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АНОТАЦІЯ 

Вороніна Г. С. Оптимізація підходів до прогнозування карієсу зубів. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі 

знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 221 Стоматологія. – Донецький 

національний медичний університет МОЗ України, Лиман, 2020, Донецький 

національний медичний університет МОЗ України, Лиман, 2020.  

 

Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуального наукового 

завдання стоматології – підвищенню ефективності прогнозування карієсу 

зубів у осіб різного віку шляхом оптимізації підходів за рахунок 

удосконалення визначення структурно-функціональної кислотостійкості 

емалі (СФКСЕ) та її функціональної компоненти за тестом емалевої 

резистентності (ТЕР) з урахуванням вікових та топографічних особливостей 

та застосування комп’ютерних нейромережевих (НМ) технологій. 

За результатами ретроспективного аналізу статистичних звітів про 

роботу дитячої стоматологічної служби міста Краматорська Донецької 

області встановлено, що з 2006 до 2016 року, загалом, було проведено 

стоматологічне обстеження 551876 дітей, при цьому спостерігалося 

зниження більш, ніж у 2,5 раза (р < 0,05) щорічного показника загальної 

кількості обстежених дітей з 66186 у 2006 році до 24677 у 2016 році. 

У цей період встановлений, відповідно до рекомендацій ВООЗ, 

середній рівень розповсюдженості та інтенсивності карієсу зубів серед 

дитячого населення міста, які складали 54,27 ± 1,90 % та 2,79 ± 0,11. 

Достовірно (p < 0,05) найвищими зазначені показники виявилися у дітей 

віком 6 років – 69,95 ± 2,12 % та 3,49 ± 0,13, відповідно, найнижчими 

(p < 0,05) вони були у дітей віком 3 роки – 26,95 ± 1,39 % та 2,21 ± 0,14. 

У дітей віком 12 та 15 років ці показники становили, відповідно, 

59,55 ± 1,54 % і 2,71 ± 0,07 та 60,64 ± 2,55 % і 2,78 ± 0,08, відрізняючись між 

собою недостовірно (р > 0,05). 
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У ході аналізу медико-статистичних форм обліково-звітної медичної 

документації за деякими показниками лікувальної роботи стоматологічної 

служби міста Краматорська з 2008 до 2017 року встановлено зменшення, 

більш, ніж у 1,5 раза загальної кількості відвідувань лікарів-стоматологів 

дорослими мешканцями міста з максимального показника 249155 у 2008 році 

до мінімального – 162341 відвідування у 2017 році та у 1,7 раза кількості 

встановлених у них пломб з максимального значення 138666 у 2008 році 

до мінімального – 80157 пломб у 2017 році, при цьому показник 

співвідношення кількості встановлених пломб та видалених постійних зубів 

зменшився з 3,11:1 у 2008 році до 1,81:1 у 2017 році. 

У клінічній частині дослідження було оглянуто 223 особи, серед яких 

було 142 дитини (63,7 % від загальної кількості обстежених) та 81 дорослий 

(36,3 %). Серед обстежених дітей було 64 дитини (45,1 % від кількості дітей) 

віком 6–7 років і 78 дітей (54,9 %) віком 12–15 років, серед дорослих – 

47 осіб (58,1 % від кількості дорослих) віком 35–44 роки і 34 людини (41,9 %) 

віком 55–70 років. З метою визначення найбільш інформативної ділянки 

емалі зубів для проведення ТЕР вивчали вікові та топографічні особливості 

СФКСЕ та її функціональної компоненти, а також реституцію емалі після 

дозованої кислотної дії в умовах її ізоляції від ротової рідини. 

Встановлено, що СФКСЕ за ТЕР, проведеним на верхніх центральних 

різцях у дітей віком 6–7 років, а також на цих зубах, іклах та других 

премолярах у дітей віком 12–15 років та дорослих віком 35–44 роки, 

достовірно (р < 0,05) погіршується у напрямку від ріжучого краю (горбика) 

до пришийкової ділянки досліджуваних зубів. В осіб віком 55–70 років 

достовірно (р < 0,05) відрізнявся від інших лише показник СФКСЕ 

у пришийковій ділянці.  

У дітей віком 12–15 років показники СФКСЕ за ТЕР на всіх рівнях 

вестибулярної поверхні верхніх центральних різців були достовірно 

(р < 0,05) кращими за аналогічні показники СФКСЕ іклів та других 

премолярів, між якими, у свою чергу, достовірних відмінностей не було 
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(р > 0,05). В осіб віком 35–44 та 55–70 років показники СФКСЕ за однієї 

локалізації ділянки визначення на зубах різних груп достовірно 

не відрізнялися (р > 0,05). 

За розробленим способом визначення функціональної компоненти 

СФКСЕ (патент України на корисну модель № 118523) її дослідження 

з урахуванням ступеня інформативності доцільно проводити на симетричних 

ділянках вестибулярної поверхні верхнього центрального різця на рівні 

екватора, завдяки чому можливо не тільки вивчати функціональну 

компоненту СФКСЕ, але й впливати на неї, забезпечуючи високу 

резистентність до дії карієсогенних чинників. 

У дітей віком 6–7 та 12–15 років достовірно (р < 0,05) найвищі 

показники функціональної компоненти зареєстровані у пришийковій області 

різців – 1,89 ± 0,09 бала та 1,54 ± 0,09 бала, відповідно, найнижчими у дітей 

віком 12–15 років вони були у ділянці ріжучого краю іклів та горбиків других 

премолярів – 0,58 ± 0,06 бала та 0,56 ± 0,06 бала (р > 0,05). В осіб віком 35–44 

роки достовірно (р < 0,05) найвищий показник функціональної компоненти 

СФКСЕ також був зареєстрований у пришийковій ділянці різців – 0,53 ± 0,07 

бала, найнижчий був у ділянці горбика другого премоляра, він склав 

0,13 ± 0,05 бала, в осіб віком 55–70 років відповідні показники становили 

0,29 ± 0,08 бала та 0,05 ± 0,04 бала.  

У дітей віком 12–15 років показники СФКСЕ на всіх рівнях 

вестибулярної поверхні різців після проведення хемостимуляції пульпи 

достовірно (р < 0,05) відрізнялися у кращий бік від відповідних показників 

іклів та других премолярів і, у свою чергу, між собою відрізнялися 

недостовірно (р > 0,05). В осіб 35–44 та 55–70 років показники СФКСЕ зубів 

різних груп, але однієї локалізації після хемостимуляції пульпи відрізнялися 

також недостовірно (р > 0,05). 

Вперше досліджені топографічні особливості реституції емалі зубів 

в умовах її ізоляції від ротової рідини та запропонований спосіб визначення 

впливу пульпи на реституцію емалі (патент України на корисну модель 
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№ 118777). Доведено, що реституція емалі після дозованого кислотного 

впливу, яка в умовах ізоляції від ротової рідини забезпечується за рахунок 

центробіжного переміщення зубної рідини, повною мірою відбувається 

у пришийковій ділянці та на екваторі верхніх центральних різців у дітей 

віком 6–7 років за 4,25 ± 0,15 дня та 5,13 ± 0,14 дня, у дітей віком 12–15 років – 

за 5,35 ± 0,17 дня та 6,24 ± 0,15 дня, відповідно, що достовірно (р < 0,05) 

швидше, ніж в осіб віком 35–44 роки, – 6,52 ± 0,15 дня та 7,83 ± 0,17 дня. 

В обстежених осіб усіх вікових категорій реституція емалі після дозованої 

кислотної дії у ділянці ріжучого краю різців перебігає достовірно (р < 0,05) 

повільніше, ніж у інших ділянках. 

У ході порівняльного дослідження можливості прогнозування карієсу 

за СФКСЕ, визначеною за ТЕР у ділянці екватора на зубах різних груп в осіб 

різного віку, визначали кореляційний зв’язок між первинними показниками 

СФКСЕ і приростом карієсу зубів у них через 1 рік. Встановлено, що 

прогнозування карієсу зубів можливо не тільки за СФКСЕ, визначеною 

за ТЕР на верхньому центральному різці, але й у разі визначення СФКСЕ 

на іклі та другому премолярі верхньої щелепи, однак ефективність такого 

прогнозування є нижчою. Кореляційний зв’язок між первинними 

показниками СФКСЕ різців у ділянці екватора та приростом карієсу 

за індексом Δкпп + КпПпВ через 1 рік у дітей віком 6–7 років був на рівні 

r  =  0,65 (р < 0,001). У дітей віком 12–15 років кореляція між показниками 

СФКСЕ різців, іклів і других премолярів та індексом ΔКпПпВ становила, 

відповідно, r  =  0,69 (р < 0,001), r  =  0,65 (р < 0,001) та r  =  0,63 (р < 0,001). 

В осіб віком 35–44 роки відповідні показники склали r  =  0,51 (р < 0,001), 

r  =  0,46 (р < 0,001) та r  =  0,45 (р < 0,001). В обстежених віком 55–70 років 

ці показники виявилися у 2,4–2,8 раза нижчими, становлячи r  =  0,21 

(р < 0,05), r  =  0,19 (р < 0,05) та r  =  0,16 (р < 0,05), що унеможливлює в осіб 

даного віку прогнозування карієсу за СФКСЕ. 

Для прогнозування карієсу зубів в осіб різного віку розроблений 

програмний продукт на основі комп’ютерних нейромережевих технологій з 
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урахуванням п’яти клінічних показників, зокрема, віку пацієнта, 

інтенсивності ураження зубів карієсом, стану гігієни порожнини рота, 

структурно-функціональної кислотостійкості емалі зубів за тестом емалевої 

резистентності та її функціональної компоненти (свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір № 92430 «Комп’ютерна програма «CariesPro»»), та 

запропонований спосіб для індивідуального прогнозування карієсу з 

використанням даного програмного продукту (патент України на корисну 

модель № 139354). 

Розроблений спосіб з використанням комп’ютерної нейромережевої 

програми «CariesPro» дозволяє визначати індивідуальний рівень 

резистентності (стійкості) емалі зубів до карієсу, за результатами його 

застосування ефективність прогнозування кількості каріозних уражень через 

1 рік в обстежених осіб різного віку складала 85,68 % з середньою 

абсолютною похибкою у відсотках МАРЕ 14,32 %. Завдяки здатності 

комп’ютерної нейромережевої програми до постійного самонавчання, 

ефективність прогнозування зі збільшенням бази клінічних даних буде 

підвищуватись. 

Найбільш висока ефективність прогнозування карієсу 

за  нейромережевою програмою через 1 рік була у дітей віком 6–7 років, у 

них вона складала 92,82 % з показником середньої абсолютної похибки 

у відсотках МАРЕ 7,18 %, у дітей 12–15 років зазначені показники 

становили, відповідно, 90,19 % та 9,81 %. В осіб віком 35–44 роки 

ці показники виявилися дещо гіршими – 68,46 % та 31,54 %, внаслідок чого 

можливі певні обмеження щодо застосування даної комп’ютерної програми 

для прогнозування карієсу зубів в осіб старшого віку. 

 

Ключові слова: карієс зубів, прогнозування, ефективність, структурно-

функціональна кислотостійкість емалі, комп’ютерна нейромережева 

програма. 
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ANNOTATION 

Voronina H. S. Optimization of approaches to predicting dental caries. – 

Qualifying scientific work as a manuscript. Thesis for the Philosophy Doctor 

degree in the field of knowledge 22 Health care, in the specialty 221 Dentistry. – 

Donetsk National Medical University of the Ministry of Health of Ukraine, Lyman, 

2020, Donetsk National Medical University of the Ministry of Health of Ukraine, 

Lyman, 2020. 

