 та 15 років. 

Методи дослідження. Клінічні - для визначення поширеності та 
інтенсивності карієсу зубів та гігієни порожнини рота; антропометричні – 
для визначення фізичного розвитку дітей; функціональні – для оцінки 
структурно-функціональної резистентності емалі; фізичні – для дослідження 
будови, хімічного складу, шорсткості та мікротвердості емалі; морфологічні 
– для оцінки кристалоутворювальної функції ротової рідини; біохімічні – для 
визначення мінерального гомеостазу ротової рідини; мікробіологічні – для 
дослідження мікробіоценозу зубного нальоту; імунологічні – для оцінки 
компенсаторно-захисних механізмів порожнини рота; психологічні - для 
визначення рівня тривожності дитини; соціологічні - для визначення рівня 
санітарно-гігієнічних знань та статистичні - для визначення достовірності 
різниці досліджуваних показників та характеру зв’язків між ними.  

Наукова новизна отриманих результатів. Доповнено наукові дані з 
поширеності та інтенсивності карієсу зубів у дітей різних вікових груп. 
Встановлено достовірні (p<0,05) обернені кореляційні зв’язки між значеннями 
індексів КПВ (r=-0,92), SIC (r=-0,84) та ICDAS II  (r=-0,86) і рівнем 
резистентності емалі. 
 Визначено карієсрезистентність емалі у дітей різних вікових груп. 
Карієсрезистентна емаль зубів, за середніми значеннями, виявлена у 
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55,39±1,49 % обстежених дітей, умовнорезистентна емаль – у 24,12±1,29 %, а 
карієссприйнятлива - у 20,49±1,22 % обстежених. Встановлено зворотній 
кореляційний зв'язок між значенням індексу КПВ та ТЕР-тесту (у дітей 6-7 
років r=-0,86; p<0,05; у дітей 11-12 років r=-0,41; p<0,05).  

Науково доведено зв'язок між карієсрезистентністю емалі та фізичним 
розвитком, соматичною патологією та загальною тривожністю дітей. 
Встановлено, що серед дітей з карієсрезистентною емаллю частіше 
зустрічаються діти з підвищеними показниками зросту та маси тіла.  

Найбільш ймовірний ризик для формування карієссприйнятливої емалі 
чинять хвороби шлунково-кишкового тракту (r=+0,63; p<0,05) та ендокринна 
патологія (r=+0,51; p<0,05). 

Виявлено низький вміст кальцію, магнію, фосфору, зниження 
активності лужної фосфатази, низьку кристалоуворювальну та 
мінералізувальну здатність ротової рідини у дітей, емаль яких є 
карієссприйнятливою, що свідчить про зниження адаптаційно-
компенсаторних механізмів організму. Науково доведено, що в 
мікробіоценозах дентальної біоплівки дітей з карієсрезистентною емаллю 
карієсогенні види бактерій (Str. mutans і лактобактерії) зустрічаються у 
меншій кількості, тоді як мікробіоценози дітей із карієссприйнятливою 
емаллю характеризувались високими кількісними показниками 
карієсогенних видів. Кількість бактерій резидентного виду (Str. mitis) у дітей 
із карієсрезистентною емаллю була значно вищою, ніж у осіб, у яких емаль 
була карієссприйнятливою. За результатами імунологічних досліджень 
доведено підвищення рівня sIgA, електрофоретичної активності клітин 
букального епітелію та зниження рівня IgA і IgG у ротовій рідині дітей з 
карієсрезистентною емаллю у порівнянні з відповідними показниками дітей з 
карієссприйнятливою емаллю. 

Уперше на основі фізичних досліджень емалі встановлено характер змін 
залежності від її карієсрезистентності. Встановлено, що мікротвердість, модуль 
пружності карієсрезистентної емалі значно нижчі, а шорсткість - вища в 
порівнянні з карієссприйнятливою емаллю. За результатами досліджень 
мікроспектрального аналізу емалі доведено, що в зразках карієрезистентної 
емалі був більшим вміст кальцію, фтору, фосфору, магнію та нижчим вміст 
хлору, натрію, вуглецю, кисню та цинку у порівнянні зі зразками 
карієссприйнятливої емалі.  

Уперше на основі прогностичної моделі щодо ймовірності уникнення 
появи нових каріозних порожнин у дітей розпрацьована комп’ютерна програма 
для донозологічного прогнозування карієсу зубів – ОРКЗП (“Оцінка ризику 
карієсу зубів та прогноз”).  

Уперше на підставі багатофакторного кореляційно-регресійного аналізу 
значимості чинників ризику, що впливають на формування резистентності 
емалі, доведено, що найбільш провокуючими факторами є в’язкість ротової 
рідини, якість гігієни порожнини рота, психологічний стан дитини, 
захворювання шлунково-кишкового тракту, опорно-рухового апарату, 
ендокринна та ЛОР-патологія, алергічні захворювання.  
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Розпрацьовано та науково обґрунтовано диференційовані заходи 
профілактики карієсу зубів у дітей з урахуванням рівнів резистентності емалі. 

Практичне значення отриманих результатів.  Показники ураженості 
карієсом зубів у дітей у різні вікові періоди можуть бути використані для 
планування лікувально-профілактичних заходів та прогнозування розвитку 
карієсу зубів. Рівень санітарно-гігієнічних знань та стан гігієни порожнини рота  
покладено в основу розпрацювання заходів з гігієнічного навчання та 
виховання дітей. 

Запропоновано критерії оцінки ступенів активності карієсу за 
показниками інтенсивності (Патент на корисну модель № 71232 від 10.07.12 р.), 
які можуть бути використані для вдосконалення схем профілактики карієсу 
зубів та контролю ефективності профілактичних та лікувальних заходів. 

Удосконалено спосіб оцінки гігієни порожнини рота (Патент на корисну 
модель № 87436 від 10.02.2014 р.), який передбачає визначення гігієнічного 
індексу у дітей у період змінного прикусу. 

Розроблено та впроваджено в практику спосіб оцінки резистентності 
емалі (Патент на корисну модель № 121657 від 11.12.17 р.), який дозволить 
обрати оптимальні засоби для профілактики карієсу зубів. 

Результати фізичних, біохімічних, морфологічних, імунологічних, 
мікробіологічних досліджень ротової рідини та структурно-функціональних 
досліджень емалі можуть бути використані для об’єктивної оцінки 
ефективності засобів профілактики та оцінки впливу чинників ризику на 
формування резистентності емалі. 

Розпрацьована програма “Оцінка ризику карієсу зубів та прогноз” є 
ефективною при виявленні факторів ризику виникнення карієсу зубів та може 
бути використана дитячим стоматологом або його помічником в умовах як 
приватних, так і державних стоматологічних закладів (Свідоцтво про 
реєстрацію авторського права на твір № 74571 від 07.11.2017). 

Обґрунтовано диференційований комплекс профілактичних заходів, 
спрямований на створення оптимальних умов для формування 
карієсрезистентної емалі та попередження розвитку карієсу зубів. Комплекс 
передбачає: гігієнічне навчання та виховання дітей, професійну гігієну  
порожнини рота з наступним покриттям зубів фторвмісним лаком, контроль 
за якістю гігієни порожнини рота з використанням рідини або таблеток Mira-
2-Tone для візуалізації зубного нальоту вдома та під час візиту до 
стоматолога; герметизацію фісур молярів та премолярів залежно від вікової 
групи; глибоке фторування емалі; застосування ремінералізувальних засобів, 
що містять сполуки кальцію та фтору; аплікації кальцій-фосфатних гелів; а 
також з метою стимуляції слиновиділення дітям з низьким рівнем 
резистентності емалі рекомендовано полоскання ротової порожнини з 
додаванням настоянки м’яти перцевої, пиття чаїв з м’яти перцевої та 
застосування льодяників з ксилітолом. Комплекс профілактичних заходів 
застосовується диференційовано з урахуванням віку дітей та рівня 
резистентності емалі зубів. 
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Запропоновані комплекси є доступними, не вимагають значних 
матеріально-технічних затрат та можуть бути використані як в державних, так і 
у приватних стоматологічних установах. 

Основні наукові та практичні положення дисертаційної роботи 
запроваджені в навчальний процес кафедри стоматології дитячого віку 
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 
кафедри дитячої стоматології ДВНЗ “Тернопільський державний медичний 
університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України”, кафедри дитячої 
терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань 
ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія” МОЗ України, кафедри 
стоматології дитячого віку Інституту стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика, 
кафедри стоматології дитячого віку ЗО “Белорусский государственный 
медицинский университет”.  

Спосіб визначення ступеню активності карієсу зубів у дітей шкільного 
віку та спосіб визначення гігієнічного індексу за змінного прикусу у дітей для 
оцінки гігієнічного стану порожнини рота запроваджено у практичну діяльність 
Стоматологічного медичного центру Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького, стоматологічного відділення 
Турківської клінічної лікарні, Соснівської міської лікарні, дитячої міської 
стоматологічної поліклініки м. Полтави. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним 
самостійним науковим дослідженням автора, виконаним за наукової 
консультативної допомоги доктора медичних наук, професора, Заслуженого 
діяча науки і техніки України Смоляр Ніни Іванівни. Автор особисто 
визначила напрямки досліджень, здійснила патентно-інформаційний пошук, 
обґрунтувала актуальність теми, сформулювала мету та завдання, 
систематизувала та проаналізувала наукову літературу за обраною темою. 
Дисертант особисто проводила всі клінічні стоматологічні обстеження дітей, 
анкетування, забір клінічного матеріалу (зубного нальоту, зішкрібів зі 
слизової оболонки щоки, ротової рідини), дослідила морфологічні та фізичні 
властивості ротової рідини та букального епітелію. Автором самостійно 
запропоновано комплекс профілактичних заходів в залежності від віку дітей 
та рівня резистентності емалі та проведено клінічну оцінку ефективності. 
Дисертант виконала статистичну обробку, аналіз та узагальнення 
результатів, сформулювала висновки, підготувала всі публікації, написала і 
оформила дисертацію та автореферат. 
 Дослідження загального кальцію, неорганічного фосфору, магнію, 
заліза, активності лужної фосфатази в ротовій рідині дітей проведено спільно з 
працівниками клінічно-біохімічної лабораторії Військово-медичного клінічного 
центру Західного регіону (начальник - Гайда І.М.). 
 Імунологічні дослідження (sIgA, IgA, IgG) в ротовій рідині проведено 
спільно з працівниками кафедри клінічної і лабораторної діагностики 
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 
(завідувач кафедри – доктор мед. наук, професор Лаповець Л.Є.). 
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Мікробіологічні дослідження проводились спільно з працівником 
кафедри мікробіології Львівського національного медичного університету імені 
Данила Галицького доц. Федечком Й.М. (завідувач кафедри – доктор мед. наук, 
професор Корнійчук О.П.). 

Фізичні дослідження емалі виконано у науково-дослідній лабораторії 
Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України (директор – 
академік НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор Назарчук З.Т., зав. 
лабораторії, канд. тех. наук Винар В.А.) (м. Львів). 

