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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Карієс зубів у дітей різного віку на сьогоднішній день 

залишається однією із актуальних проблем сучасної стоматології. Результати 

досліджень останніх років свідчать, що поширеність та інтенсивність карієсу в 

різних регіонах України збільшується, незважаючи на впровадження новітніх 

технологій лікування та профілактики у практичну стоматологію (Хоменко Л. О., 

Цыбульская В.А.., 2010; Савичук О. В. і співавт., 2010; Біденко Н. В., і співавт., 

2011; Деньга О. В., і співавт., 2014; Назарян Р. С., Спірідова К. Ю., 2015; Безвушко 

Е. В., 2015; Смоляр Н. І., Чухрай Н. Л., 2017).  

Своєчасне і якісне лікування карієсу запобігає формуванню в організмі дітей 

вогнищ хронічної одонтогенної інфекції, загостренню соматичної патології та 

передчасній втраті зубів. Однак, дослідження свідчать, що у структурі ураженості 

зубів карієсом спостерігається високий відсоток ускладнених форм, які виникають 

внаслідок несвоєчасної профілактики або неякісного лікування (Рожко М. М., 2015; 

Аваков В. В., Рожко М.М., 2015; Безвушко Е. В., 2016; Смоляр Н. І., і співавт., 2016; 

Авдєєв О. В., і співавт., 2017).  

Високих функціональних та естетичних результатів у відновленні дефектів 

твердих тканин жувальних зубів вдалося досягнути завдяки фотополімерним 

композитним матеріалам, які характеризуються високими прогностичними та 

естетичними властивостями. Однак, кожний реставраційний матеріал має суттєві 

відмінності, які заключаються в особливостях застосування, технічних методах 

відновлення зубів, частоті та характеру ускладнень та шляхів їх профілактики 

(Остапко О. І., Хоменко Л. О., 2013; Удод О. А., 2015). Окрім того, якість 

реставрацій, виконаних із композитів залежить від відсутності або наявності 

збереженої пульпи, резистентності зубів до карієсу, стану гігієни ротової 

порожнини, резистентності емалі та якості фінішної обробки реставрації, що у свою 

чергу, впливає на утворення зубної бляшки і можливе виникнення вторинного 

карієсу (Чиликин В. Н., Шиманский Ш. Л. 2014; Al Shali R. Z., Al-Azri A. R., 2015; 

Кисельникова Л. П. и соавт., 2017). 

Клінічні дослідження свідчать, що найбільш частими ускладненнями 

реставрацій є порушення крайового прилягання пломб, порушення контактних 

пунктів, поява чутливості, зміна кольору, яку можливо усунути лише заміною 

пломби. Згідно даних (Guzy G., Glambro N. J., 2015; Flerutti et al., 2017) через півроку 

30 % пломб із композитних матеріалів не відповідають критеріям якості, через 1 рік 

– більше 50 %, через 2 роки – 70 %, а частота ускладнень при пломбуванні складає 

53 % через 2 роки. У терміни до 3-ох років частота порушення крайової адаптації 

складає 31,5 %, а частота рецидиву карієсу – 46 % (Трофимова Е. К., Удод О. А., 

2015; Улитовский С., 2016). 

Отже, значна частота ускладнень та неповноцінних реставрацій свідчать, що 

недостатньо з’ясовані чинники, які впливають на клінічні характеристики 

реставрацій та їх якість, не розпрацьовані ефективні профілактичні заходи, що 
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направлені на збереження якості пломб та профілактику ускладнень, що й 

обумовило актуальність даного дослідження. 

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

робота є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри стоматології дитячого віку 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

„Оцінка стоматологічної захворюваності дітей з урахуванням еколого-соціальних 

аспектів та ефективності профілактики карієсу та хвороб пародонту” (Державна 

реєстрація  № 0115U000037). Автор є безпосереднім співвиконавцем окремих 

фрагментів цієї роботи. 

Мета та завдання дослідження. Мета дослідження – підвищення якості 

реставрацій жувальних постійних зубів шляхом порівняльної оцінки композитних 

матеріалів на підставі визначення їх фізико-механічних властивостей та клінічної 

ефективності. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання: 

1. Оцінити крайове прилягання фотополімерних композитних матеріалів до 

твердих тканин зуба in vitro. 

2. Дослідити мікротвердість та процес атомної усадки фотополімерних 

композитних матеріалів. 

3. Визначити поверхневу шорсткість і мікроструктуру композитних 

пломбувальних матеріалів, які застосовують для реставрації жувальних зубів у 

дітей. 

4. Провести порівняльний аналіз застосування сучасних пломбувальних 

матеріалів для лікування жувальних поверхонь постійних зубів у дітей на підставі 

даних анкетування лікарів-стоматологів. 

5. Оцінити якість реставрацій жувальних зубів у дітей з композитних 

матеріалів за критеріями USPHS, з урахуванням рівня гігієни порожнини рота та 

резистентності емалі. 

6. Обґрунтувати алгоритм профілактичних заходів для збереження якості 

реставрацій жувальних зубів з композитних матеріалів у дітей з різним структурно-

функціональним станом емалі. 

Об’єкт дослідження – карієс оклюзійних поверхонь жувальних постійних 

зубів, композитні матеріали. 

Предмет дослідження – клінічна якість реставрацій жувальних постійних 

зубів з урахуванням резистентності емалі. 

Методи дослідження. У роботі використано фізико-механічні – для 

визначення мікротвердості, поверхневої шорсткості та порожнинної структури 

реставрацій, виконаних із фотополімерних композитних матеріалів; клінічні – для 

оцінки стану твердих тканин зубів у дітей, гігієни порожнини рота, структурно-

функціональної резистентності емалі, якості реставрацій із композитних матеріалів 

за критеріями USPHS; соціологічні – для з’ясування частоти використання 

пломбувальних матеріалів лікарями-стоматологами; статистичні – для визначення 

середніх величин та середньої похибки досліджуваних показників, вірогідності 

відмінностей отриманих результатів та характеру зв’язків між ними. 
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Наукова новизна одержаних результатів. Доповнено наукові дані щодо 

крайового прилягання реставрацій з досліджуваних композитних матеріалів 

методом проникнення барвника та визначення величини крайової щілини за 

допомогою мікрометра, що дозволило встановити більш високу якість крайової 

адаптації композитних реставрацій „Charisma”, „Dipol”, у порівнянні з „Эста-3”. 

Методом скануючої електронної мікроскопії доповнені та уточнені наукові дані 

щодо поверхневої структури досліджуваних реставраційних матеріалів. 

Встановлено, що при збільшеннях х200, х600 поверхня композитних матеріалів 

характеризувалась негомогенністю структури та наявністю тріщин, які 

нівелювались у результаті фотоекспонування у режимі „м’якого старту”. Доповнено 

та узагальнено наукові дані щодо композитних матеріалів „Charisma”, „Dipol” та 

„Эста-3” та дана оцінка мікротвердості та модуля пружності даних матеріалів. 

Уперше дана порівняльна оцінка порожнинної структури композитів методом 

позитронної анігіляції, який дозволив виявити відмінності атомно-порожнинної 

будови даних матеріалів та рекомендувати час їх фотоекспонування.  