 

The thesis is devoted to solving the topical scientific problem of dentistry – 

improving the efficiency of predicting dental caries in people of different ages by 

optimizing approaches due to improving the definition of structural and functional 

acid resistance of enamel (SFARE) and its functional component by enamel 

resistance test (TER) taking into account age and topographic features and the use 

of computer neural network technologies. 

According to the results of retrospective analysis of statistical reports on the 

work of children's dental service in Kramatorsk, Donetsk region, it was found that 

from 2006 to 2016, the total of dental examinations were performed to 551876 

children, with a decrease of more than by 2,5 times (p < 0,05) in the annual index 

of the surveyed children total number from 66186 in 2006 to 24677 in 2016. 

During this period, established according to the WHO recommendations, the 

mean level of prevalence and intensity of dental caries among the city children 

amounted 54,27 ± 1,90 % and 2,79 ± 0,11. Reliably (p < 0,05) the highest indices 

were found in children aged 6 years – 69,95 ± 2,12 % and 3,49 ± 0,13, 

respectively, the lowest indices (p < 0,05) were in children aged 3 years – 

26,95 ± 1,39 % and 2,21 ± 0,14. In children aged 12 and 15 years, these figures 

made, respectively, 59,55 ± 1,54 % and 2,71 ± 0,07; 60,64 ± 2,55 % and 

2,78 ± 0,08, unreliably differing from each other (p > 0,05). 

During the analysis of medical and statistical forms of accounting and 

reporting medical documentation by some indices of medical treatment performed 

by the dental service of Kramatorsk from 2008 to 2017, a decrease of more than by 
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1,5 times in the total number of visits to dentists by adult city residents from the 

maximum – 249155 in 2008 to the minimum – 162341 visits in 2017 and by 1,7 

times and reduction in the number of fillings installed from the maximum value of 

138666 in 2008 to the minimum – 80157 fillings in 2017, while the ratio of the 

number of installed fillings and removed permanent teeth decreased from 3,11:1 

in 2008 to 1,81:1 in 2017. 

In the clinical part of the study, 223 persons were examined, including 142 

children (63,7 % of the total number of examined) and 81 adults (36,3 %). Among 

the surveyed children there were 64 children (45,1 % of the number of children) 

aged 6–7 years and 78 children (54,9 %) aged 12–15 years, among adults – 

47 persons (58,1 % of the number of adults) aged 35–44 years and 34 persons 

(41,9 %) aged 55–70 years. In order to determine the most informative area of 

tooth enamel for TER, the age and topographic features of SFARE and its 

functional component, as well as restitution of enamel after dosed exposure to acid 

in the conditions of its isolation from oral fluid were studied. 

It was found that SFARE by TER performed on the upper central incisors in 

children aged 6–7 years, as well as on these teeth, canine teeth and other premolars 

in children aged 12–15 years and in adults aged 35–44 years, reliably (p < 0,05) 

deteriorates in the direction from the cutting edge (hump) to the cervical region of 

the studied teeth. In persons aged 55–70 years, only the SFARE index in the 

cervical region differed reliably (p < 0,05) from others. 

In children aged 12–15 years, the SFARE indices by TER at all levels of the 

upper central incisors’ vestibular surface were reliably (p < 0,05) better than the 

similar SFARE indices of canine teeth and second premolars, between which, in 

their turn, there were no reliable differences (р > 0,05). In persons aged 35–44 and 

55–70 years, the SFARE indices with the same localization of the determined area 

on the different groups teeth did not differ reliably (p > 0,05). 

According to the developed method for determining the functional 

component of SFARE (utility model patent of Ukraine № 118523), taking into 

account the degree of informativeness, it is advisable to perform its study 
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on symmetrical areas of the upper central incisor’s vestibular surface at the 

equator, due to which it is possible not only to study the functional component of 

SFARE, but to influence it providing high resistance to cariogenic factors. 

In children aged 6–7 and 12–15 years, the highest indices of the functional 

component were registered reliably (p < 0,05) in the cervical region of the incisors – 

1,89 ± 0,09 points and 1,54 ± 0,09 points, respectively, the lowest in children aged 

12–15 years, they were in the cutting edge area of the canine teeth and humps of 

the second premolars – 0,58 ± 0,06 points and 0,56 ± 0,06 points (p > 0,05). 

In persons aged 35–44 years, the highest index of the SFARE functional 

component was also reliably (p < 0,05) registered in the cervical region of the 

incisors – 0,53 ± 0,07 points, the lowest was in the area of the second premolar 

hump, it amounted 0,13 ± 0,05 points, in persons aged 55–70 years the respective 

indices amounted 0,29 ± 0,08 points and 0,05 ± 0,04 points. 

In children aged 12–15 years, the SFARE indices at all levels of the incisors’ 

vestibular surface after chemostimulation of the pulp reliably (p < 0,05) changed 

for the better from the respective indices of the canine teeth and second premolars 

and, in their turn, differed unreliably (p > 0,05) from each other. In persons aged 

35–44 and 55–70 years, the SFARE indices of teeth of different groups, but of the 

same localization after chemostimulation of the pulp also differed unreliably 

(p > 0,05). 

The topographic features of tooth enamel restitution in the conditions of its 

isolation from oral fluid were first investigated and a method of determining the 

influence of pulp on enamel restitution was first proposed (utility model patent of 

Ukraine № 118777). It is proved that enamel restitution after dosed acid exposure, 

which in isolation from the oral fluid is provided by centrifugal movement 

of dental fluid, occurs entirely in the cervical region and at the equator of the upper 

central incisors in children aged 6–7 years for 4,25 ± 0,15 days and 5,13 ± 0,14 

days, in children aged 12–15 years – for 5,35 ± 0,17 days and 6,24 ± 0,15 days, 

respectively, which is reliably (p < 0,05) faster than in persons aged 35–44 years – 
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6,52 ± 0,15 days and 7,83 ± 0,17 days. In the examined persons of all age 

categories, enamel restitution after dosed acid exposure in the area of the incisors’ 

cutting edge is reliably (p < 0,05) slower than in other areas. 

In the comparative study, the possibility of predicting caries by SFARE, 

determined by TER in the equator of the different groups’ teeth in persons of 

different ages, the correlation was determined between the primary SFARE indices 

and the increase in dental caries in them after 1 year. It was found that the 

prediction of dental caries is possible not only by SFARE, determined by TER on 

the upper central incisor, but also in the case of SFARE determined on the maxillar 

canine tooth and on the second premolar, but the efficiency of such prediction is 

lower. The correlation between the primary SFARE indices of incisors at the 

equator and the increase in caries by the Δcfc + CсFcEX index after 1 year 

in children aged 6–7 years was at the level of r  =  0,65 (p < 0,001). In children 

aged 12–15 years, the correlation between the SFARE indices of incisors, canine 

teeth and second premolars and the ΔCсFcEX index was, respectively, r  =  0,69 

(p < 0,001), r  =  0,65 (p < 0,001) and r  =  0,63 (p < 0,001). In persons aged 35–44 

years, the respective indices amounted r  =  0,51 (p < 0,001), r  =  0,46 (p < 0,001) 

and r  =  0,45 (p < 0,001). In the examined persons aged 55–70 years, these figures 

were by 2,4–2,8 times lower, amounting r  =  0,21 (p < 0,05), r  =  0,19 (p < 0,05) 

and r  =  0,16 (p < 0,05), which makes it impossible to predict caries based on 

SFARE index in persons of this age. 

To predict dental caries in people of all ages, a software product based on 

computer neural network technologies has been developed taking into account five 

clinical indices, namely, the patient's age, the intensity of dental caries, oral 

hygiene status, structural and functional acid resistance of tooth enamel by the 

enamel resistance test and its functional component (copyright registration 

certificate for the work № 92430 «Computer program «CariesPro»»), and the 

method for individual prediction of caries using this software product (utility 

model patent of Ukraine № 139354) has been proposed. 
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The developed method using the computer neural network program 

«CariesPro» permits to determine the individual level of resistance (resilience) 

of tooth enamel to caries. According to the results of its application, the efficiency 

of predicting the number of carious lesions after 1 year in patients of different ages 

amounted 85,68 % with the mean absolute error in the percentage MAPE being 

14,32 %. Due to the computer neural network program's ability to continuous self-

study, the efficiency of forecasting will improve with the increase of the clinical 

database. 

The highest efficiency of caries prediction according to the neural network 

program after 1 year was in children aged 6–7 years, amounting 92,82 % with the 

mean absolute error in the percentage MAPE amounting 7,18 %, in children aged 

12–15 years these figures were, respectively, 90,19 % and 9,81 %. In persons aged 

35–44 years, these indices were slightly worse – 68,46 % and 31,54 %, due 

to which there may be some restrictions on the use of this computer software 

to predict dental caries in the elderly persons. 

 

Key words: dental caries, prediction, efficiency, structural and functional 

acid resistance of enamel, computer neural network software. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я; 

кпп + КпПпВ – індекс інтенсивності карієсу у пацієнтів зі змінним 

прикусом з урахуванням кількості усіх поверхонь 

тимчасових або постійних зубів, які уражені карієсом, 

пломбовані, та кількості видалених постійних зубів 

у одного пацієнта; 

КпПпВ – індекс інтенсивності карієсу постійних зубів 

з урахуванням кількості поверхонь зубів, на яких було 

діагностовано карієс чи пломбу,  

та видалених зубів у одного пацієнта; 

НМ – нейронна мережа; 

СФКСЕ – структурно-функціональна кислотостійкість емалі; 

ТЕР – тест емалевої резистентності; 

OHI-S – спрощений індекс гігієни порожнини рота  

(Oral Hygiene Index Simplified); 

МАРЕ – показник середньої абсолютної похибки у відсотках 

(Mean Absolute Percentage Error); 

Δкпп + КпПпВ – індекс приросту інтенсивності карієсу у пацієнтів 

зі змінним прикусом з урахуванням кількості поверхонь 

зубів; 

ΔКпПпВ – індекс приросту інтенсивності карієсу постійних зубів 

з урахуванням кількості поверхонь зубів. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Серед стоматологічних 

захворювань карієс зубів займає одне з провідних місць [12, 58, 72, 171, 196]. 

Результати епідеміологічних досліджень демонструють достатньо високий 

рівень поширеності та інтенсивності карієсу серед дорослого та дитячого 

населення України [44, 83, 100, 169, 179]. На карієс зубів хворіють майже 

100 % дорослих, у дітей шкільного віку показник розповсюдженості складає 

від 60 % до 90 % [7, 41]. Інтенсивність карієсу зубів у дорослих в залежності 

від віку, регіону та умов проживання коливається від 4,44 ± 0,34 

до 21,19 ± 0,53 [71, 87, 101, 118]. Серед дітей цей показник варіює від 

1,28 ± 0,09 до 10,24 ± 3,89 [55, 62, 123, 176, 178].  

Більшість відомих карієспрофілактичних програм, які, в основному, 

ґрунтуються на загальних рекомендаціях, що стосуються використання сполук 

фтору, вітамінних та мінеральних комплексів, імунокорегуючої терапії тощо, 

призначені для масового застосування серед населення [58, 114, 116, 227]. 

Однак такі стандартні заходи не враховують індивідуальні особливості 

стоматологічного статусу конкретної особи, тому не можуть забезпечити 

максимальну ефективність [1, 53, 79]. Отже, незважаючи на значний обсяг 

інформації та накопичений досвід у впровадженні високотехнологічних 

методів лікування, питання дієвої профілактики карієсу зубів залишаються 

до кінця невирішеними. 