Створення комп’ютерної версії програми “Оцінка ризику карієсу зубів та 
прогноз” виконано спільно з доцентом кафедри організації і управління 
охорони здоров'я, керівником центру біостатистики Гутором Т.Г. 

У друкованих матеріалах разом із співавторами участь дисертанта є 
визначальною, матеріали та висновки належать здобувачеві. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень та основні 
положення дисертації доповідались та обговорювались на розширеному 
засіданні кафедри ортодонтії Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького (протокол №16 від 26 червня 2017 р.); 
науково-практичній конференції з міжнародною участю “Інноваційні 
технології в стоматології та клінічній медицині”, присвячена 90-річчю 
ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія” (м. Полтава, 6-7 
жовтня 2011); Науково-практичній конференції “Інноваційні технології в 
сучасній стоматології” (м. Івано-Франківськ, 21 березня 2013); Научно-
практической конференции с международным участием “Стоматология 
XXI века. Эстафета поколений”, посвященная 85-летию со дня основания ГУ 
“Институт стоматологии Национальной академии медицинских наук 
Украины” (г. Одесса, 1-3 апреля 2013); І Белорусском международном 
стоматологическом конгрессе (г. Минск, 23-25 октября 2013); V Науково-
практичній конференції “Інноваційні технології в стоматології (м. Тернопіль, 
20 вересня 2013); 18th Annual Congress of the European Association of Dental 
Public Health in a Joint Meeting with the Council of European Chief Dental 
Officers (14th – 16th November, 2013, Westin Dragonara Resort, St. Julians, 
Malta); Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні аспекти 
лікування карієсу та його ускладнень у дітей”, присвячена 95-річчю з дня 
народження проф. Луцик Л.А. (м. Львів, 29 жовтня 2014); Першому науково-
практичному семінарі “Надрокористування в Україні. Перспективи 
інвестування” (м. Трускавець, 10-14 листопада 2014); ІІІ Національному 
українському стоматологічному конгресі “Міжнародні стандарти 
профілактики та лікування і їх впровадження в практику лікаря-стоматолога” 
– “Cтратегія розвитку стоматології в Україні” (м. Київ, 22-23 жовтня 2015); 
Науково-практичній конференції з міжнародною участю “Досягнення та 
перспективи розвитку стоматології дитячого віку” (м. Полтава, 6-7 жовтня 
2016); VIII науково-практичній конференції “Інноваційні технології в 
стоматології” (м. Тернопіль, 23 вересня 2016); Третій науково-практичній 
конференції “Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування” 
(м. Трускавець, 4-7 жовтня 2016); Міжнародній науково-практичній 
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конференції “Сучасні погляди на діагностику та лікування уражень твердих 
тканин зубів у дітей”, присвяченій 40-річчю заснування кафедри стоматології 
дитячого віку ЛНМУ імені Данила Галицького (м. Львів, 2-4 листопада 
2016); Симпозіумі з дитячої стоматології “Актуальна практика в дитячій 
стоматології: Європейський вибір, єдиний стоматологічний простір” 
(м. Ужгород, 20 квітня 2017); Першому Європейському конгресі в Україні 
“Дитяча стоматологія майбутнього” (м. Львів, 12-13 жовтня 2017). 

Публікації. За результатами дисертації опубліковано 48 наукових праць, 
із них 21 стаття у наукових фахових виданнях, рекомендованих ДАК МОН 
України (із них 8 - у виданнях, включених до міжнародних наукометричних 
баз), 8 – у періодичних закордонних виданнях (із них 2 - у виданнях, включених 
до міжнародних наукометричних баз), 3 – в інших журналах, 11 – у збірниках 
матеріалів науково-практичних конференцій, конгресів, з’їздів (із них 6 – у 
закордонних збірниках наукових праць). Отримано 3 патенти України на 
корисну модель, 1 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, 
1 інформаційний лист МОЗ України. Подано 1 пропозицію до “Реєстру 
галузевих нововведень”. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 446 сторінках 
друкованого тексту (302 сторінок основного тексту) і складається із вступу, 
огляду літератури, опису матеріалів і методів дослідження, 6 розділів власних 
досліджень, аналізу та узагальнення результатів, висновків та списку 
використаних джерел, що містить 526 найменувань, з них 423 – кирилицею та 
103 – латиницею; додатків. Робота ілюстрована 77 таблицями і 92 рисунками. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
Матеріали та методи дослідження. Для вирішення поставлених мети і 

завдань проведено обстеження 1301 дитини віком 5-16 років середніх 
навчальних закладів м. Львова. Окрім того, для оцінки ефективності 
лікувально-профілактичних заходів під спостереженням знаходилися 154 
дитини 6-7 років. З них 78 дітей склали основну групу та 76 дітей – групу 
контролю. Оцінку ураженості зубів карієсом проводили згідно рекомендацій 
ВООЗ (1998). Визначали розповсюдженість карієсу тимчасових та постійних 
зубів (у %), інтенсивність карієсу тимчасових зубів за показником кп та 
постійних зубів за показником КПВ, приріст інтенсивності карієсу та редукцію 
приросту інтенсивності карієсу за показником КПВ зубів. Активність 
каріозного процесу з’ясовували за методикою Т.Ф. Виноградової (1998) у нашій 
модифікації (2012). 

Для визначення індивідуального рівня інтенсивності карієсу 
використаний індекс РІК (Леус П.А., 2009). Найвища інтенсивність карієсу 
оцінювалася за допомогою індексу НІК -  Significant Index of Caries (SIC) (Nishi 
M., Bratthall D., Stjernsward J., 2000). Оцінка індексу SIC проводилась у всіх 
вікових групах для тимчасових зубів (кп), постійних зубів (КПВ) та в період 
змінного прикусу (КПВ+кп) із визначенням різниці між НІК зубів та 
інтенсивністю карієсу. 
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 Для більш детальної оцінки стану зубів із врахуванням стадій каріозного 
процесу використаний індекс ICDAS II (Braga M.M., Olivera L.B., Bonini G.A. et 
al., 2009).  

Структурно-функціональну резистентність емалі визначали за допомогою 
тесту емалевої резистентності (ТЕР-тесту) за В.Р. Окушко, Л.І. Косаревою 
(1984) у нашій модифікації. Визначення ТЕР-тесту проводилось у 1103 дітей. 

Рівень стоматологічної допомоги у дітей оцінювали за рекомендаціями 
П.А. Леуса (2008).  

 Гігієнічний  стан  порожнини рота оцінювали за допомогою індексу 
Ю.А. Федорова, В.В. Володкіної (1971), спрощеного індексу J.C. Green, 
J.R.Vermillion (1964) та індексу Silness-Loe (1964). Окрім того, проведено 
анкетування дітей для з’ясування рівня санітарно-гігієнічних знань. Для оцінки 
стоматологічного здоров'я дітей 12 років та встановлення чинників ризику, які 
можуть впливати на формування резистентності емалі, використані суб’єктивні 
індикатори стоматологічного здоров'я за системою EGOHID (2013).  

Фізичний розвиток дітей оцінювали за основними антропометричними 
показниками за загальноприйнятою методикою (Воронцов И.М., 1986). Для 
вивчення можливого взаємозв’язку параметрів фізичного розвитку дитини із 
резистентністю емалі оцінювали індекс маси тіла (ІМТ) у 278 дітей 7, 12 та 
15 років. 

Оцінка соматичного здоров’я дітей проведена на основі консультації 
педіатра та шляхом вибірки даних із медичних карт школярів (Ф. № 026/У), які 
знаходяться у шкільному медичному кабінеті. 

Вивчення загальної шкільної тривожності проводили за методикою 
Філіпса, ситуативної та особистісної тривожності – за тестом Спілбергера–
Ханіна. Проведено тестування 200 дітей.  
  Визначення рН ротової рідини проводили за допомогою стрічки 
універсального індикаторного паперу стандартної шкали (виробництво Лахема 
(Чехія)). Для оцінки швидкості салівації ротову рідину збирали зранку натще в 
стерильні грaдуйовані пробірки протягом 5 хвилин. В’язкість ротової рідини 
визначали віскозиметром Оствальда за формулою. Фізичні властивості ротової 
рідини визначені у 292 дітей. 

Мінералізувальні властивості ротової рідини оцінювали за показниками 
мірокристалізації (Леус П.А., 1987) та мінералізувального потенціалу 
(Сайфулина Х.М. и соавт., 1992). Дослідження проведені у 581 дитини. 
 Біохімічні дослідження ротової рідини. Вміст загального кальцію, 
неорганічного фосфору, магнію, заліза і активності лужної фосфатази 
визначали в надосадковій фракції ротової рідини фотометричним методом за 
допомогою біохімічного аналізатора “HumanStar 300”, (Німеччина) з 
використанням наборів реактивів та контрольних сироваток HUMATROL N, 
HUMATROL Р фірми “HUMAN GmbH” (Німеччина). Дослідження 
концентрації загального кальцію проводили фотометрично О-
крезолфталеїновим методом за допомогою лізинового буферу рН=11,1 азиду 
натрію (у ммоль/л); неорганічного фосфору - фотометричним методом за 
допомогою реактиву Molybdate (у ммоль/л); магнію – фотометрично-

9



колориметричним методом за допомогою реактиву GEDTA (у ммоль/л); заліза - 
фотометрично-колориметричним методом за допомогою реактиву Chomazurol 
B та броміду цетилтриметил амонія (у мкмоль/л); ферментативну активність 
лужної фосфатази визначали колоримеричним методом за допомогою 
діетаноламінового буферу (BUF) (в Од/л). Біохімічні дослідження ротової 
рідини проведені у 233 дітей.  

Імунологічні дослідження ротової рідини. Визначення концентрації 
імуноглобулінів IgA, IgG у ротовій рідині проводили за методикою радіальної 
імунодифузії в агаровому гелі (Mancini G. еt. al. 1965) з використанням 
діагностикумів фірми НПО “Микроген” (Нижній Новгород, Росія). 
Концентрацію імуноглобулінів визначали за калібрувальним графіком і 
виражали в г/л. Для визначення секреторного IgА (sIgA) використовували набір 
реактивів фірми «Вектор-БЕСТ» (Росія). Вміст імуноглобулінів А, G і 
секреторного імуноглобуліну А (sIgA) визначено у 167 зразках ротової рідини 
обстежених дітей. 

Мікробіологічні дослідження вмісту карієсогенної мікрофлори у зубній 
біоплівці проведено у 275 дітей.  

Електрофоретичну активність клітин букального епітелію (ЕФАКБЕ) 
оцінювали з аметодикою В.Г. Шахбазова і співавт. (1985) у 518 дітей.  

Фізичні властивості емалі. Для визначення мікротвердості, шорсткості, 
рентгеноструктурного аналізу та локальних спектральних досліджень поверхні 
емалі використано 18 інтактних постійних зубів (перші премоляри 14-17-річних 
дітей) із сформованими коренями після закінчення їх вторинної мінералізації, 
що були видалені за ортодонтичними показаннями.  