Проведено детальний порівняльний аналіз якості реставрацій оклюзійних 

поверхонь жувальних постійних зубів з різних пломбувальних матеріалів за 

критеріями USPHS. З’ясовано, що найчастішими недоліками повноцінності 

реставрацій є порушення анатомічної форми, крайової адаптації, зміна кольору 

пломби та шороховатість. Науково обґрунтовано та доведено, що повноцінність 

реставрацій жувальних зубів залежить від резистентності емалі та гігієни 

порожнини рота, між якими виявлений сильний позитивний кореляційний зв'язок 

(r= +0,72). 

За результатами клінічних досліджень обґрунтовано комплекс 

профілактичних заходів, направлених на збереження якості пломб та профілактики 

вторинного карієсу. 

Практичне значення одержаних результатів. Аналіз отриманих фізико-

механічних даних композитних матеріалів дозволив уточнити режими 

фотоекспозиції для забезпечення якості пломб для матеріалу „Charisma”  світловий 

потік повинен бути непереривній впродовж 30–40 с, при товщині шару матеріалу 2 

мм; для композиту „Dipol”  експонування повинно бути не менше 40 с, та товщина 

шару 2 мм; при застосуванні „Эста-3” фотоекспонування повинно проводитись для 

мінімальних за глибиною шарів композиту (0,5–1 мм) та плавним наростанням 

потужності світлового опромінення по 5–10 с.  

Виявлена залежність якості реставрацій із композитних матеріалів від гігієни 

порожнини рота та резистентності емалі може бути використана для 

диференційованого підходу лікування карієсу у дітей з різними рівнем гігієни 

порожнини рота та резистентності емалі. 

Обґрунтований комплекс профілактичних заходів, спрямований на збереження 

якості реставрацій, передбачає застосування раціональної гігієни порожнини рота та 

екзогенної профілактики зі застосуванням сполук кальцію, кальцій–фосфатів 

залежно від рівня резистентності емалі. Спостереження за дітьми, підтвердили 

ефективність запропонованих профілактичних заходів підвищенням резистентності 
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емалі, зменшенням кількості ускладнень реставрацій. Застосування опрацьованого 

лікувального-профілактичного комплексу через 24 місяці спостереження сприяло 

зменшенню відновлень пломб за показником «В» (прийнятний стан реставрацій: при 

використанні композиту „Charisma” - у 5,5 раза, „Dipol”-у 2,6 раза та „Эста-3”- у 1,4 

рази, р<0,1), стосовно даних у дітей де не проводились профілактичні заходи. 

Основні наукові та практичні положення дисертаційної роботи запроваджені у 

навчальний процес кафедр стоматології дитячого віку та ортодонтії Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького; кафедри 

терапевтичної стоматології та кафедри дитячої стоматології ДВНЗ „Тернопільський 

державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”; 

кафедри стоматології дитячого віку ФПО Ужгородського національного 

університету; в лікувальний процес дитячого відділення Стоматологічного 

медичного центру Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним закінченим 

науковим дослідженням автора, виконаним за наукового керівництва доктора 

медичних наук, професора Безвушко Ельвіри Валентинівни. Автор особисто 

здійснила патентно-інформаційний пошук з обгрунтуванням актуальності теми, 

аналіз та узагальнення літературних джерел. Разом з науковим керівником, 

сформульовано мету, завдання дослідження, висновки. Дисертант особисто 

проводила клінічні стоматологічні обстеження дітей, провела реставрацію 108 

каріозних порожнин композитними матеріалами. Дисертант виконала статистичну 

обробку, аналіз і узагальнення результатів, сформулювала висновки, підготувала всі 

публікації, написала текст дисертації та автореферат.  

Фізико-механічні дослідження виконані спільно з працівниками кафедри 

експериментальної фізики у Жешувському університеті (Польща), (завідувач – 

професор Юзеф Цебульські). 

У друкованих роботах разом із співавторами, участь дисертанта є 

визначальною, матеріали і висновки належать здобувачеві.  

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень та основні 

положення дисертації доповідались та обговорювались на спільному засіданні 

кафедри ортодонтії та кафедри стоматології дитячого віку Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького (протокол № 12 від 

15 травня 2018 року); на міжнародній науково-практичній конференції „Актуальні 

проблеми стоматології” (Львів, 16 жовтня 2015 року); науково-практичній 

конференції з міжнародною участю „Досягнення та перспективи розвитку 

стоматології дитячого віку” (Полтава, 6–7 жовтня 2016 року); науково-практичній 

конференції „Інноваційні технології в стоматології” (Тернопіль, 23 вересня 2016 

року); міжнародній науково-практичній конференції „Nanotechnology and 

nanomaterials” (Lviv, 24–27 august 2016); науково-практичній конференції з 

міжнародною участю „Інноваційні технології в сучасній стоматології” (Івано-

Франківськ 19–21 березня 2015 року); міжнародній науково-практичній конференції 

„Forteenth Annual Conference „YUCOMAT 2012” (Herceg Novi, Montenegro, 
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3-7.09.2012); міжнародній науково-практичній конференції „International Conference 

on Extended Defects in Semiconductors” (Thessaloniki – Greece, 24–29.06.2012).  

Публікації за темою дисертації. Основні положення дисертації викладено у 

14 наукових працях, із них 6 статей у вітчизняних фахових виданнях 

рекомендованих ДАК МОН України (із них 3 – у виданнях, включених до 

міжнародних науковометричних баз даних), 2 – у періодичних закордонних фахових 

виданнях, 3 публікації у інших виданнях та 3 – у збірниках матеріалів науково–

практичних конференцій. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 217 

сторінках друкованого тексту, з яких 156 сторінок основного тексту і складається із 

вступу, огляду літератури, опису матеріалів та методів дослідження, 3 розділів 

власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів, висновків, додатків. 

Перелік використаної літератури містить 266 літературних найменувань, з них 167 – 

кирилицею та 99 – латиницею; додатків. Роботу проілюстровано 52 рисунками та 30 

таблицями. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали та методи дослідження. Для вирішення поставлених мети і 

завдань проведено стоматологічне обстеження 363 дітей з дефектами оклюзійної 

поверхні постійних жувальних зубів (І клас за Блеком) віком від 12 до 18 років, які 

звернулися за консультативною та лікувальною допомогою на кафедру стоматології 

дитячого віку та Стоматологічного медичного центру Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького. 

Окрім того, для оцінки ефективності профілактичних заходів, направлених на 

збереження якості пломб, під спостереженням знаходилось 92 дитини 12–18 років. З 

них 52 дитини склали групу з карієсрезистентною емаллю (ТЕР= 2,98 бала; КПВ= 

2,5 зуба) та 40 дітей з карієссприйнятливою емаллю (ТЕР= 6,31 бала; КПВ= 4,2 

зуба). Окрім того, діти з карієсрезистентною та карієссприйнятливою емаллю були 

розділені на дві підгрупи: основну склали діти, яким проводились профілактичні 

заходи, контрольну групу – яким проводилась гігієна порожнини рота, санація, 

заходи згідно локальних протоколів надання стоматологічної допомоги дітям.  

При обстеженні дітей нами були збережені усі заходи стосовно безпеки для 

здоров’я дітей, дотримання прав, людської гідності та морально-етичних норм у 

відповідності до принципів Гельсінської декларації, конвенції ради Європи про 

права людини і біомедицину та відповідних законів України.  

На всіх дітей заповнювали розпрацьовану нами реєстраційну карту 

персонального обліку, у якій відображали огляд зубів і зубних рядів, оцінку стану 

м’яких тканин ротової порожнини, відповідність зубної формули віку дитини, 

характер прикусу, наводили розширену оцінку якості проведених реставрацій за 

критеріями Ryge (1998). 