Підвищити ефективність карієспрофілактичних заходів можливо, 

з одного боку, шляхом застосування селективних підходів та максимальної 

індивідуалізації, а з іншого боку, за рахунок можливості прогнозування 

результату, тобто дотримання принципу предиктивності [90, 95, 115]. Наявні 

підходи до прогнозування карієсу зубів передбачають переважно визначення 

гігієнічного стану та дослідження мікробіому порожнини рота, оцінку 

властивостей ротової рідини та твердих тканин зубів, вивчення даних 

одонто- та дерматогліфіки, математичне моделювання карієсогенної ситуації 
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та використання комп’ютерних програм, більшість з яких засновані 

на мультифакторному аналізі різноманітних показників, у тому числі таких, 

що прямо не пов’язані зі стоматологічним статусом або вимагають 

додаткових досліджень [5, 70, 81, 137, 224, 232, 234]. Це призводить 

до зайвих часових та фінансових витрат, консультацій та відвідувань, 

а також, що цілком зрозуміло, веде до підвищення ймовірності виникнення 

похибок та помилок. Як наслідок, знижується точність прогнозування, 

призначаються несвоєчасні та необґрунтовані заходи карієспрофілактики. 

Такого стану можливо уникнути у разі прогнозування карієсу та ймовірних 

результатів профілактики за програмним продуктом, який би враховував 

певну, бажано обмежену кількість інформативних та суто клінічних 

стоматологічних показників, особливо за умови самонавчання програми. 

Відомо, що саме такою здатністю володіють нейромережеві програмні 

продукти [214, 231]. 

Щодо стоматологічних показників, то одним з таких, за яким певною 

мірою можливо передбачити індивідуальний ризик розвитку карієсу зубів, 

прийнято вважати структурно-функціональну кислотостійкість емалі, яка 

тісно пов’язана з функціональним станом пульпи та залежним від неї 

центробіжним переміщенням зубної рідини [43, 80, 92, 104, 165]. СФКСЕ 

визначають за тестом емалевої резистентності. Цей тест є добре відомим, 

його широке застосування з метою індивідуального прогнозування карієсу 

обумовлено технічною простотою та клінічною доступністю, при тому, що 

він забезпечує певний рівень прогностичної достовірності [65, 167]. В усіх 

існуючих варіантах цей тест рекомендовано проводити на вестибулярній 

поверхні інтактного верхнього центрального різця в ділянці екватора, однак 

іноді клінічні умови не дозволяють його провести за зазначеними 

локаційними вимогами, тому цілком доцільним виглядає дослідження 

та обґрунтування можливості проведення ТЕР на різних ділянках 

вестибулярної поверхні зубів різних груп з виявленням топографії найбільш 

інформативної ділянки [129, 135, 142]. 
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Використання показника СФКСЕ, визначеного за ТЕР, у сполученні 

з деякими іншими стоматологічними параметрами за умови введення їх до 

комп’ютерної програми, заснованої на нейромережевих технологіях, 

дозволить прогнозувати ризик виникнення карієсу в конкретної особи 

з високою ймовірністю, тим більш, що за рахунок самонавчання така 

програма здатна забезпечувати перманентне підвищення прогностичної 

ефективності. 

Таким чином, у сучасній стоматології є актуальними пошук 

та розробка принципово нових підходів до прогнозування карієсу зубів 

з урахуванням індивідуальних стоматологічних показників, у тому числі 

СФКСЕ, та застосуванням комп’ютерних нейромережевих технологій. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 
грантами. Дисертаційна робота була виконана, відповідно до науково-

дослідних тем кафедри стоматології № 1 Донецького національного 

медичного університету «Оптимізація сучасних підходів до діагностики, 

лікування та реабілітації пацієнтів з захворюваннями органів порожнини рота 

та щелепно-лицевої області» (№ державної реєстрації 0116 U 004055) 

та «Клініко-лабораторне обґрунтування удосконалення технологій 

діагностики, лікування, прогнозування та профілактики стоматологічних 

захворювань» (№ державної реєстрації 0119 U 001447). Автор 

є безпосереднім виконавцем фрагментів зазначених тем. 

Мета дослідження – підвищення ефективності прогнозування карієсу 

зубів у осіб різного віку шляхом оптимізації підходів за рахунок 

удосконалення визначення структурно-функціональної кислотостійкості 

емалі та її функціональної компоненти за тестом емалевої резистентності 

з урахуванням вікових та топографічних особливостей та застосування 

комп’ютерних нейромережевих технологій. 
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Завдання дослідження: 
1. Вивчити розповсюдженість та інтенсивність карієсу зубів 

у мешканців міста Краматорська Донецької області, а також показники 

надання стоматологічної допомоги населенню міста. 

2. Дослідити топографічні характеристики структурно-функціональної 

кислотостійкості емалі зубів різних груп за тестом емалевої резистентності 

в осіб різного віку. 

3. Вивчити динаміку функціональної компоненти структурно-

функціональної кислотостійкості емалі залежно від її вікових 

та топографічних характеристик. 

4. Дослідити особливості реституції емалі зубів після дозованого 

кислотного впливу в умовах ізоляції від ротової рідини в осіб різного віку. 

5. Вивчити можливість прогнозування карієсу зубів у осіб різного віку 

за структурно-функціональною кислотостійкістю емалі, визначеною 

за тестом емалевої резистентності на зубах різних груп.  

6. Розробити оптимізований спосіб прогнозування карієсу 

за структурно-функціональною кислотостійкістю емалі зубів та іншими 

параметрами з використанням програмного продукту, заснованого 

на нейромережевих технологіях, та визначити його ефективність. 

Об’єкт дослідження – прогнозування карієсу зубів. 

Предмет дослідження – розповсюдженість та інтенсивність карієсу 

зубів; приріст інтенсивності карієсу; показники надання стоматологічної 

допомоги населенню; структурно-функціональна кислотостійкість емалі 

зубів; тест емалевої резистентності; вікові та топографічні характеристики 

структурно-функціональної кислотостійкості; функціональна компонента 

структурно-функціональної кислотостійкості емалі зубів; реституція емалі 

зубів; комп’ютерні нейромережеві технології прогнозування карієсу; 

ефективність прогнозування карієсу в осіб різного віку. 

Методи дослідження: ретроспективний аналіз медичної документації 

(вивчення розповсюдженості та інтенсивності карієсу зубів, показників 
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надання стоматологічної допомоги населенню); клінічні (стоматологічне 

обстеження пацієнтів з визначенням індексів інтенсивності ураження зубів 

карієсом, приросту інтенсивності карієсу, гігієнічного стану ротової 

порожнини, структурно-функціональної кислотостійкості емалі зубів 

та її функціональної компоненти за тестом емалевої резистентності); 

комп’ютерні (дослідження нейромережевих технологій прогнозування); 

статистичні (варіаційна статистика з визначенням достовірності отриманих 

результатів, кореляційний аналіз, оцінка точності прогнозування моделі). 

Наукова новизна отриманих результатів. Доповнені наукові дані про 

розповсюдженість та інтенсивність карієсу зубів у дитячого населення міста 

Краматорська Донецької області, які у період з 2006 до 2016 року відповідали 

середньому рівню за рекомендаціями ВООЗ. 

Розширена наукова інформація щодо показників надання 

стоматологічної допомоги населенню міста Краматорська Донецької області 

у період з 2008 до 2017 року. Встановлено зменшення показників загальної 

кількості відвідувань лікарів-стоматологів дорослими мешканцями міста 

та кількості встановлених пломб. 

Доповнені наукові дані щодо вікових та топографічних характеристик 

структурно-функціональної кислотостійкості емалі зубів різних груп, яку 

визначали за тестом емалевої резистентності. Вперше в обстежених віком 

6–7, 12–15 та 35–44 роки виявлено достовірне погіршення показників 

структурно-функціональної кислотостійкості емалі у напрямку від ріжучого 

краю центрального різця та ікла, а також горбика другого премоляра верхньої 

щелепи до пришийкової області цих зубів, у той же час, як в осіб віком 55–70 

років такі достовірні відмінності стосувалися тільки показників структурно-

функціональної кислотостійкості емалі у пришийковій ділянці усіх 

досліджуваних зубів. 

Вперше була вивчена динаміка функціональної компоненти 

структурно-функціональної кислотостійкості емалі залежно від вікових та 

топографічних характеристик. У дітей віком 6–7 та 12–15 років виявлені 
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достовірні відмінності показників функціональної компоненти при 

визначенні її на різних рівнях вестибулярної поверхні одного й того ж зуба. 

В осіб віком 35–44 та 55–70 років достовірно відрізнялися від інших лише 

визначені у пришийковій області показники функціональної компоненти. 

Вперше досліджені топографічні особливості реституції емалі зубів 

після дозованого кислотного впливу в умовах її ізоляції від ротової рідини. 

Доведено, що за таких умов реституція емалі, яка здійснюється за рахунок 

центробіжного переміщення зубної рідини, що забезпечує функціональну 

компоненту її структурно-функціональної кислотостійкості, у дітей віком 6–7 

і 12–15 років та дорослих віком 35–44 роки більш швидко відбувається 

у ділянці екватора та шийки досліджуваних зубів, ніж у ділянці ріжучого краю. 

Розширена наукова інформація про можливість прогнозування карієсу 

зубів у дітей віком 6–7 і 12–15 років та дорослих віком 35–44 роки 

за структурно-функціональною кислотостійкістю емалі, визначеною 

за тестом емалевої резистентності у ділянці екватора вестибулярної поверхні 

не тільки верхнього центрального різця, але й ікла та другого премоляра 

верхньої щелепи, але ефективність прогнозування є нижчою. 

Вперше розроблений спосіб прогнозування карієсу зубів 

з застосуванням програмного продукту на основі нейромережевих технологій 

з урахуванням п’яти клінічних показників. Вперше доведена висока 

ефективність прогнозування карієсу у дітей віком 6–7 і 12–15 років 

та дорослих віком 35–44 роки за розробленим способом з використанням 

нейромережевої програми, яка здатна до самонавчання. 

Практичне значення отриманих результатів. На підставі проведених 

клінічних досліджень розроблений спосіб прогнозування карієсу зубів 

(патент України на корисну модель № 139354) з використанням програмного 

продукту на основі комп’ютерних нейромережевих технологій (свідоцтво 

про реєстрацію авторського права на твір № 92430 «Комп’ютерна програма 

«CariesPro»»), за яким можливо визначати індивідуальний рівень 

карієсрезистентності емалі зубів та прогнозувати кількість каріозних уражень 
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для індивідуалізованих рекомендацій щодо профілактики карієсу. Завдяки 

запропонованій формі, програма може бути легко встановлена 

на персональний комп’ютер, що, у свою чергу, дозволяє її ефективне 

використання у щоденній клінічній практиці. Розроблений спосіб визначення 

функціональної компоненти структурно-функціональної кислотостійкості 

емалі зубів (патент України на корисну модель № 118523). За даним способом 

можливо визначати функціональну компоненту структурно-функціональної 

кислотостійкості емалі зубів та впливати на неї, забезпечуючи високу 

резистентність до дії карієсогенних чинників. Запропонований також спосіб 

визначення впливу пульпи на реституцію емалі зубів після дозованої 

кислотної дії (патент України на корисну модель № 118777).  

Результати дисертаційного дослідження впроваджені у навчальний 

процес на профільних кафедрах Донецького національного медичного 

університету, Української медичної стоматологічної академії, Національної 

медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Ужгородського 

національного університету, у лікувальну роботу закладів охорони здоров’я 

КМУ «Стоматологічна поліклініка № 1» м. Краматорська, КП «Міська 

дитяча клінічна стоматологічна поліклініка Полтавської міської ради» 

м. Полтави, «Міської стоматологічної поліклініки № 1» м. Кропивницький, 

ТОВ «Університетська стоматологічна поліклініка» м. Ужгорода. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним 

науковим дослідженням автора. Разом з науковим керівником обрано 

та обґрунтовано напрямок наукового дослідження та його обсяг, визначено 

мету і завдання дослідження, наукову новизну, практичне значення 

отриманих результатів, сформульовані висновки та розроблені практичні 

рекомендації. Автором особисто виконано патентно-інформаційний пошук, 

аналіз літературних джерел за визначеною темою, проведено клінічні 

дослідження, статистичну обробку, узагальнення та аналіз результатів. 