Оцінку мікротвердості поверхневих шарів емалі постійних зубів 
проводили на приладі “Мікрон-гамма” методом динамічного індентування 
(наноідентування). Основні рентгеноструктурні  показники елементарної 
комірки кристалів емалі вивчали на основі рентгеноструктурного аналізу за 
даними, отриманими на порошковому рентгенівському дифрактометрі ДРОН-
3М з використанням Cu-Kα випромінювання. Вивчення шорсткості 
поверхневих шарів емалі проводилось на апараті  “Micron-alpha”. Для оцінки 
мікроструктури зуба застосовано метод електронної мікроскопії з 
використанням скануючого електронного мікроскопа ZEISS EVO 40 XVP 
(Німеччина) з системою рентгенівського мікроаналізу INCA Energy з 
максимальною роздільною здатністю 1 нм і максимальним збільшенням 1 
000 000  INCA Energy - система локального рентгенівського масспектрального 
аналізу (Англія, Оксворд). Електронномікроскопічні дослідження матеріалів 
проводили за допомогою скануючого електронного мікроскопа ZEISS EVO 
40XVP з системою рентгенівського мікроаналізу INCA Energy. Вивчався вміст 
12 хімічних елементів, а саме: карбону (С), оксигену (О), натрію (Na), магнію 
(Mg), хлору (Cl), кальцію (Ca), фосфору (Р), феруму (Fe), цинку (Zn), сульфуру 
(S), силіцію (Si) та флуору (F).  

Статистичні методи дослідження. Результати досліджень опрацьовані з 
використанням програм Microsoft Excel та Statistica. При виконанні 
статистичної обробки даних використано: аналіз варіаційних рядів, проведення 
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оцінки вірогідності отриманих результатів, розрахунок коефіцієнтів кореляції 
та проведення регресійного аналізу, метод логістичної регресії. 
 Результати дослідження та їх обговорення. Результати обстеження дітей 
свідчать, що поширеність карієсу постійних зубів у дітей віком 6-16 років 
становить 72,15±1,31 % при інтенсивності 2,86±0,23 зуба (за індексом SIC – 
5,20±0,26 зуба). Виявлено три вікові періоди інтенсивного зростання показника 
поширеності карієсу постійних зубів: з 6 до 7 років – із 17,35±3,82 % до 
41,75±4,86 %, (р<0,001), з 8 до 9 років - із 49,57±4,66 % до 65,66±4,77 %, 
(р<0,05)) та з 11 до 12 років – із 77,89±4,26 % до 88,24±3,19 %, (р<0,05). 
Поширеність карієсу постійних зубів у обстежених дітей відповідає високому 
рівню згідно критеріїв ВООЗ, а у 16 років становить 97,52±1,41 %, що згідно 
рекомендацій ВООЗ вважається “масовою”.  

Отримані дані свідчать, що, в середньому, інтенсивність карієсу 
постійних зубів (КПВ) складає 2,86±0,23 зуба. Причому у дітей із 6 до 7 років 
показник інтенсивності зростає майже у три рази (із 0,32±0,07 зуба до 
0,93±0,13 зуба), (р<0,001) і до 16 років досягає 5,71±0,31 зуба, (р<0,001). Аналіз 
структури індексу КПВ показав, що, в середньому, каріозних зубів було 
виявлено 0,98±0,15 зуба (питома вага – 34,27±1,38 %), пломбованих зубів – 
1,85±0,21 зуба (64,69±1,39 %) при частці видалених зубів – 0,03±0,01 зуба 
(1,04±0,29 %). 

У результаті дослідження рівня інтенсивності карієсу постійних зубів за 
індексом РІК встановлено, що низький рівень виявлено у 23,91±1,25 % дітей, 
середній рівень – у 28,45±1,32 %, високий та дуже високий рівень – у 
13,02±0,99 % та 6,77±0,74 % дітей, відповідно, а у 27,85±1,31 % обстежених 
були інтактними всі зуби. Найбільше дітей із низьким рівнем інтенсивності 
карієсу постійних зубів виявлено у групі 7-річних дітей (34,95±4,70 %), а із 
середнім рівнем - у дітей 16 років (47,84±4,56 %). 

Використовуючи компоненти індексу КПВ, ми проаналізували 
наскільки стоматологічна допомога задовільняє потребу у лікуванні шляхом 
визначення показника рівня стоматологічної допомоги дітям (РСД). 
Встановлено, що у дітей 6-річного віку рівень стоматологічної допомоги дітям 
найнижчий і становить 15,62 % (“недостатній” рівень), що свідчить про 
необхідність особливої уваги як до лікувальної, так і до профілактичної роботи 
у цієї вікової групи. У дітей 7-8 років значення РСД підвищується, проте 
відповідає “недостатньому” рівню і становить 38,71 % та 46,67 %, відповідно. З 
9 до 16 років РСД відповідає “задовільному” рівню із найвищим значенням у 
15-16-річних дітей – 74,44 % та 73,56 %, відповідно. У жодній віковій групі 
значення РСД не відповідало “хорошому” рівню стоматологічної допомоги.  

Нами проаналізовано розподіл обстежених дітей шкільного віку за 
ступенем активності карієсу. Встановлено, що І ступінь активності карієсу 
мають 34,21 % обстежених, ІІ ступінь – 36,44 % та ІІІ ступінь – 19,89 %. 

Проведений аналіз структури каріозних уражень за індексом ICDAS ІІ 
засвідчив, що у 10,71±3,31 % дітей діагностовано ураження емалі, а у 
72,41±4,79 % – глибоких шарів твердих тканин зуба. Аналіз інтенсивності 
карієсу постійних зубів за індексом ICDASII 1-6 показав, що середнє його 
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значення у віці 7 років складає 1,72±0,06 зуба, тоді як за індексом ICDASII 4-6  – 
1,13±0,06 зуба, р<0,001. З віком значення обох індексів зростає, проте, якщо 
середнє значення ICDASII 4-6  збільшується до 12 років до 3,48±0,19 зуба 
(р<0,001), то значення ICDASII 1-6 – до 5,87±0,12 зуба, р<0,001. У дітей 15 років 
значення обох індексів становило 9,79±0,48 зуба та 5,03±0,53 зуба. Порівняння 
значення показника інтенсивності карієсу постійних зубів у віковому аспекті 
показало, що найбільший приріст ураження карієсом постійних зубів 
спостерігається у вікові періоди 6-7 та 11-12 років. 

Отримані нами результати узгоджуються з даними інших авторів, які 
свідчать про високий рівень ураженості зубів карієсом, ріст інтенсивності, 
включаючи початкові форми захворювання (Лучинський М.А. і співавт., 2010; 
Каськова Л.Ф. і співавт., 2011; Іванов В.С., 2013; Назарян Р.С. і співавт., 2013; 
Задорожна І.В., 2014; Iranzo-Cortes J. E. et al, 2013). 

Стійкість твердих тканин зубів до каріозного процесу залежить від 
резистентності емалі. У результаті вивчення структурно-функціональної 
резистентності емалі у дітей за ТЕР-тестом виявлено, що у всіх вікових групах, 
за середніми значеннями, емаль зубів є умовнорезистентною, що свідчить про 
недостатню мінералізацію. Найвищий показник ТЕР-тесту виявлено у дітей 6-7 
років (5,01±0,32 бала та 4,70±0,29 бала). Саме у цей віковий період відмічене 
інтенсивне зростання значення індексу КПВ з 0,32±0,07 зуба до 0,93±0,13 зуба, 
тобто в 2,91 раза. З віком у дітей спостерігається достовірне зниження ТЕР-
тесту з 5,01±0,32 бала у 6 років до 3,59±0,21 бала у 16 років (p<0,05). У віці 8-10 
років рівень структурно-функціональної резистентності зубів дещо 
підвищується, що проявляється зниженням середнього значення ТЕР-тесту до 
3,94±0,24 бала. Слід зауважити, що у дітей 11-12 років спостерігається 
зниження структурно-функціональної резистентності емалі до 4,21±0,27 бала 
(при зростанні КПВ з 2,41±0,21 до 3,29±0,22 зуба).  

Нами проаналізовано рівні резистентності емалі з урахуванням віку. 
Встановлено, що у 55,39±1,49 % обстежених дітей емаль є карієсрезистентною, у 
24,12±1,29 % – умовнорезистентною, а у 20,49±1,22 % обстежених – 
карієссприйнятливою. Встановлено, що у вікових групах дітей 6-7 та 11-12 років 
рівень резистентності емалі є нижчим, тому ці вікові групи можна вважати 
групами ризику щодо розвитку карієсу зубів. Відмічено, що у групі дітей з 
карієсрезистентною емаллю значення ТЕР-тесту з 7 до 12 років знижується на 
5,3 %, а до 15 років – на 39,4 % (r=-0,42; p<0,05), що свідчить про активність 
процесів мінералізації. У групі дітей з умовнорезистентною емаллю ТЕР-тест з 
7 до 12 років знижується лише на 0,08 % і до 15 років на 18,32 % (r=-0,31; 
p<0,05). Встановлено, що менш активно процеси мінералізації твердих тканин 
зубів відбуваються у дітей з карієссприйнятливою емаллю, що підтверджується 
тим, що значення ТЕР-тесту з 7 до 12 років знижується лише на 0,04 %, до 

15 років – на 0,16 % (r=-0,17; p>0,05). 
Отже, у вікові періоди 6-7 та 11-12 років відмічаються піки зниження 

структурно-функціональної резистентності емалі постійних зубів, що і 
пояснюють високі значення усіх показників ураженості карієсом у дітей цього 
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віку. Це свідчить про недостатню вторинну мінералізацію твердих тканин 
постійних зубів у ці вікові періоди, що співпадає з даними Безвушко Е.В (2014). 

Встановлено зворотній кореляційний зв'язок між значенням індексу КПВ 
та ТЕР-тесту (у дітей 6-7 років r=-0,86; p<0,05; у дітей 11-12 років r=-0,41; 
p<0,05); достовірні (p<0,05) обернені кореляційні зв’язки між значеннями 
індексів КПВ (r=-0,92), SIC (r=-0,84) та ICDAS II  (r=-0,86) і рівнем 
резистентності емалі.  

Формування карієсрезистентної емалі відбувається за умови регулярного 
чищення зубів, про що свідчать показники гігієнічних індексів. За допомогою 
кореляційного аналізу нами було встановлено, що зростання значення ТЕР-
тесту, що свідчить про зниження резистентності емалі, супроводжується 
достовірним підвищенням індексів Федорова-Володкіної (r=+0,97, p<0,01), 
Green-Vermillion (r=+0,99, p<0,01), Silness-Loe (r=+0,99, p<0,01). 