Оцінку ураженості зубів карієсом проводили згідно рекомендацій ВООЗ 

(1998): визначали розповсюдженість (у %) та інтенсивність карієсу постійних зубів 
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за показником КПВ.  

Структурно-функціональну резистентність емалі визначали за допомогою 

тесту емалевої резистентності (ТЕР) за В. Р. Окушко, Л. І. Косаревою (1984).  

Гігієнічний стан порожнини рота оцінювали за допомогою спрощеного 

індексу J. C. Green, J. R. Vermillion (1964). 

Для оцінки частоти та виду використання різних пломбувальних матеріалів, 

що застосовуються лікарями-стоматологами у повсякденній практиці, нами 

проанкетовано 170 лікарів за спеціальністю „дитячий стоматолог” зі стажем роботи 

1−5 років, 5−10 років, 10−15 років, 15−20 років та 20−25 років. 

З метою клінічної оцінки ефективності відновлення дефектів різними 

фотополімерними композитними матеріалами у 92 дітей віком від 12–18 років 

виконано 108 реставрацій оклюзійних поверхонь постійних молярів: 36 реставрацій 

каріозних порожнин за допомогою композитного матеріалу „Charisma”; 36 

реставрацій каріозних порожнин за допомогою композитного матеріалу „Dipol”; та 

36 реставрацій каріозних порожнин за допомогою композитного матеріалу „Эста-3”. 

Клінічний стан реставрацій оцінювали через 3, 6 та 12 місяців після 

пломбування, за допомогою стоматологічного дзеркала та зонда, візуально при 

денному та штучному освітленні. Оцінку реставрацій здійснювали за критеріями 

Ryge (1998), затвердженими USPHS, що включає: анатомічну форму, крайове 

прилягання, шороховатість поверхні, крайове забарвлення, відповідність кольору, 

дискомфорт (чутливість).  

Фізико-механічні дослідження композитних матеріалів. Дослідження 

щільності крайового прилягання фотополімерних композитних матеріалів в 

експерименті було виконано на 60 інтактних премолярах, видалених за 

ортодонтичними показами, у яких формували стандартні порожнини І класу за 

Блеком глибиною 2,5−3 мм, шириною 2−3 мм і довжиною 2−3 мм. Для відновлення 

сформованих порожнин використовували реставрації з універсальних 

мікрогібридних композитних пломбувальних матеріалів „Charisma” з адгезивною 

системою „Gluma Comfort bond”, „Dipol” та „Эста-3” з оригінальною адгезивною 

системою. Ступінь проникнення барвника у крайову щілину та тканини зуба 

визначали на мікрошліфах досліджуваних зубів шляхом їх фотографування Canon 

EOS 550 D (Японія) у стереомікроскопі МБС-10 (ЛЗОС, Росія) за 5-бальною 

шкалою. 

Порівняльну оцінку мікротвердості та модуля пружності композитів 

„Charisma”, „Dipol” та „Эста-3”, виготовлених у формі пластин по 2 мм кожний при 

фотополімеризуванні впродовж 20 с, проводили з використанням нанотвердоміра 

(CSM Instrument, Switzerland). Величину нанотвердості обчислювали як відношення 

між навантаженням і площею проекції індентації при максимальній глибині 

впровадження індентора в нанокомпозит. Модуль Юнга (ГПа) визначали у цьому ж 

самому вимірювальному циклі на основі нахилу верхньої ділянки кривої 

розвантаження індентора. 

Проведення порівняльної оцінки порожнинної структури методом 

позитронної анігіляції композитів, виконано на спектрометрі ORTEC при 
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дослідженні 60 взірців фотополімерних матеріалів „Charisma”, „Dipol” та „Эста-3”. 

Взірці цих матеріалів виготовляли по 2 мм у формі пластин і фотополімеризували 

впродовж 20, 40, 60 секунд.   

Дослідження поверхневої мікроструктури зразків композитних матеріалів, 

товщиною 2 мм з режимом полімеризації 20 с, проводили із використанням 

настільного скануючого електронного мікроскопа JCM- 5000 Neo Scope (JOEL). 

Досліджувані зразки поміщали в автоматизовану установку для напилення JEOL 

JFS–1600, у якій протягом 3 хвилин методом термічного напилення у вакуумі, 

наносилась тонка плівка золота товщиною 20 нм. Далі, на екрані монітора, із 

використанням спеціалізованого програмного середовища спостерігали та 

фотографували збільшене зображення мікроструктури поверхні досліджуваних 

зразків.  

Атомно-силову мікроскопію для визначення шороховатості поверхні 

проводили на мікроскопі Solver P 47 у контактному режимі з радіусом кривизни 

зонда 10 нм, що визначав його роздільну здатність. 

Статистичні методи дослідження. Результати досліджень проаналізовані 

методом варіаційної статистики за програмою Statistica (версія 6.0). Первинну 

статистичну обробку даних проводили з обчисленням середнього арифметичного 

(M) та середньої похибки середнього арифметичного (m). При аналізі відносних 

величин здійснювали розрахунок відсотків та похибок за методом Уілсона (Wilson). 

Порівняння середніх величин здійснено за допомогою парного двовибіркового t-

критерію Стюдента, а відносних – за методом ксі-квадрату. Розрахунок коефіцієнтів 

парної кореляції проведено за методом Пірсона (коли обидві шкали мали кількісний 

вимір) або Спірмена (коли одна із шкал була у порядковій шкалі). Статистичну 

достовірність відмінностей середніх значень визначали за співвідношенням 

ймовірності випадковості (р) до 0,05. 

Результати досліджень. Результати порівняльного дослідження якості 

крайового прилягання фотополімерних композитних матеріалів „Charisma”, „Dipol”, 

„Эста-3” (по 20 взірців кожного) до твердих тканин зубів свідчать, що при 

використанні для відновлювальних робіт фотополімерів не виявлено ознак 

проникнення барвника на межі „пломба − тверді тканини зуба” (бальна оцінка – 1) у 

65,0 % пломб з „Charisma”, 55,0 % реставрацій  з „Dipol” та 45,0 % відновлень при 

застосуванні  „Эста-3”. Проникнення барвника вздовж краю на половину глибини 

порожнини (бальна оцінка – 2) визначалась у 30,0 % пломб з  „Charisma” та „Dipol” 

та у 20,0 % реставрацій з „Эста-3”. Виявлено, що тільки 5,0 % та 10,0 % пломб з 

„Charisma” та „Dipol”, відповідно, відповідали бальній оцінці 3. У 5,0 % та 10,0 % 

випадків, при використанні „Dipol” та „Эста-3”, відповідно, визначали часткове 

проникнення барвника у дентин. Значне проникнення барвника досліджували у 5,0 

% випадків при використанні „Эста-3”. 

При дослідженні реставрацій з „Charisma” крайову щілину виявлено у 60,0 % 

випадків, яка, у середньому, дорівнювала 8,0±0,70 мкм. Наявність щілини, як і 

проникнення барвника, при використанні для реставрацій композитів „Dipol” та 

„Эста-3” діагностували у більшій кількості зубів – у 80,0 % та 90,0 % випадків, 
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відповідно. При цьому, середня величина щілини складала 14,0±0,80 мкм та 

18,0±0,60 мкм у „Dipol” та „Эста-3”, відповідно, р, р1<0,01.  