Самостійно написані всі розділи дисертації, наукові доповіді, публікації. 
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Розробка комп’ютерної програми автором проведена разом з доцентом 

кафедри інтелектуальних систем прийняття рішень Донбаської державної 

машинобудівної академії, канд. екон. наук, доцентом Івченковою О. Ю. 

(завідувач кафедри – д-р техн. наук, доцент Єнікєєв О. Ф.). 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи були оприлюднені на XIII Міжрегіональній науковій конференції 

«Актуальні питання біології та медицини» (Старобільск, 2015), 

IV Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих вчених 

«Актуальні питання теоретичної та практичної медицини» (Суми, 2016), 

78, 79, 80 наукових медичних конгресах студентів та молодих вчених 

«Медицина XXI сторіччя» (Краматорськ, 2016, 2017, 2018), Національному 

конгресі з міжнародною участю «Паринские чтения 2016. Обеспечение 

демографической безопасности при решении актуальных вопросов 

хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» (Мінськ, 2016), 

науково-практичній конференції «Інноваційні технології в стоматології» 

(Тернопіль, 2016), науково-практичній конференції «Стандарти 

стоматологічної допомоги – реалії практики та перспективи впровадження» 

(Львів, 2016), науково-практичних конференціях з міжнародною участю 

«Інноваційні технології в сучасній стоматології» (Івано-Франківськ, 2017, 

2019, 2020), науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Актуальные проблемы современной стоматологии» (Самарканд, 2017), 

ІХ (ХVІ) з’їзді громадської організації «Асоціація стоматологів України» 

«Національна програма профілактики основних стоматологічних 

захворювань як складова державної системи охорони здоров’я України» 

(Київ, 2018), науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Взаємоінтеграція теорії та практики в сучасній стоматології» (Чернівці, 2019), 

науково-практичній конференції з міжнародною участю «Сучасні аспекти 

теоретичної та практичної стоматології» (Чернівці, 2020), ХІІІ конгресі 

з міжнародною участю «Людина та ліки – Україна» (Київ, 2020), науково-
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практичній конференції за міжнародною участю з нагоди 100-річчя 

стоматологічного факультету НМУ «Сучасна стоматологія та щелепно-

лицева хірургія» (Київ, 2020). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 30 наукових 

праць, серед яких 10 статей, з них 7 статей у наукових фахових виданнях 

України, відповідно до переліку наукових фахових видань МОН України, 2 

статті у періодичних наукових виданнях держав, які входять до 

Європейського Союзу, 1 стаття в закордонному наукометричному виданні, 

проіндексованому у базі даних Scopus, 16 тез в матеріалах з’їзду, конгресів 

та науково-практичних конференцій, включаючи 2 закордонні, отримано 

3 патенти України на корисну модель та 1 свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертацію викладено на 214 

сторінках друкованого тексту, який включає вступ, огляд літератури, 

матеріали та методи досліджень, три розділи власних досліджень, аналіз 

та узагальнення результатів дослідження, висновки, практичні рекомендації, 

список використаних джерел та 3 додатки. Обсяг основного тексту дисертації 

складає 157 сторінок друкованого тексту. Робота ілюстрована 23 таблицями 

та 22 рисунками. Список використаних джерел містить 241 найменування, 

з них 179 кирилицею та 62 латиницею. 
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РОЗДІЛ 1 

ПРЕДИКТИВНІ ПІДХОДИ У СУЧАСНІЙ КАРІЄСОЛОГІЇ 

(Огляд літератури) 
 

1.1 Сучасні індексні показники ураженості зубів карієсом, 
їх актуальність та інформативність 

 

Оцінку поширеності та інтенсивності основних стоматологічних 

захворювань, у тому числі карієсу зубів, проводять, завдяки регулярним 

епідеміологічним дослідженням у різних регіонах України та усього світу. 

Встановлені під час таких досліджень дані не тільки інформують про рівень 

захворюваності на карієс зубів та інші стоматологічні хвороби, але 

й показують потребу населення у стоматологічній допомозі, а також надають 

можливість закладам охорони здоров’я своєчасно спланувати проведення 

профілактичних заходів та оцінити їх ефективність [56, 83, 179, 204, 209]. 

Для оцінки ураженості зубів карієсом використовують три основні 

показники – поширеність, інтенсивність та приріст інтенсивності [78, 240]. 

Поширеність карієсу зубів, як відомо, визначається у відсотках 

та характеризується кількістю осіб, які мають каріозні, пломбовані або 

видалені зуби [58]. Епідеміологічні дослідження щодо карієсу зубів, які були 

проведені у різних країнах світу, свідчать про те, що поширеність цього 

захворювання серед дорослих подекуди сягає 100 %, серед дітей шкільного 

віку цей показник коливається від 60 % до 90 % [45, 72, 196, 204, 217]. 

Достатньо поширеним залишається карієс зубів і серед дитячого 

та дорослого населення України [7, 44, 61, 64, 100, 118, 123]. 

Для оцінки інтенсивності карієсу зубів використовують широко 

застосовуваний індекс КПВ (каріозні, пломбовані та видалені постійні зуби) 

та його зарубіжний аналог, відомий під назвою DMFT (decayed, missing and 

filled permanent teeth) [58, 103, 240]. Обидва варіанти індексу дозволяють 

визначити інтенсивність карієсу в залежності від наявності у порожнині рота 
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тимчасових та/або постійних зубів (кп, кп + КПВ, КПВ), можливим також 

є варіант обчислення кількості поверхонь зубів, уражених карієсом (кпп, 

кпп + КпПпВ або КпПпВ), а також кількості нових каріозних порожнин 

за певний проміжок часу (Δкпп, Δкпп + КпПпВ, ΔКпПпВ), що характеризує 

приріст інтенсивності. Індекс DMFT був запропонований H. Klein та 

C. Palmer ще у 1938 році, його до теперішнього часу достатньо широко 

використовують під час проведення стоматологічних обстежень у всьому 

світі [219]. 

Незважаючи на популярність індексу КПВ, він не надає вичерпної 

інформації щодо ураження карієсом, серед його недоліків, наприклад, 

відсутність розподілу на неускладнені та ускладнені форми карієсу, труднощі 

під час реєстрації видалених зубів у дітей, зокрема, таких, що були видалені 

за ортодонтичними показаннями, неможливість зареєструвати активність або 

глибину ураження. Зазначені та інші обставини та умови, у свою чергу, 

мають певний вплив на визначення індексу КПВ, однак відповідним чином 

не відображаються, що може призвести до спотворення епідеміологічних 

даних щодо карієсу зубів [103, 124]. 

Саме тому на початку 2000-х років шведськими вченими за підтримки 

ВООЗ був розроблений та впроваджений новий Significant Caries Index (SiC) – 

індекс найвищої інтенсивності карієсу [193, 226]. Для визначення 

запропонованого показника спочатку підраховують інтенсивність ураження 

зубів карієсом за індексом КПВ для усього обстеженого контингенту 

населення, потім, залежно від отриманих результатів, розташовують 

показники від найменших до найбільших, потім осіб з цими показниками 

розподіляють на три рівні за кількістю групи. У групі осіб з найвищими 

показниками інтенсивності каріозного ураження зубів обчислюють середнє 

значення, яке і приймають за індекс SiC. 

Вітчизняні дослідники у своїх роботах також усе частіше 

використовують не тільки індекс КПВ, але й індекс SiC. Під час визначення 

показників стоматологічного здоров’я дітей віком 12 та 15 років 
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Г. В. Сороченко, С. В. Скульська та І. Ф. Ішутко (2016) встановили, 

що інтенсивність карієсу зубів за індексом КПВ в обстежених дітей 

знаходиться за рекомендаціями ВООЗ на середньому рівні, складаючи 3,3 та 

3,4, відповідно. Значення ж індексу SiC відповідає високому (6,4 у дітей 12 

років) та дуже високому рівню (6,6 у дітей 15 років) [127].  

Л. О. Хоменко та співавтори (2018), провівши стоматологічне 

обстеження 200 школярів віком 12 та 15 років, встановили, що інтенсивність 

карієсу зубів за індексом КПВ у них становила 4,0 та 5,34, відповідно, при 

цьому індекс найвищої інтенсивності карієсу зубів SiC у дітей цих вікових 

груп виявився значно вищим – 7,97 та 10,21, відповідно [169].  

Таким чином, індекс найвищої інтенсивності карієсу зубів SiC 

не тільки визначає загальну середню інтенсивність каріозного ураження 

у дітей в обстеженій групі, але й виявляє осіб, найбільш схильних до цього 

захворювання, що, у свою чергу, дає можливість запровадити 

диференційований та індивідуалізований підхід до проведення профілактики 

карієсу зубів. Але, поряд з зазначеними перевагами, цей показник є лише 

більш сучасною та розширеною модифікацією індексу КПВ і не дає 

можливість ідентифікувати карієс за локалізацією та глибиною ураження. 

У зв’язку з цим, групою науковців була розроблена Міжнародна 

Система Визначення та Оцінки Карієсу – ICDAS (International Caries 

Detection and Assessment System), яка у 2009 році була доопрацьована 

та удосконалена, в результаті чого з’явилася ICDAS ІІ [183, 184, 190, 215, 216]. 

Ці системи дають можливість під час проведення клінічного огляду 

порожнини рота пацієнта оцінити глибину ураження зубів карієсом 

та характеризувати вид реставрації або герметизації фісур зубів. 

Останніми роками системи ICDAS та ICDAS ІІ успішно застосовують 

під час проведення епідеміологічних досліджень у всьому світі, у тому числі 

в Україні. Так, у ході порівняльного дослідження декількох систем оцінки 

ураження зубів карієсом у дітей та студентів було встановлено, що суттєвою 

перевагою індексів ICDAS є висока точність за рахунок можливості 
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реєстрації його різних стадій. Поряд з цим, виявлено, що для ефективного 

використання цієї системи оцінки інтенсивності карієсу зубів у одного 

пацієнта необхідно витратити більш, ніж у 2 рази більше часу [181].  

Н. І. Смоляр та Н. Л. Чухрай (2016) довели, що для більш об’єктивної 

оцінки епідеміологічної ситуації щодо карієсу зубів серед школярів віком 7, 

12 та 15 років, а також моніторингу ефективності профілактичних заходів 

більш доцільним є використання індексів ICDAS ІІ та SiC, ніж традиційного 

КПВ. За індексом ICDAS ІІ встановлено достовірне збільшення інтенсивності 

початкових форм карієсу, які характеризуються візуальними змінами лише 

в емалі, з 0,26 ± 0,09 у дітей віком 7 років до 0,68 ± 0,13 та 1,10 ± 0,17 у дітей 

12 та 15 років, відповідно [124]. О. Б. Гринишин та Е. В. Безвушко (2014) 

у результаті обстеження дітей віком від 2 до 9 років, завдяки використанню 

індексу ICDAS ІІ, показали, що з віком у дітей зростає кількість каріозних 

порожнин з ураженням середніх та глибоких шарів дентину, що розташовані 

на контактних поверхнях зубів [31]. 

Відносно нещодавно групою дослідників була розроблена ще одна 

система оцінки інтенсивності ураження зубів карієсом CAST (Caries 

Assessment Spectrum Treatment Index) [208, 220]. Запропонований індекс 

складається з десяти кодів від 0 до 9, які розташовані у порядку збільшення 

тяжкості каріозного ураження, у результаті чого можливим є більш детальне 

дослідження структури захворюваності на карієс зубів. Завдяки індексу 

CAST, можливо реєструвати не тільки каріозне ураження емалі або дентину 

(коди 3, 4 та 5), але й ускладнені форми карієсу зубів (коди 6 та 7) [103, 220]. 