Важливим аспектом при з’ясуванні можливих чинників, що обумовлюють 
карієс зубів у дітей, є опитування. Тому нами використано комплекс 
суб’єктивних індикаторів, що дозволило визначити їх вплив на якість життя 
дітей та встановити можливі чинники ризику виникнення карієсу зубів. 
Порівняльна оцінка відповідей дітей 12 років за рядом індикаторів, які можуть 
бути взаємопов’язані із карієсом зубів, показала, що у дітей із 
карієссприйнятливою емаллю існує зворотній сильний кореляційний зв'язок 
між значенням інтенсивності карієсу постійних зубів, рівнем резистентності 
емалі та кратністю чищення зубів (r1=-0,92; r2=-0,94; р1<0,05; р2<0,05), між 
значенням інтенсивності карієсу постійних зубів, рівнем резистентності емалі 
та використанням зубних паст з фторидами (r1=-0,88; r2=-0,88; р1<0,05; р2<0,05). 
У той же час діти, які частіше вживають солодощі (r=0,94), є більш 
сприйнятливими до карієсу зубів, (p<0,05). 

Однією із найважливіших біологічних особливостей людського 
організму, особливо дитячого, на думку Квашниної Л.В. (2006) є наявність 
критичних періодів розвитку, коли діапазон адаптаційних реакцій зменшується, 
а чутливість організму до екзогенних впливів підвищується. У зв’язку з цим, 
окрім стоматологічного обстеження, нами була проведена оцінка фізичного 
розвитку дітей за даними антропометричних вимірів. Встановлено, що вищі 
темпи приросту зросту та маси тіла припадають на період з 7 до 12 років 
(28,67 % та 97,40 %, відповідно) у порівнянні з приростами зросту та маси тіла 
у період з 12 до 15 років (10,13 % та 31,63 %, відповідно). Водночас, у цей 
період поширеність та інтенсивність карієсу постійних зубів зростає у 2,11 та 
3,53 раза, відповідно, ТЕР-тест коливається в межах 4,7-4,43 бала, тоді як у віці 
12-15 років приріст цих показників зростає лише у 1,08 та 1,64 раза, відповідно 
(ТЕР-тест знижується із 4,43 бала до 3,59 бала). Виявлено взаємозв'язок між 
карієсрезистентністю емалі та фізичним розвитком дітей. Кількість дітей із 
карієсрезистентною емаллю з індексом маси тіла (ІМТ) нижчим за норму 
значно менша у порівнянні з дітьми, у яких емаль карієссприйнятлива 
(9,23±2,54 % проти 15,54±2,98 %, відповідно, р>0,05). Установлено меншу 
кількість  дітей із карієсрезистентною емаллю з ІМТ вищим за вікову норму у 
порівнянні з дітьми з карієссприйнятливою емаллю (10,77±2,72 % проти 
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15,54±2,98 %, відповідно, р>0,05). Отже, ці дані свідчать, що відхилення ІМТ 
негативно впливають на резистентність емалі. 

З метою вивчення можливих чинників ризику, що впливають на 
формування резистентності емалі, нами проаналізовано характер соматичної 
патології серед обстежених дітей за даними медичних карт. Встановлено, що 
50,68±2,93 % дітей були соматично здоровими, при чому відмічене 
зменшення частки здорових дітей з віком. Так, якщо серед 7-річних дітей 
62,14±4,78 % обстежених були здоровими, то серед 12-річних дітей їх 
кількість зменшується до 52,94±4,94 %, (р>0,05), а у 16 років таких дітей 
було лише 34,48±5,10 %, р<0,001. 
 Виявлено зв'язок між соматичною патологією та рівнем резистентності 
емалі. Серед обстежених дітей з карієссприйнятливою емаллю виявлено значну 
частоту алергічних захворювань (83,33±10,76 %, р<0,001), захворювань ШКТ 
(66,67±12,17 %, р<0,01), ендокринної патології (55,00±7,87 %, р<0,001) та 
захворювань опорно-рухового апарату (50,00±9,81 %, р<0,001). Нами 
проведено кореляційний аналіз для визначення зв’язку між соматичною 
патологією та рівнем резистентності емалі. Визначено, що найбільш ймовірний 
ризик для формування карієссприйнятливої емалі чинять хвороби шлунково-
кишкового тракту (r=+0,63; p<0,05), ендокринної (r=+0,51; p<0,05), ЛОР-
системи (+0,38; p<0,05), опорно-рухового апарату (+0,33; p<0,05), алергічні 
захворювання (+0,31; p<0,05).  
 Нами проаналізовано зв'язок соматичної патології з резистентністю 
емалі у віковому аспекті. Виявлено, що у вікових групах 7 та 12-річних дітей 
перше та друге рангові місця займають патологія ШКТ та ендокринні 
захворювання. Тобто найвищі значення кореляції встановлено між цими 
нозологіями та резистентністю емалі (у дітей 7 років – r=+0,63; p<0,05 та 
r=+0,51; p<0,05, відповідно та у дітей 12 років – +0,69; p<0,05 та+0,62; p<0,05, 
відповідно). Між захворюванням опорно-рухового апарату та резистентністю 
емалі у 12-річних дітей існує прямий кореляційний зв'язок слабкої сили 
(r=+0,29; p<0,05). Водночас у віковій групі 15 років перше рангове місце 
займають ендокринні захворювання (r=+0,57; p<0,05), друге – захворювання 
шлунково-кишкового тракту (r=+0,47; p<0,05). Слід зазначити, що найнижчі 
значення коефіцієнта кореляції між резистентністю емалі та соматичною 
патологією у дітей всіх вікових груп встановлено при захворюваннях опорно-
рухового апарату (4-5 рангове місце) та ЛОР-патології (3-5 рангові місця). 
 Отже, діти з соматичною патологією створюють групу ризику для 
розвитку карієсу, що потребує диференційованих підходів до профілактики 
карієсу зубів. 
 Інтенсивність карієсу зубів виявлено у дітей з тривожними станами 
(Гонтарь Е.А., 2013). Оцінка сприйнятливості зубів до карієсу в залежності від 
психоемоційного стану дітей, а саме рівня загальної тривожності дитини, 
показала, що у дітей з карієсрезистентною емаллю рівень загальної шкільної 
тривожності виявився нижчим (38,58±1,79 %), у порівнянні із дітьми з 
карієссприйнятливою емаллю (30,12±1,67 %, р<0,001). Отримані дані свідчать 
про наявність прямого сильного кореляційного зв'язку між сприйнятливістю 

14



дітей усіх вікових груп до карієсу та рівнем загальної тривожності (r=0,99). 
Виявлено, що між дітьми з карієсрезистентною емаллю (КПВ=1,51±0,16 зуба, 
ТЕР=2,26±0,19 бала) та рівнем загальної шкільної тривожності існує сильний 
непрямий зв’язок в усіх вікових групах (r=-0,99), тобто, чим вищий рівень 
загальної тривожності у дітей, тим достовірно (p<0,05) менша частка дітей із 
карієсрезистентною емаллю.  

Серед дітей із карієсрезистентною емаллю низький рівень ситуативної 
тривожності виявлено у 49,34±2,13 % осіб, а серед дітей із карієссприйнятливою 
емаллю - лише у 31,52±2,45 % (р<0,05). Натомість, кількість дітей з високим 
рівнем ситуативної тривожності з карієссприйнятливою емаллю було майже у 
п’ять разів більше у порівнянні з дітьми з карієсрезистентною емаллю (р<0,001). 
При дослідженні особистісної тривожності з урахуванням резистентності емалі 
встановлено, що у 49,32±1,45 % дітей із карієсрезистентною емаллю виявлено 
середній рівень тривожності, причому їх кількість є суттєво нижчою, ніж у групі 
дітей із карієссприйнятливою емаллю (56,34±1,23 %, р<0,05). Це свідчить про те, 
що діти, схильні до психоемоційних напружень, мають менш сприятливі умови 
для формування карієсрезистентної емалі. 

Ротова рідина відіграє важливу роль у  мінералізації зубів, особливо 
після прорізування. Тому оцінка фізичних властивостей ротової рідини дітей є 
важливою при вивченні факторів, які чинять вплив на формування 
резистентності емалі. Нами виявлено, що підвищення рН та швидкості 
салівації, зниження в’язкості супроводжують формування карієсрезистентної 
емалі. З’ясовано, що у дітей із карієсрезистентною емаллю рН ротової рідини та 
швидкість салівації суттєво вищі (7,08±0,06 од. та 0,48±0,02 мл/хв.), а в’язкість 
нижча (1,41±0,05 відн. од.) у порівнянні з дітьми з карієссприйнятливою 
емаллю (6,35±0,07 од., 0,30±0,07 мл/хв та 2,42±0,07 відн. од.).  

Виявлено, що у дітей 7 та 12-річного віку з карієсрезистентною емаллю 
концентрація водневих іонів була на 11,17 % та 10,10 %, відповідно, вищою у 
порівнянні з дітьми з карієссприйнятливою емаллю. У осіб 15 років різниця 
склала 9,42 %. Оцінка даних рН-метрії ротової рідини виявила наявність 
достовірного зсуву реакції у кислий бік у школярів із карієссприйнятливою 
емаллю у всіх вікових групах. Згідно отриманих даних, величина в’язкості 
ротової рідини у 7 та 12-річних дітей із карієсрезистентною емаллю була на 
75,89 % та 71,43 %, відповідно, нижчою у порівнянні з показниками дітей, у 
яких емаль є карієссприйнятливою, натомість у школярів 15 років ця різниця 
була меншою і становила 66,43 %. Слід зазначити, що найнижче значення 
в’язкості ротової рідини встановлене у дітей 7 та 12 років із 
карієссприйнятливою емаллю (2,48±0,07 відн.од та 2,48±0,07 відн.од).  У 
результаті аналізу даних виявлено, що у дітей 7 років із карієсрезистентною 
емаллю швидкість салівації була вищою на 41,46 % у порівнянні з дітьми із 
карієссприйнятливою емаллю (р<0,001). Тобто встановлено, що зниження 
резистентності емалі супроводжується суттєвим зменшенням загального об’єму 
ротової  рідини, яка виділяється в порожнину рота за одиницю часу. У дітей 12 
та 15 років ця різниця склала 30,43 % та 36,84 %. 
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Отже, проведені нами дослідження фізичних властивостей ротової рідини 
вказують на те, що зниження рН ротової рідини, суттєве підвищення її в’язкості 
та зниження швидкості салівації призводять до погіршення очисної функції 
ротової рідини, сприяють швидшому нагромадженню зубного нальоту, що 
значно погіршує процеси мінералізації емалі та сприяє формуванню 
карієссприйнятливої емалі 

Важлива роль ротової рідини полягає також у підтриманні гомеостазу 
порожнини рота, врівноваженні процесів демінералізаціїї та ремінералізації 
емалі (Боровский Е.В., Леонтьев В.К., 1991; Силин А.В. и соавт., 2014). Саме 
її мінералізувальна функція забезпечує вторинну мінералізацію зубів після їх 
прорізування та врегульовує обмінні процеси в емалі зуба. Отже, 
дослідження свідчать, що мікрокристалізувальна  функція ротової рідини має 
індивідуальні особливості і залежить від віку та статі. У дітей 5-8 років 
виявлене переважання  кристалів II і ІІI типу та найнижчі значення 
мінералізувального потенціалу, що свідчить про знижену мінералізувальну 
функцію ротової рідини у цей віковий період.  Виявлено, що у дітей із 
карієсрезистентною емаллю у порівнянні з дітьми з карієссприйнятливою 
емаллю переважають кристали І типу (72,41±8,30 % проти 6,91±4,71 %, 
р<0,001), вищий мінералізувальний потенціал (4,30±0,28 бала (дуже високий) 
проти 1,91±0,52 бала (низький), р<0,001). Отримані результати свідчать про 
необхідність проведення превентивних заходів, спрямованих на забезпечення 
постійного оптимального вмісту мінеральних компонентів у ротовій рідині 
дітей у період активної мінералізації постійних зубів, створюючи тим самим 
сприятливі умови для “дозрівання” емалі після прорізування і формування її 
резистентності до карієсогенних факторів.  