Аналіз отриманих результатів переконливо доводить, що якість прилягання 

фотополімерного матеріалу „Charisma” та „Dipol” за ступенем проникнення 

барвника, була практично однаковою, р>0,05. Однак, використання „Dipol” 

супроводжувалось більшою кількістю випадків утворення щілин, середня величина 

яких суттєво перевищувала аналогічні дані у „Charisma”, р<0,01. Найгіршу крайову 

адаптацію продемонстрував композит „Эста-3” у порівнянні з „Charisma” та „Dipol”, 

що може призводити до більш інтенсивного забарвлення межі між реставрацією і 

твердими тканинами зуба, розвитку вторинного карієсу та повної втрати контакту 

реставрацій з твердими тканинами зуба. 

У результаті застосування методу електронно-позитронної анігіляції (ЕПА) 

нами встановлено, що при виконанні реставраційних робіт з композиту „Charisma” 

доцільне: продовження фотоекспонування до 30 с з метою надійного досягнення 

фотополімеризації матеріалу (повного насичення) вздовж всього шару; світловий 

потік фотополімеризатора повинен бути неперервний впродовж експонування (30–

40 с); контрольне додаткове експонування поверхневого шару з метою забезпечення 

його максимальної мікротвердості. Порівняльне вивчення закономірностей процесів 

фотоіндукованої еволюції внутрішнього вільного об’єму технікою ЕПА засвідчило 

необхідність проведення більш тривалих циклів фотополімеризації композиту 

„Dipol”. Тривалість експонування шару композиту „Dipol” товщиною ~2 мм 

повинна бути не меншою ~40 с. Як і у випадку композиту „Charisma”, доцільно 

проведення фінальної стадії полімеризації матеріалу „Dipol” (бажано, меншої 

товщини, порядку 1,0–1,5 мм) шляхом більш тривалого (60–90 с) експонування. 

Оскільки домінуванню базового процесу зникнення порожнин на межі „наповнювач 

– полімер” в матеріалі „Dipol” передує стадія монолітизації агломератів частинок 

наповнювача, недоцільно значне збільшення потужності стартового світлового 

випромінювання. З метою уникнення небажаних ефектів структурних змін, 

можливих у фотоекспонованих композитах „Эста-3”, доцільно: проводити 

фотоекспозицію мінімальних за глибиною шарів композиту (0,5–1 мм), нанесених 

максимально рівномірно по всій фотоекспонованій поверхні; по можливості 

виключити різкий режим початкового етапу опромінення (при максимальній 

потужності джерела), замінивши його „м’якимˮ стартом або плавним наростанням 

потужності світлового опромінення шляхом зменшення віддалі до локалізації 

реставрації. Усунути всі можливі джерела ефектів „недоекспонованості”, 

включаючи рівномірність попадання світлового випромінювання на різні частини 

поверхні, кут нахилу світлового пучка, а також різницю в реології поверхневого 

профілю нанесеного шару композиту. Фотоекспонування проводити виключно при 

понижених величинах світлових потоків, в дискретному режимі (невеликими 

циклами по 5–10 с) для досягнення максимальної глибини модуляції фізико-

механічних властивостей в сумарному виразі 5–8 коротких циклів або в режимі 

„м’якого” старту. Отримані дані узгоджуються з дослідженнями, проведеними Удод 

А. А. (2014), де автором встановлено, що експонентність втрат світлового потоку 
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залежить від товщини шару композиту. Максимальних значень (до 98–99 %) втрати 

досягають при товщині матеріалів 3 мм і більше, при цьому значно знижується 

мікротвердість композитів.  

Аналіз результатів дослідження проникнення індентора переконливо 

доводить, що композитні матеріали відрізняються значно меншою міцністю, у 

порівнянні з емаллю зуба, модуль пружності якої становить 82,5 ГПа. Значна 

відмінність модуля пружності матеріалів і твердих тканин зуба може спричинити 

деформацію і скол відновлювального матеріалу на межі „емаль – реставрація”. 

Результати дослідження взірців фотополімерних матеріалів показали, що найбільша 

мікротвердість виявлена у зразках „Сharisma”. При цьому, мікротвердість „Dipol” 

була у 1,2 рази, а „Эста-3” − у 2,4 рази нижче, ніж у „Сharisma”, р<0,01, р1<0,05. 

Модуль Юнга характеризувався найвищими значеннями у зразках виконаних з 

„Сharisma”, а його значення у „Dipol” та „Эста-3” були у 1,3 та 1,6 рази нижче, 

відповідно, ніж у зразках „Сharisma”, р, р1<0,01. Встановлено, що через 60 с після 

фотополімеризації глибина проникнення індентора у зразках „Сharisma” становила 

1460,00±120,05 нм, що було у 1,2 та у 1,4 рази менше, ніж у зразках „Dipol” та 

„Эста-3”, відповідно, р<0,05, р1<0,01. 

Проведення порівняльного аналізу шороховатості та мікроструктури 

поверхонь реставрацій показало на світлинах відновлень з „Charisma” включення 

дрібних розмірів, при цьому, досліджувані поверхні зразків не мали видимих 

тріщин. Зображення мікроструктури поверхні реставрацій з „Dipol”, 

характеризувались неоднорідністю поверхні з візуалізацією дрібних та середніх за 

розмірами включень з превалюванням останніх. На світлинах поверхні чітко 

простежувалась сітка дрібних тріщин, а частота включень різних розмірів була 

значно вище, ніж на поверхні реставрацій з „Сharisma”. Негомогенність структури 

поверхневого шару спостерігалась і у реставраціях з „Эста-3”. У даних зразках 

кількість і  величина середніх та великих включень була значно більшою, у 

порівнянні з поверхнею зразків реставрацій виконаних з „Сharisma” і  „Dipol”. На 

поверхні пломб з „Эста-3” виявлено досить виразні дефекти у вигляді тріщин, що 

пов’язані між собою. 

У результаті проведених досліджень встановлено, що кількість мікровиступів 

та їх висота на поверхні пломб з „Сharisma” була мінімальною та становила 

140,00±34,80 од та 145,00±33,20 нм, відповідно. У той же час, на поверхні зразків з 

композиту „Dipol” кількість мікровиступів була у 1,7 рази, р<0,05 та їх висота у 1,4 

рази більше, р>0,05, ніж у зразках „Сharisma”. Максимальна кількість мікровиступів 

досліджено на поверхні зразків з „Эста-3” – 420,00±33,25 нм, що було у 3,0 та 1,8 

рази більше, ніж у зразках „Сharisma” та „Dipol”, відповідно, р, р1<0,01. Висота 

мікровиступів на поверхні „Эста-3” була у 2,7 та 1,9 рази більша, ніж у зразках 

„Сharisma” та „Dipol”, р, р1<0,01. Отримані нами дані узгоджуються з результатами 

досліджень Макєєва В. Ф. та Микиєвич Н. І. (2012), якими були виявлені множинні 

включення різних розмірів при аналізі зображень взірців, виконаних з матеріалу 

„Сharisma”, негомогенну структуру при застосуванні композиту „Dipol”.  
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Нами проаналізовано частоту застосування лікарями-стоматологами для 

відновлення каріозних порожнин різних пломбувальних матеріалів. У результаті 

анкетування 170 лікарів-стоматологів з’ясовано, що для лікування карієсу 

оклюзійних поверхонь бічних тимчасових зубів, дитячі стоматологи застосовують 

склоіномерні цементи, з перевагою використання матеріалу „Цеміон” та компомеру 

„Dyract XP”. При цьому, тільки 43,5 % респондентів для лікування карієсу 

тимчасових зубів використовували композитні пломбувальні матеріали, причому 

відсоток застосування композитів зменшується при збільшенні стажу роботи 

лікарів.  