Епідеміологічні дослідження, в яких застосовували цей індекс, були 

більш інформативними щодо структури захворюваності на карієс зубів 

порівняно з традиційним індексом інтенсивності [181, 213]. Порівнюючи 

індекси КПВ та CAST, також встановили, що у одного пацієнта для 

підрахунку першого індексу потрібно було витратити, в середньому, 

3,8 хвилини, при цьому коефіцієнт варіації складав 39,5 %, а для індексу 

CAST ці показники дорівнювали, відповідно, 4,7 хвилини та 29,8 %, тобто 
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результати оцінювання індексу КПВ за меншого часу були більш 

різнорідними [181]. 

Систематичне спостереження за епідеміологічним рівнем карієсу зубів 

є однією з важливих складових профілактичної допомоги населенню [56, 58, 83]. 

На жаль, усі існуючі на сьогоднішній день показники каріозного ураження, 

які найчастіше використовують під час проведення масових стоматологічних 

обстежень, не дають можливості оцінити фактори його ризику. Саме тому 

Європейською комісією з охорони здоров’я у 2005 році була запропонована 

система моніторингу стоматологічного здоров’я та якості стоматологічної 

допомоги EGOHID (European Global Oral Health Indicators Development) 

[189]. Ця система складається з сорока індикаторів, які інформують щодо 

суб’єктивної оцінки стану стоматологічного здоров’я та результатів 

об’єктивного клінічного обстеження [205]. Результатом застосування 

запропонованої системи є виявлення найбільш вагомих факторів ризику 

виникнення карієсу зубів з метою оптимізації проведення його подальшої 

профілактики та лікування.  

Система EGOHID була успішно впроваджена та апробована у декількох 

європейських країнах, у тому числі в Україні [6, 23, 38, 54, 120, 127, 201]. Так, 

за даними Н. І. Смоляр, П. А. Леуса, Л. О. Хоменко та Л. Ф. Каськової (2016), 

у результаті порівняння даних суб’єктивного та об’єктивного обстеження 

дітей віком 12 та 15 років, мешканців різних регіонів України, було 

встановлено чіткий взаємозв’язок показників гігієни порожнини рота, 

дотримання режиму чищення зубів, використання зубних паст, що містять 

фтор, та частоти вживання солодощів з показниками стоматологічного 

статусу обстежених дітей [121]. Це, у свою чергу, підтверджує 

результативність застосування системи EGOHID у комплексній оцінці стану 

стоматологічного здоров’я дітей. 

Таким чином, на сьогоднішній день розроблені та активно 

застосовуються різноманітні системи оцінки епідеміологічних показників 

карієсу зубів. Результати досліджень свідчать про те, що зазначені показники 
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щодо каріозного ураження зубів у населення України залишаються 

на достатньо високому рівні [11, 51, 59, 71, 87, 101, 112, 176]. Незважаючи на 

наявність певного різноманіття індексів, зокрема, для оцінки інтенсивності 

ураження зубів карієсом, до теперішнього часу ВООЗ рекомендує 

використовувати під час проведення стоматологічного обстеження пацієнта 

саме індекс КПВ [240]. До того ж, в епідеміологічних дослідженнях 

вітчизняних авторів також найбільш частіше використовується саме цей 

індекс [41, 53, 62, 114, 172, 178]. Серед безумовних переваг індексу КПВ – 

його простота та швидкість у використанні, доведена достовірність 

та надійність показників, а також можливість порівняння результатів 

з показниками, отриманими іншими дослідниками [77, 108, 125, 170]. 

 

1.2 Прогнозування карієсу зубів, сучасні погляди та підходи 

 

Існує та з різним успіхом запроваджується достатньо велика кількість 

методологічних підходів до прогнозування карієсу зубів, що ґрунтуються 

на різноманітних поглядах на його походження, розвиток та перебіг. Добре 

відомим є факт, що карієс зубів є неможливим без участі мікроорганізмів, 

які, постійно знаходячись у порожнині рота, здатні фіксуватися на гладкій 

поверхні емалі та формувати, таким чином, назубні нашарування [12, 171].  

Серед зубних відкладень найбільший карієсогенний потенціал 

належить зубній бляшці, яка щільно з’єднана з поверхнею емалі та 

найчастіше утворюється саме на тих ділянках коронки зубів, доступ до яких 

під час чищення є утрудненим [10, 84, 122, 198]. Основну структуру зубної 

бляшки складають мікроорганізми, переважно це група стрептококів, серед 

яких найбільш виражені карієсогенні властивості має Str. mutans. Саме 

ці стрептококи здатні продукувати протеолітичні ферменти та органічні 

кислоти, вплив яких призводить до прогресуючої демінералізації емалі  

[42, 74, 224, 230]. Зі збільшенням кількості зубних нашарувань на поверхні 
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зубів та зростанням концентрації у ротовій рідині карієсогенних бактерій 

істотно зростає ризик каріозного ураження зубів [12, 15, 74, 84, 122]. 

У зв’язку з цим, дослідниками була розроблена значна за кількістю група 

тестів для прогнозування карієсу зубів, які спрямовані на виявлення впливу 

та оцінку саме мікробного фактору. 

Добре відомими та широко використовуваними, у тому числі для 

досягнення зазначеної мети, є різноманітні гігієнічні індекси [58]. Останнім 

часом було розроблено та впроваджено у клінічну практику діагностичні 

засоби, що дозволяють одномоментно та дуже яскраво візуалізувати назубні 

нашарування, – Tri Plaque ID гель, Plaque Indicator Kit (GC, Японія), Plaque 

Agent (Miradent, Німеччина), Plaque Finder (Curaprox, Швейцарія) тощо 

[115, 198]. Були розроблені експрес-тести, що дозволяють у клінічних умовах 

без залучення додаткового обладнання вже через декілька хвилин визначити 

рівень концентрації Str. mutans у ротовій рідині пацієнта – Saliva-Check 

Mutans (GC, Японія), Dentocult SM Strip Mutans (Vivadent, Ліхтенштейн), 

LCL-test (LCL biokey GmbH, Німеччина), а також визначити рівень 

метаболічної активності карієсогенних бактерій та концентрацію у ротовій 

рідині продукованої ними молочної кислоти – Clinpro Cario-L-Pop test  

(3М ESPE, США) [27, 234]. 

Однак дуже часто оцінка за наведеними тестами виглядає неточною та 

суб’єктивною, тому дослідниками були зроблені спроби надати їм більшої 

об’єктивності та практичного значення щодо клінічного застосування, 

наприклад, за рахунок використання цифрових інтраоральних знімків 

поверхонь зубів, що досліджують, з подальшим їх комп’ютерним аналізом 

і визначенням площі зубного нальоту в метричній системі [130]. 

Ю. О. Шинчуковська, Л. О. Хоменко (2013) рекомендували після 

клінічного обстеження пацієнтів та визначення гігієнічного індексу Green-

Vermillion використовувати цифрову інтраоральну флюоресцентну камеру 

«VistaProof» виробництва фірми DurrDental, Німеччина [136]. При значенні 

гігієнічного індексу OHI-S від 0,7 до 1,6 бала гігієнічний стан оцінюють, як 
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задовільний, а при значенні індексу у межах 1,7–2,5 бала – як незадовільний. 

Це, з точки зору авторів, дозволяє, з одного боку, об’єктивізувати оцінку 

рівня гігієни порожнини рота, а з іншого, наочно продемонструвати 

результати дослідження пацієнту і мотивувати його до регулярної 

та ефективної індивідуальної гігієни порожнини рота.  

Доведено, що велику роль у підтриманні гомеостазу порожнини рота 

відіграє ротова рідина [15, 67, 177, 223]. Природно, що ціла група 

прогностичних тестів заснована на дослідженні її якісних і кількісних 

характеристик (швидкість слиновиділення, рН, буферна ємність, 

мінералізуючий потенціал) та інших властивостей. Так, наприклад, 

Л. Ф. Курдиш (2010) у прогнозуванні ризику розвитку множинного карієсу 

зубів у підлітків важливе значення відводить деяким показникам ротової 

рідини, а саме, істотному зниженню швидкості салівації, низькому 

мінералізуючому потенціалу слини, зменшенню буферної ємності, а також 

в’язкості ротової рідини та її кислотно-лужного балансу [70]. 

А. І. Мельником (2016) був розроблений спосіб експрес-аналізу слини на 

предмет її біофізичної карієсогенності (тест КГС), який полягає у визначенні 

рН слини за допомогою універсального індикаторного паперу та її 

змочувальної здатності за довжиною змоченої частини смужки цього паперу 

слиною протягом 2 хв. У результаті проведення цього тесту ступінь 

карієсогенності змішаної слини оцінюється, як «низький» у разі отриманих 

значень рН ≥ 7 і L > 18 мм, як «високий» – за рН ≤ 6 і L < 14, усі інші значення 

рН і L свідчать про середній ступінь карієсогенності змішаної слини [134]. 

Однак тести для прогнозування карієсу зубів, що базуються на основі 

визначення різноманітних параметрів ротової рідини, не отримали широкого 

розповсюдження через необхідність застосування лабораторного оснащення 

та неможливість їх застосування на щоденному клінічному прийомі. Навіть 

розроблені експрес-системи для діагностики біофізичних властивостей 

ротової рідини in vivo (Saliva-Check Buffer, GC, Японія) не набули 

популярності через свою дороговартісність та суб’єктивність [222, 229]. 
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Деякі автори, дотримуючись теорії багатофакторного походження 

карієсу зубів, присвятили свої дослідження встановленню найбільш вагомих 

чинників у його розвитку та визначенню прогностичної ролі кожного з них. 

Так, Н. В. Біденко (2011), проаналізувавши у своїй роботі понад 70 факторів 

ризику виникнення карієсу зубів, встановила, що провідну роль у виникненні 

каріозних уражень зубів у дітей віком до 3 років відіграють чинники, що 

пов’язані з мікрофлорою порожнини рота, загальносоматичним здоров’ям 

дитини та патологією вагітності матері. У віці 4–5 років одночасно 

з фактором мікрофлори порожнини рота зростає значущість чинників 

загальносоматичного здоров’я дитини, своєчасного та повноцінного 

надходження до організму мікроелементів, кальцію та вітаміну D, 

необхідних для фізіологічного розвитку та мінералізації зубів дитини [8].  

Поряд з цим, групою інших дослідників встановлено, що 

на інтенсивність карієсу зубів у дітей віком від 2 до 6 років більшою мірою 

впливає рН та мінералізуючий потенціал ротової рідини, ніж рівень 

індивідуальної гігієни порожнини рота та антропометричні показники [5]. 

Але така багатофакторність, а інколи різноплановість та різноспрямованість 

оцінюваних чинників майже до альтернативності та взаємовиключення щодо 

причин розвитку карієсу значно ускладнює можливість його прогнозування. 

Ще одна група авторів з метою визначення ймовірності розвитку 

карієсу зубів пропонують використовувати дані одонто- або дерматогліфіки. 

Для цього Г. Р. Демчиною (2002) на основі одонтогліфіки перших нижніх 

постійних молярів був запропонований клінічний метод прогнозування 

резистентності емалі до карієсу зубів та на його основі розроблений 

клінічний тест одонтогліфіки, який полягає у ранній клінічній оцінці 

морфологічних особливостей жувальних поверхонь перших нижніх 

постійних молярів [133]. У результаті його проведення пацієнтів 

розподіляють на групи для подальшого індивідуального призначення 

карієспрофілактичних заходів, зокрема, проведення герметизації фісур. 
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А. В. Борисенко та М. М. Шінкарук-Диковицька (2015) розробили 

спосіб прогнозування інтенсивності ураження зубів карієсом у чоловіків 

з різних регіонів України на основі комплексу дерматогліфічних параметрів 

[137]. При цьому застосування запропонованого способу є, на жаль, 

неможливим на щоденному клінічному прийомі через необхідність 

визначення цілої низки показників пальцевої та долонної дерматогліфіки, що, 

у свою чергу, потребує залучення фахівців інших спеціальностей. 