Окрім того, важливою є також оцінка мінерального гомеостазу ротової 
рідини для вивчення патогенетичного впливу на формування резистентності 
емалі. За нашими дослідженнями у 7-річних дітей із карієсрезистентною 
емаллю відмічено збільшення вмісту кальцію, фосфору та активності лужної 
фосфатази у ротовій рідині (1,75±0,07 ммоль/л, 4,29±0,42 ммоль/л та 
39,44±4,15 Од/л) по відношенню до показника дітей із карієссприйнятливою 
емаллю (1,44±0,10 ммоль/л, 3,47±0,24 ммоль/л та 24,50±2,93 Од/л, р1<0,05, 
р2<0,01, р3<0,01). У групі 9-річних дітей із карієсрезистентною емаллю 
виявлено збільшення у ротовій рідині вмісту кальцію та активності лужної 
фосфатази (2,08±0,11 ммоль/л та 33,20±6,60 Од/л) та недостовірне зниження 
вмісту неорганічного фосфору (3,01±0,20 ммоль/л) по відношенню до 
показника дітей із карієссприйнятливою емаллю (1,74±0,07 ммоль/л, 
17,24±1,02 Од/л та 3,67±0,23 ммоль/л, р1<0,01, р2<0,05, р3>0,05). Таке 
співвідношення кальцію та фосфору у ротовій рідині обумовлює значно вище 
значення кальцій-фосфорного показника у дітей із карієсрезистентною 
емаллю (0,69±0,06) по відношенню до показника дітей із 
карієссприйнятливою емаллю (0,47±0,03), р<0,01. У дітей 12- та 15-річного 
віку спостерігається аналогічна закономірність щодо вмісту кальцію, 
фосфору та активності лужної фосфатази у ротовій рідині дітей в залежності 
від резистентності емалі: значення кальцій-форфорного показника є вищим у 
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обох вікових групах у дітей із карієсрезистентною емаллю (0,41 та 0,37) у 
порівнянні із значенням даного показника у дітей із карієссприйнятливою 
емаллю (0,37 та 0,31). Проте, привертає увагу особливість фосфорно-
кальцієвого обміну у обстежених дітей 7 років за кальцій-фосфорним 
показником. У цей віковий період значення Са/Р коефіцієнта не залежить від 
резистентності емалі і становить 0,41±0,04, що пояснюється одночасним 
зниженням вмісту кальцію та фосфору в ротовій рідині дітей, у яких емаль є 
сприйнятливою до карієсу. Отримані дані співпадають із дослідженнями 
інших авторів (Голубєва І. М. і співав., 2015), які встановили, що у дітей 
цього віку у період першого “стрибка росту” на фоні дефіциту загального 
кальцію, низької концентрації неорганічного фосфору та зниження 
активності лужної фосфатази формується карієслабільна структура емалі. 

  Суттєву роль у сприйнятливості дітей до карієсу визначають особливості 
видового складу  мікрофлори зубної бляшки. Тому нами досліджено кількісні 
характеристики карієсогенної мікрофлори дентальної біоплівки у дітей з 
різними рівнями резистентності емалі. На підставі міробіологічних досліджень 
дентальної біоплівки дітей із карієсрезистентною емаллю карієсогенні види 
бактерій (Str. mutans і лактобактерії) виявлені у меншій кількості (15,30±3,64 % 
та 65,30±4,81 %), порівняно з дітьми із карієссприйнятливою емаллю, що 
характеризувалось високими кількісними показниками карієсогенних видів 
(95,12±2,38 % та 91,46±3,08 %, (р1<0,001 (р2<0,001)). При оцінюванні 
щільності колонізації біотопу у дітей з різною резистентністю емалі 
встановлено, що у дітей із карієссприйнятливою емаллю кількість Str. mutans 
була значно вищою у всіх вікових групах і становила 65,6±1,3 КУО/мл, тобто 
збільшувалась у 10 раз порівняно з групою дітей, у яких емаль була 
карієсрезистентною (р<0,001). Одночасно виявлено значне збільшення 
кількості лактобактерій – до 72,3±1,6 КУО/мл (р<0,001), а також підвищення 
кількості Str. salivarius (р<0,001).  

Зниження місцевого імунітету в комплексі з іншими чинниками впливає 
на розвиток карієсу зубів. За результатами імунологічних досліджень доведено 
підвищення рівня sIgA та зниження рівня IgA і IgG в ротовій рідині дітей з 
карієсрезистентною емаллю у порівнянні з дітьми з карієссприйнятливою 
емаллю. Встановлено, що рівень sIgA у дітей із карієсрезистентною емаллю 
значно вищий (0,45±0,04 г/л), а рівень IgA та Ig G нижчий (0,12±0,02 г/л та 
0,04±0,01 г/л) по відношенню до показника дітей, у яких емаль 
карієссприйнятлива (0,26±0,03 г/л, 0,22±0,03 г/л та 0,12±0,02 г/л (р1<0,001, 
р2<0,05 р3<0,001). Отримані дані свідчать, що знижений захисний компонент 
ротової рідини – sІgA сприяє формуванню карієссприйнятливої емалі та 
розвитку множинного карієсу. Це співпадає з результатами дослідження 
Чижевського И.В. и соавт. (2005), Безвушко Е.В. і співав. (2014), Chawda J.G., 
Chaduvula N. et al. (2011).  
 Епітелій слизової оболонки порожнини рота є індикатором, який реагує 
на вплив різних екзо- та ендогенних факторів. Відомо, що зміни оральних 
епітеліоцитів свідчать про адаптацію до впливу різних чинників та про 
порушення функцій в організмі. При оцінці електрофоретичної активності 
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клітин букального епітелію встановлено значну залежність їх функцій від рівня 
резистентності емалі. Виявлено, що у дітей із карієсрезистентною емаллю 
значення ЕФАКБЕ, в середньому, складає 47,530,45 %, з умовнорезистентною 
емаллю - 41,610,48 %, тоді як у осіб, емаль яких є карієссприйнятливою, 
ЕФАКБЕ становить лише 28,320,56 %, р1>0,05, р2<0,001. 

Суттєва різниця показників ЕФАКБЕ встановлена у всіх вікових групах між 
дітьми з карієсрезистентною та карієссприйнятливою емаллю. Серед 7-річних 
дітей з карієсрезистентною емаллю значення ЕФАКБЕ є вищим на 45,16 % у 
порівнянні з дітьми, у яких емаль є карієссприйнятливою. У 12 та 15-річних дітей 
ця різниця склала 41,17 % та 40,42 %, відповідно. Слід зазначити, що найнижча 
ЕФАКБЕ встановлена у дітей 7 років із карієссприйнятливою емаллю 
(13,762,67 %), що свідчить про зниження адаптаційних можливостей організму. 

Механічна міцність зуба забезпечується на ультра-, мікро- та макрорівнях за 
рахунок його будови, наявності високоміцного тонкого поверхневого шару емалі, 
від якого в значній мірі залежить її стійкість до дії різних карієсогенних чинників. 
Згідно даних Y.R. Zhang та співав. (2014) одним із інформативних критеріїв, що 
дозволяє оцінити структурно-функціональний стан твердих тканин зубів, є 
визначення мікротвердості емалі. Тому нами проведено дослідження фізичних 
характеристик емалі з різними рівнями карієсрезистентності. Встановлено, що 
мікротвердість карієсрезистентної емалі постійних зубів становить 7,85±0,10 Гпа, 
що є вищим за аналогічні показники мікротвердості для умовнорезистентної емалі 
(6,45±0,06 Гпа), (р<0,001) і суттєво вищим для карієссприйнятливої емалі  
(2,95±0,22 Гпа, р<0,001). Це свідчить про прямий зв’язок резистентності емалі з 
мікротвердістю її поверхневих шарів. 

Важливе значення в процесі демінералізації емалі та її сприйнятливості 
до каріозного процесу відіграють особливості структури поверхневого шару та 
мікрорельєфу емалі зубів, а саме її шорсткість. Встановлено, що для емалі, 
резистентної до карієсу зубів, значення показника шорсткості Ra становило 
0,89±0,06 мкм, для умовнорезистентної – 1,192±0,13 мкм, а для 
карієссприйнятливої емалі – 1,196±0,09 мкм. Отримані дані свідчать, що 
найбільш шорсткою є карієссприйнятлива емаль. Отже, чим більш шорстка 
емаль, тим нижча її стійкість до карієсу зубів. 

Морфологічна будова, хімічний склад та структура емалі є провідними 
чинниками, які забезпечують карієсрезистентність або карієссприйнятливість 
емалі зубів. Мікроспектральним аналізом хімічного складу емалі доведено, що в 
зразках карієсрезистентної емалі в більшій кількості виявлено кальцій (r=0,81; 
p<0,05), флуор (r=0,77; p<0,05), фосфор (r=0,47; p<0,05), магній (r=0,63; p<0,05), 
ферум (r=0,51; p<0,05) та нижчий вміст хлору (r=-0,50; p<0,05), натрію (r=-0,44; 
p<0,05), карбону (r=-0,41; p<0,05) та цинку (r=-0,82; p<0,05) у порівнянні із 
зразками з карієссприйнятливою емаллю. Підвищений вміст хлору в емалі 
обумовлює збільшення кількості хлорапатиту, який є менш стійким щодо впливу 
кислот. Це свідчить про формування карієслабільної емалі. Слід відзначити, що 
лише у зразках з емаллю, сприйнятливою до карієсу, виявлений невисокий 
відсоток сульфуру та силіцію – 0,06 % за співвідношенням атомної маси та 
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0,018 % і 0,028 % відповідно за масовим співвідношенням. Отримані дані 
дозволяють припустити, що вміст даних елементів в емалі сприяє розвитку карієсу 
зубів. Наші дані підтвердили дослідження Shashikiran N.D. et al. (2007), які 
встановили, що вміст силіцію в інтактній емалі тимчасових та постійних зубів є 
нижчим, ніж в ураженій карієсом, тому можна припустили, що дані елементи  
сприяють розвитку карієсу. 