Оцінка частоти та виду застосування пломбувальних матеріалів для лікування 

карієсу постійних зубів дитячими лікарями-стоматологами проводилась 

диференційовано, з урахуванням віку дітей та стажу роботи лікарів. У результаті 

анкетування встановлено, що у дітей віком 7−10 років, для лікування карієсу 

постійних зубів, у середньому, 76,4 % лікарів використовують склоіномери, 12,35 % 

− компомери і тільки 11,18 % − композити. У 11−14-річних дітей склоіномерні 

цементи використовували, у середньому, 14,12 % лікарів, 37,06 % − застосовували 

компомери та 48,82 % − композити. Для реставрацій оклюзійних поверхонь бічних 

постійних зубів у 15−18-річних підлітків склоіномери, у середньому, 

використовують лише 5,29 % респондентів, 29,41 % лікарів проводять реставрації 

жувальних поверхонь постійних зубів компомерами та 65,29 % проанкетованих 

застосовували композити. Для відновлення каріозних порожнин лікарі зі стажем до 

15 років частіше застосовують композитні матеріали у різні вікові періоди дітей.  

Наступним етапом дослідження була клінічна оцінка якості реставрацій із 

композитних матеріалів за критеріями USPHS. Клінічні контрольні огляди 

встановлених реставрацій проводили через 3, 6, 12 та 24 місяці. Аналіз якості 

реставрацій з урахуванням вікових груп дітей (12−14 років та 15−18 років) не виявив 

суттєвої різниці в показниках критеріїв USPHS у різні терміни спостереження, тому 

аналіз показників проводився сумовано у віковий період 12−18 років.  

Через 3 місяці, при використанні композиту „Charisma”, усі пломби 

відповідали 100 % за критеріями анатомічна форма, крайова адаптація, відповідність 

кольору, шорсткість поверхні, крайове забарвлення. В одній реставрації (2,80±0,41 

%) визначено відчуття дискомфорту, а при застосуванні матеріалу „Dipol” у 

2,80±0,41 % пломб спостерігали порушення крайової адаптації та появу 

шороховатості поверхні реставрації, р>0,05. У 5,60±0,49 % відновлень відмічено 

відчуття дискомфорту, р>0,05. При проведенні реставраційних робіт з „Эста–3”, 

через 3 місяці спостереження, у 2,80±0,41 % пломб виявлено порушення анатомічної 

форми та появу крайового забарвлення, р>0,05. Крайова адаптація та наявність 

відчуття дискомфорту діагностовано в 5,60±0,49 % пломб, р>0,05. При цьому, у 

11,10±0,57 % реставрацій, при зондуванні, визначалась поява шороховатості 

поверхні, р<0,05. 

Через 6 місяців спостережень, при використанні „Charisma” у 5,60±0,49 % 

реставрацій досліджували зміну анатомічної форми та шороховатість поверхні. У 

2,80±0,41 % пломб зареєстровано відчуття дискомфорту. У даний термін 
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досліджень, при застосуванні композиту „Dipol” у 5,60±0,49 % реставрацій виявлено 

зміну анатомічної форми, крайового забарвлення та адаптації. Поява шороховатості 

поверхні пломб при зондуванні виявлено у 11,11±0,57 % відновлень, а при 

13,88±0,60 % пломб досліджено відчуття дискомфорту. При застосуванні композиту 

„Эста-3”, було з’ясовано, що 8,30±0,54 % пломб втратили анатомічну форму при 

наявності крайового забарвлення реставрацій. У 5,56±0,49 % випадків виявлено 

порушення крайової адаптації. Шороховатість поверхні та відчуття дискомфорту 

були присутні у 19,44±0,64 % реставрацій з „Эста-3”, р<0,05.  

Через рік після відновлення каріозних порожнин матеріалом „Charisma” у 

5,56±0,49 % пломб з’явилось крайове забарвлення, порушення анатомічної форми та 

відчуття дискомфорту. Появу шороховатості поверхні виявлено у 16,6±0,62 % 

пломб, порушення крайової адаптації у 2,80±0,41 % відновлень з „Charisma”. При 

використанні композиту „Dipol”, встановлено 2,80±0,41 % пломб не відповідало 

початковому кольору, а у 11,11±0,57 % – порушення крайової адаптації з появою 

крайового забарвлення, р>0,05. У 27,78±0,68 % реставрацій діагностували 

порушення анатомічної форми, появу шороховатості поверхні у 22,22±0,66 % 

пломб, р<0,05 та відчуття дискомфорту спостерігали у 5,56±0,49 % реставрацій, 

виконаних з „Dipol”, р>0,05. У результаті використання „Эста-3” суттєво 

збільшилась кількість пломб з порушенням анатомічної форми – 27,78±0,68 % та 

поява шороховатості поверхні – 22,22±0,66 %, р<0,05. У 19,44±0,64 % та 16,67±0,62 

% реставрацій досліджено порушення крайової адаптації з появою крайового 

забарвлення, відповідно, р<0,05. Виявлено, що 8,33±0,54 % пломб не відповідали 

кольору, а відчуття дискомфорту було присутнє у 2,80±0,41 % реставрацій з „Эста-

3”, р>0,05. 

Важливу роль у збереженні якості реставрацій із композитного матеріалу 

відіграє гігієна порожнини рота. Аналіз гігієнічного стану ротової порожнини у 

дітей через 12 місяців спостережень показав, що при хорошій гігієні, якість пломб з 

„Сharismа” та „Dipol”за всіма критеріями USPHS відповідала 100 %, крім незначних 

змін за критерієм анатомічна форма, р>0,05. В реставраціях із композиту „Эста-3” 

спостерігались незначні зміни за усіма параметрами USPHS, крім дискомфорту, 

р>0,05. З’ясовано, що при задовільній гігієні ротової порожнини повноцінний стан 

реставрацій визначався у 97,25 % пломб з  „Сharismа” та „Dipol” та у 94,80 % 

реставрацій з „Эста-3”. При незадовільній гігієні ротової порожнини повноцінна 

якість реставрацій із композитів, виконаних з  „Сharismа” та „Dipol”, становила, у 

середньому, 95,0 % пломб проти 93,6 % реставрацій з композита „Эста-3”, р>0,05. 

При поганій гігієні ротової порожнини виявлено значне зменшення кількості 

повноцінних реставрацій до 94,0 % при використанні „Сharismа”, 92,5 % - при 

застосуванні „Dipol” та до 90,5 % при „Эста-3”, р>0,05. 

Якість реставрацій та розвиток вторинного карієсу значно залежать від 

резистентності емалі (Безвушко Е.В.;2014, Удод А.А. 2014;).У зв’язку з цим, нами 

була проведена оцінка стану реставрацій із композитних матеріалів з урахуванням 

рівня резистентності емалі. Виявлено, що у дітей з карієсрезистентною емаллю (ТЕР 

= 2,98±0,29 бали), при відновлені уражених жувальних зубів „Сharismа”, „Dipol” та 
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„Эста-3” повноцінний стан реставрацій складав, у середньому, 99,0 %. У дітей з 

карієссприйнятливою емаллю повноцінний стан реставрацій визначали у 97,3 % 

пломб з „Сharismа”, 93,9 % реставрацій з „Dipol” та  91,3 % − з „Эста-3” за період 12 

місяців спостереження.  