Одні з найбільш інформативних та прогностично цінних тестів щодо 

ризику розвитку карієсу засновані на дослідженні специфічних властивостей 

твердих тканин зубів, а саме мікротвердості, проникності та кислотостійкості. 

До числа таких відносять добре відомий тест CRT (color, reaction, time), 

клінічну оцінку швидкості ремінералізації емалі – КОШРЕ, метод кислотної 

біопсії емалі тощо [76, 110, 182, 194]. 

З точки зору більшості авторів, провідна роль у здатності емалі 

протистояти постійно діючим агресивним карієсогенним чинникам належить 

ротовій рідині [15, 47, 73, 211]. Саме вона, завдяки своїм мінералізуючим 

властивостям, забезпечує підтримання постійної рівноваги між процесами 

де- та ремінералізації, перешкоджаючи виходу з емалі таких мікроелементів, 

як кальцій і фосфор, та сприяючи їх надходженню до її структури. Тест, що 

є об’єктивним клінічним показником цих властивостей, був розроблений 

Т. Л. Рединовою, він позиціонується, як клінічна оцінка швидкості 

ремінералізації емалі (КОШРЕ-тест) [111]. Відповідно до нього, після 

одноразової дозованої кислотної дії на ділянку поверхні емалі, проводять 

візуальну оцінку ступеня прокрашування цієї демінералізованої ділянки 

протягом декількох днів до реєстрації повної відсутності забарвлення. У ході 

проведення КОШРЕ-тесту кожного дня оцінюють інтенсивність забарвлення 

емалі у відсотках та фіксують кількість днів, що знадобилися для повного 

відновлення структури емалі. За цим тестом для карієсстійкої емалі 

є характерною низька чутливість до дії кислоти (нижче 40 %) та високі 

ремінералізуючі властивості ротової рідини (від 1 до 3 діб), а для 
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карієссхильної – висока чутливість до дії кислоти (вище 40 %) та низькі 

ремінералізуючі властивості ротової рідини (більше, ніж 4 доби) [88]. 

Один з найбільш чутливих та доведено точних тестів для прогнозування 

ризику розвитку карієсу зубів – це метод кислотної біопсії емалі [34, 75]. Він 

заснований на кількісній оцінці вмісту макро- і мікроелементів, зокрема, 

кальцію, фосфору та фтору, у біоптаті емалі. Але останнім часом через 

притаманну цьому тесту трудомісткість та дороговартісність його 

застосовують достатньо рідко та все більше у суто наукових дослідженнях. 

Протягом останнього часу з метою визначення ризику розвитку карієсу 

зубів дослідники все частіше пропонують застосовувати метод 

математичного моделювання, який заснований на описі властивостей, 

взаємозв’язку, структурних та функціональних характеристик об’єкта 

моделювання за допомогою системи математичних рівнянь [52, 66, 173]. 

Після проведення дискримінантного або регресійного аналізу комплексу 

визначених показників на їх основі будують математичні моделі для 

прогнозування карієсу зубів. Наприклад, С. Ф. Любарець (2018) 

запропонувала прогностичну дискримінантну математичну модель щодо 

прогнозування карієсу зубів, як ускладнення порушення формування твердих 

тканин зубів у дітей. Для застосування пропонованого способу авторка 

рекомендує враховувати низку клінічних та біохімічних показників стану 

твердих тканин зубів, пародонта та ротової рідини [81]. 

Відомим також є метод математичного моделювання прогнозування 

ймовірної інтенсивності каріозного ураження зубів у підлітків на основі 

антропометричних показників дітей, а саме, особливостей будови і розмірів 

тіла, а також особливостей їх долонної дерматогліфіки [141].  

Ще одна подібна математична модель, що дозволяє прогнозувати ризик 

розвитку карієсу у дітей віком 8–11 років, потребує наявності даних щодо 

стану емалевої резистентності, швидкості ремінералізації емалі, вмісту 

кальцію та фосфору у ротовій рідині, мінерального потенціалу слини 

та сезону народження дитини, тобто вона є мультифакторною [109]. 
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Відомим на сьогоднішній день математичним моделям для 

прогнозування карієсу зубів властива достатньо висока чутливість (68–71 %) 

та специфічність (96 %), але їх застосування є багатокроковим, інколи досить 

складним, потребує визначення низки не завжди суто клінічних показників, 

а тому майже не має практичної клінічної перспективи [195]. 

Широке розповсюдження комп’ютерних технологій та все більша 

диджиталізація усіх напрямків галузі охорони здоров’я обумовила появу 

цілої низки комп’ютерних програм для прогнозування карієсу зубів [232, 

241]. Завдяки ним, можливо з різним ступенем достовірності прогнозувати 

ймовірність виникнення цього захворювання у дітей та дорослих. Більшість 

з вже відомих комп’ютерних програм побудовані на основі стандартизованих 

мультифакторних опитувальників. Так, відповідно до рекомендацій 

Американської асоціації стоматологів, усі чинники, що враховуються 

у роботі цих програм, можуть бути розподілені на наступні декілька груп: 

соціально-демографічні (вік, етнічна приналежність); поведінкові (історія 

годування немовлят, дієта); клінічні (гігієна порожнини рота, наявність 

карієсу, демінералізації емалі); мікробіологічні фактори та фактори, що 

пов’язані з ротовою рідиною [180]. У цілому, для повноцінної роботи з ними 

необхідно враховувати від дев’яти до дванадцяти різноманітних чинників.  

Розроблені комп’ютерні програми у теперішній час можна розділити 

на дві групи. Першу групу складають програми, робота яких передбачає 

застосування стандартизованих алгоритмів на основі комп’ютерного 

програмного забезпечення. Найбільш відомими серед них є, наприклад, 

NusCra (National University of Singapore Caries Risk Assessment), 

CARIOGRAM, PreViser. Другу групу складають програми, засновані лише 

на стандартному переліку запитань та клінічному огляді пацієнта, – ADA 

(caries risk assessment by American Dental Association), CAMBRA (Caries 

Management By Risk Assessment), CAT (American Academy of Pediatric 

Dentistry Caries Assessment Tool) тощо [162, 195, 225]. 



43 

 

Однією з найбільш відомих та широко застосовуваних комп’ютерних 

програм для прогнозування карієсу зубів у світі є мультифакторна програма 

«CARIOGRAM» [14, 192]. Під час роботи з нею розробники пропонують 

враховувати десять факторів, серед яких швидкість слиновиділення, буферна 

ємність ротової рідини, рівень вмісту у ній лактобацил та стрептококів тощо 

[191]. Визначення деяких з них потребує проведення лабораторних 

досліджень та наявності додаткового обладнання, а, отже, зайвих 

матеріальних та часових витрат. Оцінку кожного з визначених факторів 

проводять достатньо суб’єктивно з присвоєнням від 0 до 3 балів, при цьому 

не враховують жодні кількісні критерії щодо отриманих показників. 

У результаті роботи «CARIOGRAM» на екрані персонального 

комп’ютера з’являється графічне зображення різнокольорової секторальної 

діаграми, кожний сектор якої відображає вплив того чи іншого етіологічного 

фактору. Ризик розвитку карієсу, відповідно до отриманої діаграми, оцінюють 

у відсотках за розміром сектору зеленого кольору: 0–20 % – відповідає дуже 

високому рівню розвитку карієсу зубів, 21–40 % – високому рівню розвитку 

карієсу, 41–60 % – середньому рівню, більше 60 % – низькому.  

У 2003 році П. А. Леусом та С. М. Тихоновою була розроблена 

модифікація програми «CARIOGRAM», відповідно до якої, під час 

розрахунку ризику розвитку карієсу зубів враховують тільки сім з зазначених 

десяти критеріїв, виключаючи при цьому фактори щодо стану ротової 

рідини, що дещо спрощує застосування цього програмного продукту [144]. 

Наявні на теперішній час комп’ютерні програми можуть бути 

застосовані для прогнозування карієсу зубів у пацієнтів різного віку, 

але найчастіше їх використовують у дітей дошкільного віку. Дослідниками 

було встановлено, що саме у цій віковій групі застосування наведених 

програм є найбільш ефективним та достовірним [210].  

Слід зазначити, що для більшої кількості наявних комп’ютерних 

програм властива висока чутливість щодо можливого майбутнього розвитку 

карієсу зубів, але, поряд з цим, для них характерна низька специфічність, що, 
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як наслідок, може призвести до так званої гіпердіагностики (переоцінки 

ризику) та призначення необґрунтованих за обсягом, інтенсивністю, часом 

та періодичністю карієспрофілактичних заходів. До того ж, жодна з відомих 

комп’ютерних програм у результаті своєї роботи не дає відомостей щодо 

певної кількості можливих каріозних уражень через певний час. 

Як результат, такі програми є більш корисними саме для пацієнтів у якості 

яскравого мотиваційного інструменту щодо необхідності регулярного 

проходження профілактичних стоматологічних обстежень. 

 

1.3 Структурно-функціональна кислотостійкість емалі та її 
значення у прогнозуванні карієсу зубів 

 

Добре відомо, що для повноцінного функціонування зуба, як цілісного 

органа, його тверді тканини повинні мати цілий ряд притаманних лише їм 

специфічних властивостей, серед яких провідне місце належить 

кислотостійкості [89]. Саме її рівнем визначається здатність твердих тканин 

зуба, зокрема, емалі, протистояти впливу постійно діючих зовнішніх 

агресивних карієсогенних чинників. 

На думку деяких авторів, вирішальну роль у формуванні 

кислотостійкості емалі зубів відіграє структура, яка, у свою чергу, 

визначається будовою емалі, вмістом у ній хімічних елементів, 

повноцінністю мінералізації з певною динамікою у віковому аспекті, а також 

особливостями мікрорельєфу поверхні [69, 106, 117, 212]. При цьому 

акцентовано підкреслюється безумовне значення ротової рідини, 

її характеристик та параметрів, які впливають майже на усі процеси, що 

відбуваються в емалі [15]. 

Одне з провідних місць у формуванні такої «пасивної» 

карієсрезистентності дослідники відводять саме процесу мінералізації емалі. 

Вони пов’язують більш активний розвиток каріозного ураження в осіб 

молодого віку з незавершеністю процесів насичення емалі мінеральними 
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компонентами, а підвищення рівня кислотостійкості – зі збільшенням 

у поверхневому шарі емалі вмісту кальцію, фосфору, фтору при зниженні 

вмісту вуглецю, натрію, кисню [50, 102, 206]. 

Основною структурною одиницею емалі, як відомо, є емалева призма, 

яка складається з кристалів апатитоподібної речовини [13]. Відомими 

є дослідження, що присвячені вивченню особливостей структури 

гідроксиапатитів у осіб з різним рівнем карієсрезистентності емалі. Автори 

цих робіт доводять зміни їх структури в залежності від рівня 

карієсрезистентності, зокрема, заміщення фосфат-іонів (PO4
3-) карбонат-

іонами (CO3
2-

) у людей з підвищеним рівнем ризику розвитку карієсу [30, 86].  

Інші роботи пов’язують зменшення рівня кислотостійкості 

з особливостями морфологічної будови емалі та її структурних елементів. 

Сукупність таких ознак, як хаотичне розміщення гідроксиапатитів 

у кристалічній решітці, поліморфізм емалевих призм (наявність призм п’яти- 

та шестигранної форми), зниження щільності їх розташування і, як наслідок, 

збільшення об’єму міжпризматичного простору, є свідченням зниження рівня 

кислотостійкості емалі [35].  