Процеси де- та ремінералізації в емалі зуба відбуваються на рівні 
елементарної комірки кристалів. За допомогою методу рентгеноструктурного 
аналізу ми вивчили основні рентгенографічні показники кристалів емалі зубів з 
урахуванням рівнів резистентності емалі. Встановлено, що параметри елементарної 
комірки кристалів карієсрезистентної та карієссприйнятливої емалі статистично 
достовірно відрізняються. Виявлено, що зниження резистентності емалі 
супроводжується ущільненням кристалічної комірки апатитів емалі. Розмір 
елементарної комірки карієсрезистентної емалі за параметром “а” (9,4398 Å) значно 
більший від відповідного параметру кристалічної решітки умовнорезистентної 
(9,4327 Å) та карієссприйнятливої емалі (9,4265 Å), р1<0,05, р2<0,05. Виявлено 
виражене зменшення розмірів елементарної комірки емалі, сприйнятливої до 
карієсу зубів, за параметром “с” (6,8664 Å) у порівнянні з умовнорезистентною 
(6,8728 Å) та карієсрезистентною емаллю (6,8816  Å), р1<0,01, р2<0,01. 

Таким чином, результати клінічно-лабораторних, фізичних, 
соціологічних, психологічних та статистичних досліджень свідчать про вплив  
комплексу чинників ризику на формування резистентності емалі, що 
проявляється зміною мінералізувальних властивостей, фізичних параметрів, 
біохімічних, імунологічних  показників ротової рідини. З метою оцінки їх 
значимості проведено кореляційно-регресійний аналіз одночасно 37 чинників, 
які могли б впливати на інтенсивність каріозного процесу та структурно-
функціональну резистентність емалі (за ТЕР-тестом) у дітей. Проведене 
ранжування чинників, які впливають на резистентність емалі, та визначення 
питомої ваги кожного з них показало, що найбільш провокуючими факторами 
серед усіх факторів та перше, друге і третє рангові місця серед усіх чинників 
для дітей 6-7-річного віку  є підвищена в’язкість ротової рідини (23,70 %), 
погана гігієна порожнини рота (10,02 %) та низька кристалоутворююча функція 
ротової рідини (переважання кристалів ІІІ типу) (7,49 %), для дітей 11-12-
річного віку  –  загальна тривожність (11,96 %), підвищена в’язкість ротової 
рідини (9,20 %) та погана гігієна порожнини рота (8,75 %) і для дітей 15-
16 років – підвищена в’язкість ротової рідини (24,62 %), загальна тривожність 
(7,55 %), погана гігієна порожнини рота (5,80 %). 

Для розпрацювання програми, що виокремлює чинники ризику виникнення 
карієсу зубів, їх співвідношення та відсоток вагомості нами використана 
комп’ютерна програма “Каріограма” у нашій модифікації “Оцінка ризику карієсу 
зубів та прогноз” - ОРКЗП.  Мета використання програми – донозологічне 
прогнозування карієсу зубів. Серед 37 аналізованих чинників за допомогою 
логістичної регресії було виокремлено 11 чинників, які при поєднаній дії найбільше 
впливають на появу нових каріозних порожнин і які введені у програму (табл. 1). 
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Таблиця 1 – Чинники, які при поєднаній дії впливають на появу нових 
каріозних порожнин 
 

Питання Код Значення 

Частота вживання солодощів 
 

0 рідко 
1 декілька разів на тиждень
2 кожний день 

Індекс Сілнес-Лое 
0 0-1 бал  
1 2 бали  
2 3 бали 

Чищення зубною пастою з фтором 
0 так 
1 ні 

Регіон проживання (рівень фтору в питній 
воді) 

0 
нормальний вміст фтору 

(0,5 – 1,2) 

1 
підвищений вміст фтору 

(>1,2) 

2 
знижений вміст 
фтору(<0,5)  

ТЕР тест 
0 1-3 бали 
1 4-5 балів 
2 6 і більше балів 

рН ротової рідини 
0 7-8 
1 6,5-6,9 
2 5-6,4 

В’язкість ротової рідини 
0 нормальна в’язкість 
1 підвищена в’язкість 

Соматична патологія (ШКТ, ендокринна 
патологія, захворювання опорно-рухового 
апарату, алергічні захворювання) 

0 ні 

1 так 

Рівень тривожності 
0 низький 
1 підвищений 
2 високий 

Множинний карієс у батьків 
0 відсутній 
1 у одного з батьків 
2 у обох батьків 

КПВ, КПВ+кп  
(для дітей 6-10 та 13-16 років) 
----------------------------------------------------- 
КПВ, КПВ+кп  
(для дітей 11-12 років) 

0 0-3 зубів 
1 4-7 зубів 
2 8 і більше зубів 
0 0-3 зубів 
1 4-5 зубів 
2 6 і більше зубів 
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 Суть нашої модифікації полягає в тому, що ми не вводили кратність 
прийому їжі, визначення титру Streptococcus mutans і Streptococcus sobrinus та 
Lactobacillus в зубному нальоті, швидкість слиновиділення та буферну ємність, які 
вимагають затрат часу, матеріальних затрат та наявності спеціальних систем для 
визначення даних чинників. Натомість, нами уведені наступні фактори: рН та 
в’язкість ротової рідини, рівень тривожності, наявність множинного карієсу зубів 
у батьків. Програма, згідно опрацьованих нами формул, відразу розраховує 
фактор ризику виникнення карієсу зубів (рис.1) та графічно зображає відсоток 
впливу кожного із чинників ризику та відсоток ймовірності уникнення розвитку 
каріозного процесу. 

 Результати проведених клінічних та лабораторних досліджень свідчать 
про необхідність вдосконалення заходів профілактики карієсу зубів, направлених 
на забезпечення оптимальних умов для вторинної мінералізації емалі і підвищення 
її резистентності. Для проведення профілактичних заходів нами запропоновано 
розділити дітей на 3 групи: діти з емаллю, резистентною до карієсу (ТЕР=1-3 
бала), низький ризик розвитку карієсу згідно програми “Оцінка ризику карієсу 
зубів та прогноз” –  61 % та більше; діти з умовнорезистентною емаллю (ТЕР=4-5 
балів), помірний ризик розвитку карієсу згідно програми – 41-60 % і діти з 
карієссприйнятливою емаллю (ТЕР=6 і більше балів), високий та дуже високий 
ризик ризик розвитку карієсу згідно програми – 40 % і менше. 

Комплекс карієспрофілактичних заходів передбачав: гігієнічне навчання 
та виховання дітей та їх батьків; професійну гігієну порожнини рота з 
наступним покриттям зубів фторвмісним лаком; контроль за якістю гігієни 
порожнини рота з використанням рідини або таблеток Mira-2-Tone для 
візуалізації зубного нальоту вдома та під час візиту до стоматолога; 
диференційоване застосування засобів екзогенної профілактики. Зубні пасти 
рекомендовано застосовувати з вмістом кальцію, амінофторидів (Lacalut kids 
для дітей 4-8 років з вмістом фтору 500 ррm, для дітей 9 років і більше Lacalut 
junior з вмістом фтору 1400 ppm, ”Mira fluor C” з вмістом фтору 1250 ppm).  

Комплекс заходів екзогенної профілактики для дітей з 
карієсрезистентною емаллю включав: покриття зубів фторвмісним лаком після 
професійної гігієни порожнини рота (2 рази в рік); герметизацію фісур молярів 
та премолярів за показаннями; глибоке фторування оклюзійних та гладких 
поверхонь усіх постійних зубів 1 раз на рік протягом 2-х років після 
прорізування; застосування ополіскувачів з вмістом амінофторидів (Lacalut 
teens 8+); ремінералізація емалі кальцій-фосфатними гелями на основі казеїну – 
дітям 11-12 років 1 раз на рік (курс 10 днів). 
 Для дітей з умовнорезистентною емаллю комплекс заходів екзогенної 
профілактики включав: покриття зубів фторвмісним лаком після професійної 
гігієни порожнини рота (2 рази в рік); герметизацію фісур молярів та 
премолярів за показаннями; глибоке фторування оклюзійних та гладких 
поверхонь усіх постійних зубів 2 рази на рік протягом 2-х років після 
прорізування; аплікації засобами із вмістом сполук кальцію (Белагель Са/Р) – 
курси 10 днів 2 рази на рік; ремінералізація емалі кальцій-фосфатними гелями 
на основі казеїну – дітям 11-12 років 2 раз на рік (курс 10 днів).   
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 Для дітей з карієссприйнятливою емаллю доцільно застосовувати 
засоби профілактики, спрямовані на інтенсифікацію процесів мінералізації 
емалі та підтримання гомеостазу ротової рідини. Комплекс заходів для цих 
дітей включає: покриття зубів фторвмісним лаком після професійної гігієни 
порожнини рота (3-4 рази в рік); з метою покращення слиновиділення та 
зниження адгезії зубного нальоту до поверхні емалі - застосування 
льодяників з ксилітолом; герметизацію фісур молярів та премолярів за 
показаннями; глибоке фторування оклюзійних та гладких поверхонь усіх 
постійних зубів 3-4 рази на рік протягом 3-х років після прорізування; 
аплікації засобами із вмістом сполук кальцію (Белагель Са/Р) – курси 10 днів 
2 рази на рік (дітям 11-12 років 3-4 рази на рік); жувальні таблетки R.O.C.S 
Medical – дітям 11-12 років; ремінералізація емалі кальцій-фосфатними 
гелями на основі казеїну - дітям 11-12 років 3-4 раз на рік (курс 10 днів). З 
метою стимуляції слиновиділення рекомендовано полоскання ротової 
порожнини  з додаванням 0,5 мл 5 % настойки м’яти перцевої (на ½ скл. 
води) 2 рази в день після їжі 1 місяць; пиття чаїв з м’яти перцевої (1 ст. л. 
листків на 1 скл. окропу 2 рази вдень вранці та ввечері після їжі) (рис. 2). 

Для оцінки  ефективності карієспрофілактичних заходів під нашим 
спостереженням знаходилось 154 дитини, із яких 78 дітей отримували 
розпрацьований нами комплекс профілактичних заходів, та 76 дітей  склали 
контрольну групу, яким професійна гігієна порожнини рота та профілактичні 
заходи виконували згідно до локальних протоколів надання допомоги дітям.  

Клінічна оцінка ефективності профілактики карієсу постійних зубів у дітей 
з карієсрезистентною емаллю свідчить, що редукція приросту інтенсивності 
карієсу зубів через 24 місяці спостереження склала 70,80 %, приріст інтенсивності 
карієсу – 0,40±0,10 зуба (у контрольній групі – 1,37±0,19 зуба, р<0,001), ICDAS 
II1-2 зріс на 25,0 % (у контрольній групі - на 66,10 %), ТЕР-тест знизився до 
2,27±0,16 бала (у контрольній групі – 3,19±0,19 бала), рівень гігієни порожнини 
рота покращився на 40,98 % (у контрольній групі – на 23,20 %), МПС підвищився 
4,49±0,1 бала у порівнянні з контрольною групою (3,94±0,15 бала).  