На підставі клінічних та лабораторних досліджень, для забезпечення якості 

пломб та профілактики вторинного карієсу було розпрацьовано алгоритм, в якому 

передбачено комплекс заходів та послідовність їх впровадження у дітей з різним 

рівнем резистентності емалі та з урахуванням гігієни порожнини рота. 

Профілактичний комплекс включав: професійну гігієну порожнини рота, покриття 

зубів фтормісними лаками („Bifluorid 12”, „ Белагель - F”, „Белак - F ”). Для 

забезпечення резистентності емалі застосовували емаль-герметизувальний ліквід 

„Глуфторед”. Для самостійної обробки зубів у домашніх умовах призначали кальцій 

фосфатний гель на основі казеїну, курсом 10 днів. Для індивідуальної гігієни 

порожнини рота рекомендували зубні пасти з вмістом фтору („Lacalut teens 8+”, 

„R.O.C.S. teens”) та з протизапальною дією („Лесной бальзам”, „Лакалут актив 

гербал”) та ополіскувачі – протизапальний „Mirafluor – chx” та протикаріозний 

„Lаcalut teens 8 +”. Профілактичні заходи у дітей з карієсрезистентною емаллю 

проводили 2 рази на рік, а з карієссприйнятливою – 3–4 рази на рік. 

Для оцінки ефективності профілактичних заходів під спостереженням 

знаходилось 92 дитини, віком 12–18 років, які були розділені на 2 групи: основну – 

52 дитини, у яких застосовувався профілактичний комплекс (27 дітей з 

карієсрезистентною емаллю та 25 дітей з карієссприйнятливою емаллю) та 

контрольну групу – 40 дітей (21 дитина з карієсрезистентною емаллю та 19 – з 

карієссприйнятливою емаллю), яким проводились заходи згідно локальних 

протоколів. 

Узагальнена оцінка якості реставрацій, показала, що після проведення 

профілактичних заходів через 12 місяців, у дітей з карієсрезистентною емаллю, в 

яких застосовувались композити „Сharisma” та „Dipol”, показнику „А” (повноцінний 

стан реставрацій) відповідало 100 % реставрацій та 96,16±0,58 % пломб виконаних з 

„Эста-3”, р>0,05. У дітей контрольної групи, у яких не застосовувався опрацьований 

профілактичний комплекс 95,84±0,60 % пломб з матеріалу „Сharisma”, 96,16±0,58 % 

– з „Dipol” та 93,59±0,62 % з „Эста-3” відповідали повноцінному стану реставрацій. 

Через 12 місяців досліджень у дітей з карієссприйнятливою емаллю основної 

групи 100 % реставрацій, виконаних з композиту „Сharisma” та „Dipol” та 

95,00±0,61 % пломб з „Эста-3” відповідали показнику „А”, проти 93,06±0,68 % 

відновлень з „Сharisma”, р<0,01, 87,50±0,76 % пломб з „Dipol” та 83,33±0,80 % – з 

„Эста-3”, р0,05, у дітей контрольної групи. 

Через 2 роки спостережень у дітей з карієсрезистентною емаллю показнику 

„А” відповідало 98,71±0,54 % пломб у основній групі проти 87,50±0,81 % пломб у 

контрольній групі, при застосуванні композиту „Сharisma”, р>0,05. Показнику „А” 

відповідало 98,61±0,59 % реставрацій у основній проти 88,47±0,84 % у контрольній 

групі, при використанні композиту „Dipol”, р>0,05. При застосуванні матеріалу 

„Эста-3” у основній 94,87±0,72 % пломб відповідало показнику „А” проти 
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87,18±0,88 %, у дітей контрольної групи, при застосуванні матеріалу „Эста-3”, 

р>0,05. 

У дітей з карієссприйнятливою емаллю, через 24 місяці спостережень, в яких 

застосовувався опрацьований профілактичний комплекс, повноцінний стан 

реставрацій визначався у 97,22±0,52 % пломб з „Сharisma”, у 95,83±0,60 % – з 

„Dipol” та 90,00±0,71 % реставрацій з „Эста-3”. У дітей контрольної групи у даний 

термін спостереження показнику „А” відповідала значно менша кількість пломб: 

84,72±0,77 % пломб з  „Сharisma”, 79,17±0,74 % – з  „Dipol” та 73,33±0,76 % з „Эста-

3”, р0,05. 

Таким чином, у результаті запропонованого нами профілактичного комплексу, 

скерованого на покращення гігієнічного стану порожнини рота та структурно-

функціональної резистентності емалі, вдалося досягнути високої якості реставрацій 

оклюзійних поверхонь жувальних постійних зубів за критеріями оцінки якості 

пломб USPHS, виконаних за допомогою „Сharisma” та „Dipol”. Вагоме збереження 

анатомічної форми та відповідності кольору, крайової адаптації та забарвлення, 

гладкості поверхні та практичної відсутності дискомфорту при застосуванні 

„Сharisma” та „Dipol” переконливо підтверджуються даними фізико-механічних 

властивостей цих композитів (високою мікротвердістю і пружністю, меншою 

кількістю вільних порожнин, гомогенністю структури поверхні та кращим крайовим 

приляганням до твердих тканин зуба), що дозволяє рекомендувати „Сharisma” та 

„Dipol” для відновлення оклюзійних поверхонь постійних зубів у дітей.  

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

актуальної проблеми сучасної стоматології, яка полягає у підвищенні якості 

реставрацій жувальної групи постійних зубів у дітей із композитних матеріалів 

шляхом клінічно-лабораторного обґрунтування та впровадження комплексу 

профілактичних заходів. 

1. Встановлено, що середня оцінка значень крайового проникнення барвника 

при застосуванні „Сharisma” була у 1,2 рази менше, ніж у композита „Dipol”. 

Значення середньої бальної оцінки проникнення барвника при використанні 

„Эста-3” (2,15±0,21 бали) перевищувала дані при застосуванні „Сharisma” та „Dipol” 

у 1,5 раза, р<0,05 та у 1,3 раза, р>0,05, відповідно. Найбільшу щільність крайового 

прилягання продемонстрував композитний матеріал з „Сharisma” (8,0±0,70 мкм), 

проти 14,0±0,80 мкм при застосуванні „Dipol” та 18,0±0,60 мкм, при „Эста-3”, р, 

р1<0,01. 

2. Встановлено, що мікротвердість реставрацій з матеріалу „Сharisma” складає 

99,51 кгс/мм2, а з „Dipol” – 80,72 кгс/мм2 та найнижча – з композиту „Эста-3” – 

40,72 кгс/мм2, р<0,01. Процес фотополімеризації „Сharisma” та „Dipol” є 

рівномірним за рахунок протікання активної стадії усадки в полімерній частині 

матриці та на межі „наповнювач – полімер”, що забезпечує високу анатомічність 

даних композитів в реставраціях. Фотополімеризаційна усадка „Эста-3” 
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супроводжувалась як появою дефектів вільного об’єму в переважаючому оточенні 

частинок наповнювача, так і дефектами вільного об’єму в повністю полімерному 

оточенні, що значно погіршує механічні характеристики матеріалу. 