Для «незрілої», а отже, за визначенням карієссхильної емалі, 

характерним є також вираженість поверхневого мікрорельєфу, збільшення 

на її поверхні кількості мікропор. В емалі зуба, що тільки прорізався, об’єм 

мікропор досягає 6 % об’єму, з віком їх кількість та розміри на поверхні 

емалі зменшуються, становлячи об’ємом не більше 0,2 % [35]. Таким чином, 

під час процесу дозрівання емалі змінюється її хімічний склад, структура 

та властивості, що, у свою чергу, призводить до підвищення рівня 

«структурної» карієсрезистентності в осіб старших вікових груп. 

Ізольовано структурний компонент кислотостійкості може бути 

визначеним лише на депульпованих та видалених зубах або на тих ділянках 

емалі, які позбавлені прямого зв’язку з пульпою. У всіх інших випадках здатність 

емалі протистояти кислотній дії зовнішніх агресивних чинників визначається 

комплексом її структурно-функціональної кислотостійкості [89, 104]. 
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Функціональна компонента кислотостійкості є «активною», вона здатна 

швидко змінюватись під дією різноманітних чинників ендо- та екзогенного 

характеру і тісно пов’язана з центробіжним переміщенням зубної рідини, яке, 

у свою чергу, регулюється пульпою зубів [3, 80, 89, 104]. 

Численними роботами В. Р. Окушка доведено, що саме пульпа та 

її функціональний стан відіграють вирішальну роль у формуванні 

карієсрезистентності емалі. На його думку, саме під впливом пульпи та завдяки 

контрольованому нею центробіжному переміщенню зубної рідини відбувається 

остаточне формування структури дентину та емалі [36, 37, 93, 97]. У твердих 

тканинах зубів виділяють два типи рідини – це рідина, що входить до складу 

гідратної оболонки кристалів, та її вільна складова, яка постійно 

переміщується від пульпи по дентинних канальцях через дентино-емалеве 

з’єднання, органічні структури (емалеві пучки, пластинки, веретена) 

і мікропори в емалі та виходить на її поверхню. Саме тут є можливою 

візуальна реєстрація мікрокрапель зубної рідини [43, 93, 94, 187]. 

Численні дослідники вивчали склад, властивості зубної рідини та її 

транспортну систему. Одні з перших спроб у цьому напрямку були зроблені 

Fisher (1927), дещо пізніше його роботи були експериментально підтверджені 

W. Lefkowitz (1937) [202]. Роботи R. Steinman та J. Leonora (1970) довели 

можливість зміни карієсрезистентності емалі шляхом гуморального впливу 

на швидкість переміщення зубної рідини [235]. 

J. Bergman (1965), а пізніше А. Bertacci (2009) у своїх роботах вивчали 

транспорт зубної рідини in vivo [185, 188]. У своєму експерименті А. Bertacci 

досліджувала постійні центральні різці верхньої щелепи в осіб віком від 

6 до 70 років. Для цього з поверхні зубів за допомогою гідрофобної 

полівінілсилоксанової маси знімали відбитки протягом 4 хвилин, після низки 

підготовчих етапів з них отримували поліефірні репліки, які у подальшому 

досліджували за допомогою скануючого електронного мікроскопу. 

У результаті проведеного дослідження встановлено, що в осіб віком від 

6 до 20 років більше, ніж 75 % поверхні емалі зубів було вкрито краплями 
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зубної рідини. З віком цей показник знижується, становлячи менше 5 % 

в осіб віком 60 років та старше [186, 188]. Проведене дослідження, таким 

чином, є ще одним підтвердженням існування механізму центробіжного 

переміщення зубної рідини, її ролі у протидії карієсогенним чинникам та 

певних вікових закономірностей структурно-функціональної кислотостійкості 

емалі зубів. 

Враховуючи доведену мобільність функціональної компоненти 

кислотостійкості, деякими авторами вивчалися можливості підвищення 

сумарного рівня карієсрезистентності за рахунок впливу саме на її «активну» 

складову. Встановлено, що змінити рівень кислотостійкості емалі зубів 

можливо за рахунок загальних (системних) та місцевих (локальних) факторів 

[4, 16, 82, 98]. Так, описаний сприятливий вплив на рівень кислотостійкості 

емалі електро- та хемостимуляції пульпи (хлорид натрію, карбамід), 

нормалізації тонусу вегетативної нервової системи (електропунктура) тощо 

[2, 29, 37, 175]. Доведено, що медикаментозна стимуляція парасимпатичного 

відділу вегетативної нервової системи призводить до підвищення загального 

рівня карієсрезистентності [104, 221]. 

Численними дослідженнями також було встановлено, що показники 

кислотостійкості емалі зубів суттєво коливаються в залежності від 

біологічних ритмів (сезонних, місячних та добових). Так, наприклад, 

найбільшим ризик розвитку карієсу зубів є наприкінці зими та на початку 

весни, найменшим – наприкінці весни та на початку літа [39, 63, 92].  

На динаміку показників карієсрезистентності впливає також загальний 

стан організму людини, а саме, наявність загальносоматичних захворювань, 

фізичних та емоціональних навантажень [91]. 

Отже, у зубах з життєздатною пульпою структурна та функціональна 

компоненти кислотостійкості доповнюють одна одну та раніше не виявлялися 

окремо. У клініці найпростішим, технічно доступним та прогностично 

цінним методом визначення індивідуального рівня структурно-

функціональної кислотостійкості емалі зубів є тест емалевої резистентності, 
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який був розроблений В. Р. Окушком та Л. І. Косарєвою (1983). В його основі 

лежить візуальна колориметрична оцінка дефекту емалі після дозованої 

кислотної дії однонормального розчину соляної кислоти [65, 95].  

У літературі відомо декілька модифікацій тесту емалевої 

резистентності. Так, наприклад, був запропонований пришвидшений 

та спрощений варіант проведення ТЕР. В його основу покладено 

використання розчинного у воді кислотного барвника індігокарміна, що 

випускається у вигляді пасти та складається з 30 г/л пасти індігокарміна 

в 0,2 М розчині сірчаної кислоти, за рахунок чого два етапи дослідження 

(протравлення емалі та забарвлення протравленої ділянки) поєднуються 

в один [142]. Удосконалення цього тесту полягає у скороченні кількості 

етапів його проведення, а, отже, у зменшенні можливості технічних помилок, 

що неодмінно впливають на отримані результати. 

Загальним суттєвим недоліком усіх варіантів тесту емалевої 

резистентності є суб’єктивність та неточність інтерпретації результатів його 

проведення, що, у свою чергу, може призвести до необґрунтованого 

призначення карієспрофілактичних заходів, тому дослідниками були 

зроблені спроби надати об’єктивну клінічну оцінку результатам ТЕР. 

Відомим є спосіб визначення кислотостійкості емалі зуба шляхом 

оцінки глибини кислотного мікродефекту емалі in vivo за рахунок впливу на 

протравлену ділянку низькоінтенсивного гелій-неонового лазеру 

з мінімальною потужністю до 1 мВт та подальшої оцінки інтенсивності 

відбитого від поверхні досліджуваної ділянки емалі світла [129]. 

Інтерпретація результатів проведення тесту не потребує залучення 

додаткових спеціалістів. Електронний реєстратор показує результат одразу. 

О. В. Дєньга та співавтори (2006) запропонували апаратурний 

спектроколориметричний спосіб визначення колірної насиченості 

фарбування зубів при проведенні ТЕР [99]. За цим тестом для визначення 

колірної насиченості кислотного мікродефекту емалі використовують 

спектроколориметр, подальшу обробку отриманих даних проводять 
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автоматично за допомогою мікропроцесору, результати роботи якого 

виводять на екран персонального комп’ютера.  

Переваги запропонованих вище способів полягають у тому, що вони 

дозволяють певною мірою об’єктивізувати результати оцінки 

кислотостійкості емалі зубів, підвищити їх чутливість та інформативність, 

але водночас вони є технічно складними, вимагають застосування 

лабораторного оснащення, наявності додаткових знань та умінь, що 

ускладнює їх щоденне застосування на клінічному прийомі, особливо у ході 

масових стоматологічних обстежень організованих контингентів. 

О. В. Сироткіна (2013) розробила спосіб клінічної оцінки СФКСЕ зубів, 

відповідно до якого, для отримання результату ТЕР застосовують 

комп’ютерний програмний продукт «CompTER». Цифровою фотокамерою 

в режимі «макро» виконують інтраоральний знімок протравленої 

та забарвленої ділянки емалі, після чого інтенсивність забарвлення 

автоматично визначає програма за допомогою комп’ютерного спектрального 

аналізу цифрового зображення в RGB-діапазоні. Результат у балах 

приймають за показник структурно-функціональної кислотостійкості емалі 

[135]. За рахунок об’єктивізації оцінки забарвлення вдалося підвищити 

ефективність прогнозування карієсу за ТЕР через 1 рік у дітей 12 років 

до 71,1 % за індексом ∆КПВз та до 70,0 % за індексом ∆КПпВ [166]. 

Неодмінною умовою усіх варіантів ТЕР, навіть з цифровою 

технологією фіксації результату, є проведення тесту на вестибулярній 

поверхні інтактного верхнього центрального різця у ділянці екватора  

[95, 99, 129, 135, 142]. Достатньо часто у клінічній практиці зробити це 

неможливо, наприклад, через повне перекриття вестибулярної поверхні 

реставраційним матеріалом, наявності пломб, незнімних ортодонтичних або 

ортопедичних конструкцій тощо. Отже, слід вивчити можливість визначення 

СФКСЕ з урахуванням її вікових і топографічних характеристик на різних 

ділянках інших зубів для обґрунтування прогнозування карієсу на підставі 

результатів проведення ТЕР на цих ділянках. 
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Проведений огляд літературних джерел показав, що запропоновані 

достатньо різноманітні підходи до прогнозування карієсу зубів, причому 

з різним ступенем предиктивності. Але більшість з існуючих методів або 

враховують малоінформативні чинники, або вимагають визначення великої 

кількості показників та залучення суміжних спеціалістів і додаткового 

обладнання. Технічно прості тести не завжди мають високу прогностичну 

цінність, їх оцінка дуже часто є суб’єктивною. Розроблені комп’ютерні 

програми не забезпечують високий ступінь достовірності визначення ризику 

карієсу зубів через необхідність одночасно враховувати значну кількість 

мінливих, а іноді не зовсім дотичних до даної патології показників. Уникнути 

цього можливо, з одного боку, у разі застосування обмеженої кількості 

максимально інформативних та індивідуалізованих стоматологічних 

показників, з іншого – завдяки використанню комп’ютерних програм, які 

були б здатні швидко обробляти великий масив даних, а також постійно 

навчатись та вдосконалюватись, за рахунок чого прогностична точність має 

зростати. Результат роботи таких програм, заснованих на нейромережевих 

технологіях, не програмується наперед розробником, вони приймають 

рішення самостійно, базуючись на минулому досвіді та виявлених ними 

прихованих закономірностях у масиві наявних даних [214, 231]. Саме такі 

властивості мають бути притаманними комп’ютерним програмам, які 

у майбутньому отримають широке застосування в охороні здоров’я. Таким 

чином, цілком перспективним та актуальним виглядає розробка принципово 

нових, інноваційно-технологічних підходів до прогнозування карієсу зубів 

з урахуванням індивідуальної схильності до нього кожної обстеженої особи. 

 

Результати досліджень даного розділу наведено в таких публікаціях: 

1. Удод О. А., Вороніна Г. С. Сучасні тенденції та підходи 
до прогнозування карієсу зубів. Новини стоматології. 2019. № 1 (98). С. 75–79. 