Оцінка ефективності профілактики карієсу постійних зубів у дітей з 
умовнорезистентною емаллю показала, що редукція приросту інтенсивності 
карієсу зубів через 24 місяці спостереження склала 65,46 %, приріст інтенсивності 
карієсу – 0,48±0,10 зуба (у контрольній групі – 1,39±0,16 зуба, р<0,001), ICDASII1-
2 зріс на 37,84 % (в контрольній групі - на 67,59 %), ТЕР-тест становив 3,14±0,12 
бала (у контрольній групі – 4,23±0,14 бала), рівень гігієни порожнини рота 
покращився на 24,63 % (у контрольній групі – на 8,46 %), МПС підвищився до 
4,15±0,14 бала (у контрольній групі - 3,28±0,18 бала).  
 У дітей із карієссприйнятливою емаллю редукція приросту інтенсивності 
карієсу зубів через 24 місяці спостереження склала 62,80 %, приріст інтенсивності 
карієсу – 0,61±0,13 зуба (у контрольній групі – 1,64±0,14, р<0,001), ICDASII1-2 
зріс на 20,15 % (у контрольній групі – на 71,76 %), ТЕР-тест склав 4,23±0,19 бала 
(у контрольній групі – 7,03±0,23 бала), рівень гігієни порожнини рота покращився 
на 53,59 % (у контрольній групі – на 13,82 %), МПС підвищився до 3,08±0,16 бала 
(у контрольній групі – знизився до 1,61±0,13 бала).   
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ВИСНОВКИ 
 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове 
вирішення актуальної науково-практичної проблеми сучасної стоматології, 
що полягає в підвищенні ефективності профілактики карієсу зубів у дітей 
шляхом обґрунтування та розпрацювання диференційованих комплексів з 
урахуванням рівнів карієсрезистентності емалі зубів на підставі оцінки 
чинників, що впливають на її формування та обґрунтованого застосування 
засобів профілактики карієсу зубів, спрямованих на підвищення 
карієсрезистентності емалі.   

1. Поширеність карієсу постійних зубів у дітей віком 6-16 років становить 
72,15±1,31 % при інтенсивності 2,86±0,23 зуба за індексом SIC – 5,20±0,26 
зуба. Ураження поверхневих шарів твердих тканин зубів (емалі) за індексом 
ICDAS виявлено у 10,71±3,31 % дітей, а глибоких шарів – у 72,41±4,79 %. 
Найбільший приріст карієсу постійних зубів спостерігається у вікові 
періоди 6-7 років (у 2,91 рази)  і 11-12 років (в 1,37 разів). Встановлено 
достовірні (p<0,05) обернені кореляційні зв’язки між значеннями індексів 
КПВ (r=-0,92), SIC (r=-0,84) та ICDAS II  (r=-0,86) і рівнем резистентності 
емалі.  

2. Карієсрезистентна емаль зубів виявлена у 55,39±1,49 % дітей, 
умовнорезистентна емаль – у 24,12±1,29 %, а карієссприйнятлива - у 
20,49±1,22 % обстежених. З віком спостерігається достовірне зниження 
ТЕР-тесту з 5,01±0,32 бала у 6 років до 3 59±0,21 бала у 16 років (p<0,05). 
Найбільш карієссприйнятливою є емаль у дітей 6-7 та 11-12 років, тобто 
ці вікові групи мають найбільший ризик розвитку карієсу зубів. Виявлено 
прямий кореляційний зв'язок між значенням індексу КПВ та ТЕР-тесту (у 
дітей 6-7 років r=0,86; p<0,05; у дітей 11-12 років r=0,41; p<0,05).  

3. Встановлено, що серед дітей із карієсрезистентною емаллю індекс маси 
тіла (ІМТ) у 80,00±3,51 % осіб відповідає віковій нормі, у 9,23±2,54 % 
дітей ІМТ нижчий і у 10,77±2,72 % вищий за вікову норму. Відповідно, 
серед дітей із карієссприйнятливою емаллю ІМТ у 70,27±3,76 % 
відповідає віковій нормі, у 15,54±2,98 % осіб ІМТ нижчий та у 
14,19±2,87 % вищий за вікову норму. Між карієсрезистентністю емалі та 
параметрами фізичного розвитку дітей існують кореляційні зв'язки: 
збільшення карієссприйнятливості емалі поєднується з нижчими 
показниками зросту (r=-0,37; p<0,05) та маси тіла (r=-0,34; p<0,05) у дітей.  

4. Виявлено зв'язок між соматичною патологією, рівнем загальної 
тривожності та карієсрезистентністю емалі. Серед дітей із 
карієсрезистентною емаллю 58,89±5,19 % були соматично здоровими, а 
41,11±5,99 % мали соматичні захворювання (р<0,05). Натомість, у групі 
осіб із карієссприйнятливою емаллю переважають діти з соматичною 
патологією (61,11±5,14 %). Формування карієссприйнятливої емалі 
корелює з патологією ШКТ (r=+0,63; p<0,05) та опорно-рухового апарату 
(r=+0,47; p<0,05), ендокринними захворюваннями (r=+0,51; p<0,05), ЛОР-
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патологією (r=+0,39; p<0,05), алергічними захворюваннями (r=+0,34; 
p<0,05) та рівнем загальної тривожності дітей (r+=0,96, p<0,05). 

5. У мікробіоценозах дентальної біоплівки дітей з карієсрезистентною 
емаллю зубів виявлено у значно меншій кількості карієсогенні види 
бактерій (Str. mutans і лактобактерії) (15,30±3,64 % та 65,30±4,81 %) 
відносно відповідних показників у дітей із карієссприйнятливою емаллю 
(95,12±2,38 % та 91,46±3,08 %). Кількість бактерій резидентного виду 
(Str. mitis) у дітей із карієсрезистентною емаллю в 1,96 рази вища, ніж у 
осіб, у яких емаль сприйнятлива до каріозного процесу. Встановлено 
зниження рівня sIgA, електрофоретичної активності клітин букального 
епітелію та збільшення рівня IgA і IgG в ротовій рідині дітей із 
карієссприйнятливою емаллю у порівнянні з дітьми з карієсрезистентною 
емаллю. 

6. У ротовій рідині дітей із карієсрезистентною емаллю зубів виявлено 
вищий вміст кальцію (r=0,87; p<0,05), магнію (r=0,71; p<0,05), 
підвищення активності лужної фосфатази (r=0,79; p<0,05) та нижчий 
вміст фосфору (r=-0,36; p<0,05), переважає І тип кристалів 
(72,41±8,30 %), а ІІІ тип виявлено лише у 10,71±5,84 %  осіб, 
мінералізувальний потенціал характеризується як дуже високий 
порівняно з дітьми з карієссприйнятливою емаллю. У ротовій рідині дітей 
із карієссприйнятливою емаллю переважає ІІІ тип кристалів 
(75,01±8,18 %) і лише у 10,71±5,84 % – І тип кристалів, 
мінералізувальний потенціал ротової рідини знижений. Отримані 
показники ротової рідини у дітей свідчать про порушення процесів 
мінералізації та формування карієссприйнятливої емалі, а також 
недостатнє надходження в організм дітей мінеральних компонентів у 
період їх активного росту. 

7.  На основі фізичних досліджень виявлено відмінності в емалі зубів 
залежно від карієсрезистентності. Встановлено, що мікротвердість 
карієсрезистентної емалі зубів значно нижча (7,85±0,10 Гпа), а 
шорсткість - вища (0,89±0,06 мкм) у порівнянні з карієссприйнятливою 
емаллю (2,95±0,22 Гпа; 1,196±0,09 мкм). У зразках карієрезистентної 
емалі зубів в більшій кількості виявлено кальцій (r=0,81; p<0,05), флуор 
(r=0,77; p<0,05), фосфор (r=0,47; p<0,05), магній (r=0,63; p<0,05), ферум 
(r=0,51; p<0,05) та нижчий вміст хлору (r=-0,50; p<0,05), натрію (r=-0,44; 
p<0,05), карбону (r=-0,41; p<0,05) та цинку (r=-0,82; p<0,05) у порівнянні 
зі зразками з карієссприйнятливою емаллю. Зниження резистентності 
емалі супроводжується ущільненням кристалічної комірки апатитів емалі.  

8. На підставі багатофакторного кореляційно-регресійного аналізу оцінки 
значимості чинників ризику, що впливають на формування 
резистентності емалі, доведено, що найбільш провокуючими факторами є 
в’язкість ротової рідини (r=-0,76; p<0,05), якість гігієни порожнини рота 
(r=-0,37; p<0,05), психологічний стан дитини (r=-0,45; p<0,05), соматична 
патологія (r=-0,43; p<0,05). На основі прогностичної моделі щодо 
ймовірності уникнення появи нових каріозних порожнин у дітей 
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розпрацьована комп’ютерна програма для донозологічного  
прогнозування карієсу зубів (Оцінка ризику карієсу зубів та прогноз - 
ОРКЗП).  

9. Науково обґрунтовано та проведено клінічно-лабораторну оцінку 
ефективності профілактичного комплексу для дітей, спрямованого на 
створення оптимальних умов для формування карієсрезистентної емалі та 
попередження розвитку карієсу зубів. Особливістю профілактичного 
комплексу є диференційоване призначення сучасних засобів екзогенної 
профілактики в залежності від рівня резистентності емалі. Спостереження 
за дітьми підтвердили ефективність запропонованих профілактичних 
заходів підвищенням рівня резистентності емалі (зниження показника 
ТЕР-тесту у дітей з карієссприйнятливою емаллю з 6,84±0,21 бала до 
4,23±0,19 бала, підвищенням МПС ротової рідини) та редукцією 
приросту інтенсивності карієсу на 57,89 % за період 12 місяців і 62,80 % 
за період 24 місяці спостереження, покращенням гігієнічного стану 
порожнини рота.  
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забір ротової рідини, досліджено типи її мікрокрокристалізації та 
мінералізувальний потенціал, проаналізовано результати дослідження, 
підготовлено публікацію до друку. 

46. Чухрай Н. Л. Оцінка стану твердих тканин зубів та резистентності емалі у 
дітей з різною супутньою соматичною патологією // Матеріали науково-
практичної конференції “Інноваційні технології в стоматології”(23 вересня 
2016). Тернопіль, 2016. С. 110–112. 

47. Смоляр Н. И., Чухрай Н. Л. Кариесвосприимчивость эмали постоянных 
зубов у детей с соматической патологией // Актуальные вопросы 
стоматологии в новом тысячелетии: материалы IV Белорусского 
стоматологического конгресса, Минск, 19-21 октября 2016 г. Минск, 
2016. С. 116-119. Дисертантом проведено аналіз літератури, клінічне 
обстеження, узагальнено отримані результати дослідження, 
підготовлено публікацію до друку. 

48. Смоляр Н. І.,Чухрай Н. Л. Визначення ступенів активності карієсу у дітей 
шкільного віку : інформаційний лист. Київ, 2014. 2 с. Дисертантом 
здійснено клінічне обстеження, проаналізовано результати, 
підготовлено інформаційний лист до друку. 