3. Мікроструктура поверхні „Сharisma” та „Dipol” є більш гомогенною (висота 

мікровиступів для матеріалів „Сharisma” – 145 нм, „Dipol” – 205 нм, р>0,05), ніж у 

„Эста-3” (висота мікровиступів – 395 нм, р<0,01). Найгладшими серед 

фотополімерів є „Сharisma” (140 нм), а найбільш шорсткою – „Эста-3” (420 нм), що 

посилює можливість фіксації мікробної біоплівки та може посилювати вірогідність 

розвитку вторинного карієсу і зниження, з часом, естетичних характеристик пломб.  

4. Встановлено, що для відновлення жувальних постійних зубів у дітей 

31,96 % лікарів застосовують склоіономери, 26,27 % респондентів використовують 

компомери та 41,77 % – проводять відновлення каріозних порожнин композитами. 

Серед склоіономерів надають перевагу 13,53 % „Ketac-molar”, 26,27 % компомеру 

„Dyract XP” та композиту „Charisma” – 22,74 %. Застосування виду пломбувального 

матеріалу залежить від стажу лікарів та віку дітей. Лікарі зі стажем до 15 років 

частіше застосовують у дітей різного віку композити, порівняно з лікарями зі 

стажем понад 15 років.  

5. За результатами клінічного спостереження композитні реставрації з 

„Сharisma” та „Dipol” показали вищу ефективність, порівняно з пломбами з „Эста-

3”. Через 12 місяців після відновлення каріозних порожнин відмінну якість 

реставрацій виявлено в 93,52 % випадках з „Сharisma”, 81,02 % – з  „Dipol” та 

76,85 % – з „Эста-3”, відсоток неприйнятних пломб, виконаних з „Dipol” та „Эста-3” 

значно більше, ніж при реставраціях з „Сharisma” – 0,46 %, р<0,01. Якість 

реставрацій з фотополімерних композитних матеріалів суттєво залежала від гігієни 

порожнини рота та структурно-функціональної резистентності емалі. 

6. Розпрацьовано та проведено клінічну оцінку ефективності комплексу 

профілактичних заходів спрямованих на покращення якості пломб із композитних 

матеріалів залежно від рівня резистентності емалі та гігієни порожнини рота який 

включав: професійну гігієну порожнини рота, засоби для ремінералізації емалі та 

глибокого фторування. Ефективність застосування комплексу доведена 

повноцінним станом реставрацій з карієсрезистентною емаллю з композиту 

„Charisma” – у 98,71 %, з „Dipol” – у 98,61 % та „Эста-3” – у 94,87 %, а з 

карієссприйнятливою (97,22 %, 95,83 % та 90,00 % відповідно), що порівняно вище з 

дітьми контрольної групи. 
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АНОТАЦІЯ 

Шпотюк О. О. Порівняльна оцінка композитних реставрацій жувальної 

групи зубів у дітей. – На правах  рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. – Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького МОЗ України, Львів, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена підвищенню якості реставрацій жувальних 

постійних зубів шляхом порівняльної оцінки композитних матеріалів на підставі 

визначення їх фізико-механічних властивостей та клінічної ефективності. З метою 

визначення фізико-механічних властивостей композитних матеріалів, досліджено 60 

зразків „Charisma”, „Dipol” та „Эста-3” (по 20 зразків кожного). Встановлено, що 

крайова адаптація до твердих тканин зуба була більш високою у композитних 

матеріалів „Charisma” та „Dipol” у порівнянні з „Эста-3”. При цьому, середня 

величина крайової щілини у „Charisma” та „Dipol” була достовірно нижче, ніж у 

„Эста-3”, р, р1<0,01. За допомогою методу позитронної анігіляції виявлені 

відмінності атомно-порожнинної будови даних матеріалів, які характеризувались 

різною кількістю вільних порожнин об’єму, що потребувало фотоекспонування 

впродовж 30 секунд при використанні „Charisma”, 40 секунд – при „Dipol” та при 

„Эста-3” – 60 секунд при застосуванні режиму „м’якого” старту або плавним 

наростанням опромінення. Встановлено, що мікротвердість та модуль Юнга у 

матеріалів „Charisma” та „Dipol” були значно вище, ніж у „Эста-3”, р, р1<0,05. При 



17 

 

цьому, з’ясовано, при електронно-мікроскопічних збільшеннях, негомогенність 

структури та наявність мікротріщин у досліджуваних матеріалах, які нівелювались 

фотоекспонуванням у режимі „м’якого” старту. Детальний порівняльний аналіз 

якості реставрацій оклюзійних поверхонь жувальних постійних зубів композитними 

матеріалами, за критеріями USPHS, виявив, що найчастішими недоліками 

повноцінності реставрацій є порушення анатомічної форми, крайової адаптації, 

зміна кольору та шороховатість пломб. Повноцінність реставрацій жувальних зубів 

залежала від резистентності емалі та гігієни порожнини рота, між якими виявлений 

сильний позитивний кореляційний зв’язок (r = +0,79). 

За результатами клінічних досліджень обґрунтовано комплекс 

профілактичних заходів, направлених на збереження якості пломб та профілактики 

вторинного карієсу.    

Ключові слова: діти, постійні зуби, фізико-механічні властивості 

композитних матеріалів, резистентність емалі, гігієна порожнини рота, 

профілактика.  

 

АННОТАЦИЯ 

Шпотюк О. О. Сравнительная оценка композитных реставрационных 

пломбировочных материалов жевательной группы зубов у детей. – На правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.22 – стоматология. – Львовский национальный медицинский 

университет имени Данила Галицкого, МОЗ Украины, Львов, 2018. 

Диссертационная работа посвящена повышению качества реставраций 

жевательных постоянных зубов путем сравнительной оценки композитных 

материалов на основе определения их физико-механических свойств и клинической 

эффективности. Изучения физико-механических свойств композитных материалов 

проведено на 60 образцах „Charisma”, „Dipol” и „Эста-3” (по 20 образцов каждого), 

толщиною 2 мм при фотоэкспозиции 20 секунд. В результате проведенных 

экспериментальных исследований установлено, что средняя оценка значений 

краевого проникновения красителя, при использовании „Charisma” была в 1,2 раза 

меньше, чем у „Dipol” (1,40±0,22 бала против 1,65±0,15 бала, р>0,05). Значение 

средней бальной оценки проникновения красителя при использовании „Эста-3” 

(2,15±0,21 бала) превышало данные при использовании „Charisma” и „Dipol” в 1,5 

раза, р<0,05 и в 1,3 раза, р1>0,05, соответственно. Наибольшую плотность краевого 

прилегания продемонстрировал композитный материал „Charisma” (8,0±0,70 мкм) 

против 14,0±0,80 мкм при „Dipol” и 18,0±0,60 мкм при использовании „Эста-3”, р, 

р1<0,01. Установлено, что самая высокая микротвёрдость была характерна для 

материала „Charisma” – 99,51 кгс/мм2, а наименьшая – у композита „Эста-3” – 40,72 

кгс/мм2, р<0,01. В результате использования метода ЕПА установлено, что процесс 

фотополимеризации „Charisma” и „Dipol” проходит равномерно, за счет активной 

усадки в полимерной части матрицы на границе „наполнитель – полимер”, что 

обеспечивает высокую анатомичность данных композитов в реставрациях. 
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Фотополимерная усадка „Эста-3” сопровождалась появлением дефектов свободного 

объёма в преобладающем окружении частиц наполнителя, так и дефектами 

свободного объёма в полностью полимерном окружении, что значительно ослабляет 

механические характеристики материала. Микроструктура поверхностей „Charisma” 

и „Dipol” была более гомогенной (высота микровыступов для материала „Charisma” 

– 145 нм, „Dipol” – 205 нм) по сравнению с „Эста-3” – 395 нм, р<0,01. 

Анкетирование врачей-стоматологов показало, что для восстановления жевательных 

постоянных зубов у детей 31,96 % врачей используют стеклоиономеры, 26,27 % 

респондентов – компомеры и 41,71 % - композиты. Врачи со стажем до 15 лет чаще 

используют у детей разного возраста композиты по сравнению с их коллегами со 

стажем больше 15 лет. Результаты отдаленного клинического наблюдения показали, 

что через 12 месяцев после восстановления кариозных полостей отличное качество 

реставраций выявлено у 93,52 % пломб с „Charisma”, 81,02 % с „Dipol” и 76,85 % – с  

„Эста-3”, р>0,05. При этом установлено, что качество реставраций с композитных 

материалов существенно зависит от гигиены полости рта и структурно-

функциональных свойств эмали у детей. 

Схема профилактики кариеса зубов у детей, которая включала препараты для 

индивидуальной гигиены полости рта, реминерализации и глубокого фторирования 

эмали обеспечили длительную эксплуатационную возможность и необходимость 

использования композитных реставраций с „Charisma” и „Dipol”, полноценное 

состояние реставраций при которых через 24 месяца исследований, в среднем, 

составляло 97,48 % и 95,73 %, соответственно, против 90,44 % при использовании 

„Эста-3”, р>0,05.                    

Ключевые слова: дети, постоянные зубы, физико-механические свойства 

эмали, гигиена полости рта, резистентность эмали.  
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Shpotyuk O. O. Comparative estimation of composite restoration of chewing 

group of teeth in children. – Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Medicine: specialty 14.01.22 – dentistry. – Danylo 

Halytsky Lviv national medical university, Ministry of Health of Ukraine, Lviv, 2018.  

The dissertation is devoted to the improvement of the quality of restoration of 

chewing permanent teeth by comparative evaluation of composite materials on the basis of 

determination of their physical and mechanical properties and clinical efficacy.  

In order to determine the physical and mechanical properties of composite materials, 

60 samples of "Charisma", "Dipol" and "Эста-3" (20 samples each) were investigated. It 

was found that the border adaptation to tooth hard tissues was higher in composite 

materials "Charisma" and "Dipol" compared with " Эста-3". At the same time, the average 

value of the boundary slit in Charisma and Dipol was significantly lower than that of the " 

Эста-3", p, p1 <0.01.  

The positron annihilation method revealed differences in the atomic-cavity structure 

of these materials, which were characterized by different amounts of free volume cavities 
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requiring photopolymerization for 30 seconds using Charisma, 40 seconds for "Dipol" and 

"Эста-3" - 60 seconds when applying a "soft" start or a steady increase in irradiation.  

It was found that the microhardness and Young's modulus in materials "Charisma" 

and "Dipol" were significantly higher than in the "Эста-3", p, p1 <0,05. At the same time, 

using the scanning electron microscopy the inhomogeneity of the structure and the 

presence of microcracks in the investigated materials, which were leveled by 

photopolymerization in a "soft" start were determined.  

A detailed comparative analysis of the quality of restorations of occlusal surfaces of 

chewing permanent teeth with composite materials, according to the USPHS criteria, 

found that the most common disadvantages of restorations fullness are anatomical shape 

disturbance, border adaptation, color change and roughness of seals.  

After 6 months of observation, with the use of "Charisma" in 5.60 ± 0.49 % of the 

restoration, anatomical shape and surface roughness were studied. In 2.80 ± 0.41 %, there 

was a feeling of discomfort. In the given research period, with the application of the 

composite "Dipol" in 5.60 ± 0.49 % of restorations, the change of anatomical form, edge 

color and adaptation was revealed. The appearance of roughness of the surface of seals 

during the sensing was determined in 11.11 ± 0.49 %, p>0,05 restoration, and at 13.88 ± 

0.60 % of seals the sensation of discomfort was investigated. When applying the 

composite "Эста-3", it was found that 8,30 ± 0,54 % of seals lost anatomical shape in the 

presence of marginal color restorations. In 5.56 ± 0.49 % of cases violations of border 

adaptation were detected. Sharpness of the surface and a sense of discomfort were present 

at 19.44 ± 0.64 % of restorations from "Эста-3". A year later, after the restoration of 

carious cavities with the material "Charisma" in 5.56 ± 0.49 % of seals, there was an edge 

coloration, anatomical disorder and a feeling of discomfort. The appearance of surface 

roughness was investigated in 16.6 ± 0.62 % of seals, violation of the border adaptation - 

in 2.80 ± 0.41 % of restorations with "Charisma". When using the "Dipol" composite, 2.80 

± 0.41 % of seals did not correspond to the initial color, and in 11.11 ± 0.57 % they 

investigated violations of the border adaptation with the appearance of the edge color. In 

27.78 ± 0.68 % of restorations, violations of border adaptation, surface roughness in 22.22 

± 0.66 %, p>0.05 seals, and discomfort were observed in 5.56 ± 0.49 % of completed 

restorations with "Dipol". Using of "Эста-3" significantly increase the number of seals 

with violation of anatomical form – 27.78 ± 0.68 % and the appearance of surface 

roughness – 22.22 ± 0.66 %. In 19.44 ± 0.64 % and 16.67 ± 0.62 % of the restoration, the 

violations of the border adaptation with the appearance of the edge color, respectively. It 

was found that 8.33 ± 0.54 % of the seals did not correspond to the color, and a feeling of 

discomfort was present in 2.80 ± 0.41 % of restorations from "Эста-3". With satisfactory 

oral hygiene, the full condition of restorations was determined in 97.25 % of the seals 

from "Charisma" and "Dipol" and in 94.80 % of restorations from "Эста-3". With 

unsatisfactory oral hygiene, at restorations performed from "Charisma" and "Dipol", the 

complete restoration condition corresponded to an average of 95.0 % of seals versus 93.6 

% when using "Эста-3". With bad oral hygiene, the full condition of restorations 

decreased to 94.0 % when using "Charisma", 92.5 % for the use of "Dipol" and up to 90.5 

% for "Эста-3".  
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It was found out that in children with caries resistant enamel, at restored affected 

chewing teeth, "Charisma", "Dipol" and "Эста-3" the complete condition of restorations 

made up, on the average, 99.0 %. In children with caries-acceptable enamel, the full 

condition of restorations was determined at 97.3% of the seals from "Charisma", 93.9 % of 

restorations from "Dipol" and 91.3% from "Эста-3". The full value of restoration of 

chewing teeth depended on the resistance of enamel and oral hygiene, between which a 

strong positive correlation relationship was detected (r = +0,79). 

According to the results of clinical research, a set of preventive measures aimed at 

preserving the quality of seals and preventing secondary caries has been substantiated. 

Key words: children, permanent teeth, physical and mechanical properties of 

enamel, oral hygiene, enamel resistance. 

 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

ЕПА − електронно-позитронна анігіляція 

Тер-тест – структурно-функціональна резистентність емалі 

ФКМ – фотополімерний композитний матеріал 

і − час життя позитронів 

Iі  інтенсивність часу життя позитронів 

av. – середній час життя позитронів 

d – швидкість захоплення позитронів 

R3− радіус сферичних пустот 

HV мікротвердість  

E модуль Юнга 

OHI–S − спрощений індекс Грина-Верміліона 

КПВ− індекс інтенсивності карієсу 

USPHS Громадська служба охорони здоров'я США 

 