 
АНОТАЦІЯ 

 
Чухрай Н.Л. Обгрунтування профілактики карієсу зубів у дітей з 

урахуванням чинників ризику та їх впливу на формування резистентності 
емалі. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за 
спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. – Львівський національний медичний 
університет імені Данила Галицького МОЗ України, Львів, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена обґрунтуванню профілактики карієсу 
зубів у дітей з урахуванням чинників ризику та їх впливу на формування 
резистентності емалі. На основі клінічного обстеження визначено поширеність 
карієсу тимчасових та постійних зубів та інтенсивність за індексами кп, КПВ, 
SIC та ICDAS ІІ у дітей віком 5-16 років. На підставі клінічних, біохімічних, 
морфологічних, фізичних, мікробіологічних, імунологічних досліджень оцінені 
рівні резистентності емалі у дітей у різні вікові періоди та розпрацьована 
комплексна програма профілактики карієсу зубів. Виявлено, що формування 
карієсрезистентної емалі супроводжується підвищенням рН та швидкості 
салівації, зниженням в’язкості, підвищеним вмістом кальцію, магнію, фосфору, 
підвищеною активністю лужної фосфатази, мінералізувальним потенціалом 
ротової рідини, підвищеним рівнем sIgA, електрофоретичної активності клітин 
букального епітелію та зниженням рівня IgA і IgG. У дітей з 
карієсрезистентною емаллю карієсогенні види бактерій біоплівки (Str. mutans і 
лактобактерії) виявлені у меншій кількості порівняно з дітьми із 
карієссприйнятливою емаллю. Встановлено, що мікротвердість 
карієсрезистентної емалі значно нижчі, а шорсткість - вища в порівнянні з 
карієссприйнятливою емаллю. Мікроспектральним аналізом хімічного складу 
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емалі доведено, що в зразках карієрезистентної емалі в більшій кількості 
виявлено кальцій, фтор, фосфор, магній та нижчий вміст хлору, натрію, 
вуглецю, кисню та цинку у порівнянні з карієссприйнятливою емаллю (р<0,05). 
Виявлено, що зниження резистентності емалі супроводжується ущільненням 
кристалічної комірки апатитів емалі. 

Розпрацьовано диференційований комплекс первинної профілактики 
карієсу зубів для дітей з різними рівнями резистентності емалі та 
проаналізовано його ефективність.  

Ключові слова: діти,  карієс, постійні зуби, резистентність емалі, ротова 
рідина, профілактика.  

 
АННОТАЦИЯ 

 
Чухрай Н.Л. Обоснование профилактики кариеса зубов у детей с 

учетом факторов риска и их влияния на формирование резистентности 
эмали. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание научной степени доктора медицинских наук по 
специальности 14.01.22 – стоматология. – Львовский национальный медицинский 
университет имени Данила Галицкого МЗ Украины, Львов, 2018. 
 Диссертация посвящена обоснованию профилактики кариеса зубов у 
детей с учетом факторов риска и их влияния на формирование резистентности 
эмали. Oпределена распространенность кариеса временных и постоянных зубов 
и интенсивность по индексам кп, КПУ, SIC и ICDAS ІІ у детей в возрасте 5-16 
лет. На основании клинических, биохимических, морфологических, 
физических, микробиологических, иммунологических исследований оценены 
уровни резистентности эмали у детей разных возрастных периодов и 
разработана комплексная программа профилактики кариеса зубов.  
 Выявлено, что формирование кариесрезистентной эмали 
сопровождается повышением рН и скорости слюноотделения, снижением 
вязкости, повышенным содержанием кальция, магния, фосфора, повышенной 
активностью щелочной фосфатазы, минерализирующим потенциалом ротовой 
жидкости, повышенным уровнем sIgA, электрофоретической активности клеток 
буккального эпителия и снижением уровня IgA и IgG. У детей с 
кариесрезистентной эмалью кариесогенные виды бактерий биопленки (Str. 
Mutans и лактобактерии) обнаружены в меньшем количестве по сравнению с 
детьми с кариесвосприимчивой эмалью. Установлено, что микротвердость 
кариесрезистентнои эмали значительно ниже, а шероховатость - выше по 
сранению с кариесвосприимчивой эмалью. Микроспектральным анализом 
химического состава эмали доказано, что в образцах кариерезистентнои эмали 
в большем количестве обнаружены кальций, фтор, фосфор, магний и низкое 
содержание хлора, натрия, углерода, кислорода и цинка по сравнению с 
кариесвосприимчивой эмалью (р<0,05). Выявлено, что снижение 
резистентности эмали сопровождается уплотнением кристаллической ячейки 
апатитов эмали. 
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 Разработан дифференцированный комплекс первичной профилактики 
кариеса зубов для детей с различными уровнями резистентности эмали и 
проанализирована его эффективность. 

Ключевые слова: дети,  кариес, постоянные зубы, резистентность эмали, 
ротовая жидкость, профилактика. 

 
ANNOTATION 

 
Chukhray N.L. Substabtiation of dental caries prevention in children 

based on associated risk factors and their influence on the formation of enamel 
resistance. – Manuscript. 

Thesis for the scientific degree of the Doctor of Medical Sciences by specialty 
14.01.22 – Dentistry. – Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ministry 
of Health Care of Ukraine, Lviv, 2018. 

The dissertation is devoted to the substantiation of dental caries prevention in 
children taking into account risk factors and their influence on formation of enamel 
resistance. Based on сlinical examination it has been established that the average 
prevalence of dental caries of the primary and permanent teeth in children aged 5-16 
years amounts 72,15±1,31%, the intensity – is 2,86±0,23 teeth (according to the SIC 
index - 5,20±0,26 tooth). The carried out structural analysis of carious lesions according 
to the ICDAS II index showed that the enamel damage was diagnosed in 10,71±3,31% 
of children, while deep layers of hard dental tissues were damaged in 72,41±4,79% of 
cases. The comparison of the indicator value of the caries intensity in the permanent 
teeth considering the age criterion showed that damages of the permanent teeth by 
carious processes were the most intensive at the age of 6-7 and 11-12 years. Relative 
(p<0,05) inverse correlation relationships were established between the values of the 
DMF indices (r=-0.92), SIC (r=-0,84) and ICDAS II (r=-0,86) as well as the level of 
enamel resistance.  
 The levels of enamel resistance in children at different age periods were 
assessed and a comprehensive program for the prevention of dental caries was 
developed based on clinical, biochemical, morphological, physical, microbiological, 
and immunological studies. It was found that the formation of caries-resistant enamel 
is accompanied by an increase of pH and salivation rate, decreased viscosity, 
increased calcium, magnesium, phosphorus, increased alkaline phosphatase activity, 
mineralizing potential of oral liquid, increased level of sIgA, electrophoretic activity 
of buccal epithelium cells and decreased levels of IgA and IgG. The study of 
morphological peculiarities of oral fluid has defined that children with caries-resistant 
enamel, in comparison with those with caries-susceptible enamel were characterized 
by the prevalence of crystals of I type (72,41±8,30% versus 6,91±4,71%, p<0,001), 
mineralizing potential is higher (4,30±0,28 scores (very high) versus 1,91±0,52 
scores (low), p<0,001). In children with caries-resistant enamel cariogenic types of 
biofilm bacteria (Str. Mutans and Lactobacillus) were found to be smaller in 
comparison with children with caries-susceptible enamel. It was found that the 
microhardness of caries-resistant enamel is much lower, and roughness - higher than 
caries-susceptible enamel. Micro-spectral analysis of the chemical composition of the 
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enamel showed that the higher content of calcium, fluorine, phosphorus, magnesium 
and lower content of chlorine, sodium, carbon, oxygen, and zinc were found in 
samples of caries-resistant enamel in comparison with caries- susceptible enamel 
(p<0,05). It was found that diminishing the enamel resistance is accompanied by the 
sealing of the crystalline cell of enamel apatite.  
 The results of clinical, laboratory, physical, sociological, psychological and 
statistical research indicate the influence of a complex of risk factors on the formation 
of enamel resistance. It is manifested by the change of mineralizing properties, 
physical, biochemical and immunological parameters of oral fluid.  
In order to evaluate their significance, we carried out a simultaneous multivariate 
analysis of 37 factors that could influence the intensity of the carious process and the 
structural and functional resistance of the enamel (according to the TER-test) in 
children. The analysis involved differentiation of certain peculiarities which in case 
of their combined action could have predictive effect on the analyzed indicators. 
Based on these studies, it has been proved that the most provoking factors include the 
viscosity of the oral fluid, the quality of oral hygiene, the psychological state of the 
child, diseases of the gastrointestinal tract and musculoskeletal system, endocrine and 
ENT pathology, allergic diseases.  
 A software for dental caries prediction was developed on the basis of the 
prognostic model aimed at probable detecting of new carious cavities in children 
and their prevention. A total of 11 factors were chosen out of the 37 analyzed ones 
by the logistic regression. The identified factors proved the influence on the 
emergence of new carious lesions in case of their combined action, thus they were 
programmed. In accordance with our formulas, the software provides immediate 
calculation of the risk factor for dental caries and graphically depicts the impact 
percentage of each of the risk factors as well as the probability of avoiding the 
development of the carious process. Consequently, received results of the study 
served as the basis for substantiation of differentiated preventive measures taking 
into account the enamel resistance. 
 Differentiated complex of primary prevention of dental caries for children 
with different levels of enamel resistance has been developed and its efficiency has 
been analyzed. The clinical evaluation of the effectiveness of dental caries prevention 
of the permanent teeth in children with caries-resistant enamel indicates the reduction 
of the dental caries intensity for the monitoring period of 24-months that amounted 
for 70,80%, the increase in the caries intensity – 0,40±0,10 tooth (in the control group 
– 1,37±0,19 tooth, p<0,001), ICDAS II1-2 has increased by 25,0% (in the comparison 
group - by 66,10%), the TER-test has decreased to 2,27±0,16 scores (in the control 
group - 3,19±0,19 scores), the level of oral hygiene has improved by 40,98% (in the 
comparison group - by 23,20%), the MPS has increased (4,49±0,1 scores) compared 
to the control group (3,94±0,15 scores). 

Ключові слова: chіldren, caries, permanent teeth, enamel resistance, oral 
liquid, prevention.  
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ТА ОДИНИЦЬ 
 

КПВ – індекс (сума каріозних, запломбованих, видалених зубів) 
НІК – найвища інтенсивність карієсу зубів 
РІК – рівень інтенсивності карієсу 
ІМТ – індек маси тіла 
ОРКЗП  – оцінка ризику розвитку карієсу зубів 
ТЕР – тест емалевої резистентності 
ICDAS – індекс для виявлення та оцінки карієсу зубів 
sIgA – секреторний імуноглобулін А 
ЕФАКБЕ – електрофоретична активність клітин букального епітелію 
ШКТ – шлунково-кишковий тракт 
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