Дисертантка провела інформаційний пошук, опрацювала літературні 

джерела, проаналізувала матеріал та підготувала статтю до друку. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

У результаті проведеного аналізу літературних джерел були окреслені 

невирішені питання щодо прогнозування карієсу зубів, вікових 

та топографічних особливостей визначення СФКСЕ зубів та її компонентів. 

Це, у свою чергу, дозволило визначити завдання дослідження, яке проводили 

у декілька послідовних етапів.  

На першому з них проводили ретроспективний аналіз медичної 

документації відносно показників поширеності та інтенсивності карієсу зубів 

серед дитячого населення, а також деяких показників надання 

стоматологічної допомоги дорослим мешканцям промислового міста.  

На другому етапі з метою визначення найбільш інформативної ділянки 

для проведення ТЕР клінічно досліджували вікові та топографічні 

особливості СФКСЕ зубів та її функціональної компоненти, а також 

особливості реституції емалі після дозованої кислотної дії.  

На третьому етапі проводили клінічне дослідження ефективності 

прогнозування карієсу зубів за СФКСЕ зубів різних груп у найбільш 

інформативній ділянці вестибулярної поверхні цих зубів.  

На наступному етапі вивчали ефективність розробленого 

оптимізованого способу прогнозування карієсу зубів за СФКСЕ 

з використанням комп’ютерних нейромережевих технологій програмування. 

 

2.1 Матеріали досліджень 

 

2.1.1 Матеріали ретроспективного аналізу медичної документації. 
Для визначення епідеміологічних показників карієсу зубів у дитячого 

населення промислового міста були проаналізовані статистичні звіти про 

роботу дитячої стоматологічної служби міста Краматорська Донецької 

області за період з 2006 до 2016 року. Звіти містили кількісні дані щодо 
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лікувально-профілактичної та ортодонтичної допомоги дитячому населенню, 

яку здійснювали протягом зазначеного періоду дитячі стоматологічні 

відділення двох комунальних міських стоматологічних поліклінік. 

З метою вивчення тенденцій відносно надання стоматологічної 

допомоги дорослому населенню міста був проведений ретроспективний 

аналіз медико-статистичних форм обліково-звітної медичної документації 

(форма № 20 «Звітність. Звіт лікувально-профілактичного закладу  

за 20__ рік») [107] з деяких показників лікувальної роботи стоматологічної 

служби міста Краматорська за період з 2008 до 2017 року. У цих звітах були 

відображені кількісні дані щодо лікувальної допомоги дорослому населенню 

міста лікарями-стоматологами терапевтичного та хірургічного профілю 

у комунальних міських стоматологічних поліклініках. 

 

2.1.2 Матеріали клінічного дослідження. У ході клінічного 

дослідження СФКСЕ зубів, її особливостей, а також функціональної 

компоненти було оглянуто 223 особи, серед яких було 142 дитини (63,7 % від 

загальної кількості обстежених) та 81 дорослий (36,3 %). 

У дослідженні приймали участь амбулаторні стоматологічні пацієнти, 

які мали діагноз «хронічний та/або гострий карієс тимчасових та/або 

постійних зубів» та зверталися за допомогою на кафедру стоматології № 1 

Донецького національного медичного університету МОЗ України.  

Від усіх дорослих пацієнтів та батьків обстежених дітей була отримана 

інформована добровільна згода на проведення діагностики, лікування 

та на проведення операції та знеболення (медична документація форма 

№ 003-6/о) [49]. Дослідження проводили, згідно з принципами Гельсінської 

декларації, прийнятої Генеральною асамблеєю Всесвітньої медичної асоціації 

(1997–2000 рр.), Конвенцією Ради Європи про права людини та біомедицину 

(1997 р.), законодавством України та були схвалені комісією з біоетики 

університету. 
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Серед обстежених було 64 дитини віком 6–7 років (45,1 % від усього 

числа дітей), з яких 38 хлопчиків (59,4 % від кількості дітей цього віку) та 

26 дівчинок (40,6 %), і 78 дітей віком 12–15 років (54,9 %), з них 41 хлопчик 

(52,6 % від числа дітей цього віку) та 37 дівчинок (47,4 %). 

В обстеженому контингенті дорослих було 47 осіб віком 35–44 роки 

(58,1 % від усього числа дорослих), з яких 22 чоловіки (46,8 % від кількості 

обстежених цього віку) та 25 жінок (53,2 %), і 34 людини віком 55–70 років 

(41,9 %), серед яких було 14 чоловіків (41,2 % від кількості осіб цього віку) 

та 20 жінок (58,8 %) (рис. 2.1). 

 

 

Рис. 2.1 Загальна характеристика контингенту обстежених осіб, абс. 

 

Для дослідження вікових та топографічних характеристик СФКСЕ 

зубів, її функціональної компоненти, а також особливостей реституції емалі 

після дозованого кислотного впливу був залучений увесь контингент 

обстежених, тобто особи усіх вікових категорій. 

Для побудови та навчання комп’ютерної нейронної мережі 

використовували клінічні стоматологічні показники 73 пацієнтів трьох 

вікових груп, які не входили до загального числа обстежених пацієнтів. 

Серед них було 26 дітей віком 6–7 років (35,6 % від кількості обстежених), 

34 дитини 12–15 років (46,6 %) та 13 осіб віком 35–44 роки (17,8 %). 
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У повторному стоматологічному огляді через 1 рік знову взяли участь 

усі 223 пацієнти, але, враховуючи вікові особливості СФКСЕ зубів та її 

функціональної компоненти, клінічні дані пацієнтів віком 55–70 років 

не залучали до комп’ютерного прогнозування. 

У дослідження не включали пацієнтів з перекриттям вестибулярної 

поверхні досліджуваних зубів реставраційним матеріалом, штучними 

ортопедичними або ортодонтичними конструкціями, повною адентією зубів, 

психічними захворюваннями, у тому числі пов’язаних зі зловживанням 

алкоголем або наркотиками, когнітивними порушеннями, пацієнток 

з вагітністю або у період лактації, у разі, якщо пацієнт або його батьки 

планували переїзд у період проведення спостереження. 

 

2.2 Методи досліджень 

 

2.2.1 Методика ретроспективного аналізу медичної документації. 
Для дослідження епідеміологічних показників карієсу зубів у дітей міста 

Краматорська Донецької області у формах статистичних звітів вивчали дані, 

що були отримані під час роботи дитячих лікарів-стоматологів у профільних 

комунальних міських закладах стоматологічної допомоги, а також показники 

звітів щодо санації порожнини рота та профілактичних оглядів, проведених 

лікарями-стоматологами в організованих дитячих контингентах.  

Під час ретроспективного аналізу враховували дані про загальну 

кількість обстежених дітей, а також показники поширеності та інтенсивності 

карієсу зубів за індексами кпп, кпп + КпПпВ або КпПпВ у дітей віком 3, 6, 12 

та 15 років. Отримані результати оцінювали, відповідно до загальновідомих 

рекомендацій ВООЗ [240].  

З метою вивчення деяких показників надання стоматологічної 

лікувальної допомоги дорослому населенню міста в аналізованих формах 

обліково-звітної медичної документації враховували загальну кількість 

відвідувань лікарів-стоматологів, які здійснили дорослі мешканці міста 
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Краматорська, у тому числі первинних відвідувань, загальну кількість 

встановлених у дорослих пацієнтів пломб з різних пломбувальних матеріалів 

з приводу карієсу зубів та його ускладнень, некаріозних та травматичних 

уражень тощо, загальну кількість видалених постійних зубів з приводу 

ускладненого карієсу, захворювань пародонта, травматичних ушкоджень, 

за хірургічними та ортодонтичними показниками тощо та співвідношення 

кількості пломб до кількості видалених постійних зубів. 

 

2.2.2 Методика стоматологічного обстеження пацієнтів. 
Стоматологічне обстеження пацієнтів проводили за загальноприйнятою 

методикою за штучного та природного освітлення за допомогою 

стандартного набору стоматологічного інструментарію. Дані об’єктивного 

обстеження пацієнтів заносили до форми первинної облікової документації 

№043/о «Медична карта стоматологічного хворого № __» [48]. 

Під час первинного стоматологічного дослідження у всіх обстежених 

визначали інтенсивність каріозного ураження за індексами кпп + КпПпВ або 

КпПпВ, гігієнічний стан порожнини рота за спрощеним індексом OHI-S, 

структурно-функціональну кислотостійкість емалі зубів за тестом емалевої 

резистентності, який проводили на вестибулярній поверхні інтактних 

центральних різців, іклів та других премолярів верхньої щелепи у ділянці 

ріжучого краю (горбика), екватору та шийки, та її функціональну компоненту 

(патент України на корисну модель № 118523). За показниками СФКСЕ 

у ділянці екватора зубів різних груп усі обстежені були розподілені на чотири 

диспансерні групи, відповідно до загальновідомих рекомендацій [95]. 

Для побудови та навчання комп’ютерної нейронної мережі, на основі 

якої у подальшому був розроблений комп’ютерний програмний продукт для 

прогнозування карієсу зубів «CariesPro» (свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір № 92430), отримані під час первинного обстеження 

показники, а саме, вік пацієнта (Х1), індекс інтенсивності карієсу (Х2), 

гігієнічний індекс OHI-S (Х3), структурно-функціональну кислотостійкість 
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емалі зубів (Х4) та її функціональну компоненту (Х5), тобто, загалом, п’ять 

показників, використовували в якості вхідних (Х) даних, на основі яких 

проводили прогнозування. Вихідним, тобто кінцевим, показником (Y) був 

визначений приріст інтенсивності карієсу зубів з урахуванням кількості 

поверхонь, на яких було діагностовано карієс чи пломбу. 

Через 1 рік проводили повторний огляд усіх пацієнтів, під час якого 

у всіх обстежених знову оцінювали інтенсивність каріозного ураження 

за наведеними вище індексами та підраховували приріст інтенсивності 

карієсу за індексом Δкпп + КпПпВ або ΔКпПпВ та визначали кореляційний 

зв’язок між первинними показниками структурно-функціональної 

кислотостійкості емалі зубів і отриманим приростом, а також порівнювали 

отриманий показник приросту з прогнозованим за допомогою комп’ютерної 

програми «CariesPro» (патент України на корисну модель № 139354). 

 

2.2.3 Методика оцінки інтенсивності та приросту інтенсивності 
каріозного ураження зубів. Інтенсивність каріозного ураження зубів у дітей 

віком 6–7 та 12–15 років визначали за індексом кпп + КпПпВ. Цей індекс 

обчислюється у пацієнтів зі змінним прикусом та визначається, як сума всіх 

поверхонь тимчасових або постійних зубів, які уражені карієсом (к або К) 

і пломбовані (п або П), та кількості видалених постійних зубів (В) у одного 

пацієнта. Видалені тимчасові зуби враховували лише, якщо у дитини 

не настав час їх фізіологічної зміни. У пацієнтів віком 35–44 та 55–70 років 

інтенсивність каріозного ураження визначали за індексом КпПпВ, який 

складається з суми всіх поверхонь постійних зубів, на яких було 

діагностовано карієс (К) чи виявлено пломбу (П), та видалених зубів (В). 

У разі одночасної наявності на одній поверхні зуба карієсу та запломбованої 

каріозної порожнини, враховували і каріозну порожнину, і пломбу.  

Для оцінки приросту інтенсивності каріозного ураження зубів 

використовували індекси Δкпп + КпПпВ або ΔКпПпВ. У кожного пацієнта 

після первинної оцінки через 1 рік знову визначали індекс інтенсивності 
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каріозного ураження кпп + КпПпВ або КпПпВ та віднімали від нього показник, 

отриманий під час первинного огляду. Вираховану різницю приймали 

за показник приросту інтенсивності каріозного ураження. 

Для обчислення середніх показників індексів інтенсивності та приросту 

інтенсивності каріозного ураження в окремій віковій групі спочатку 

визначали індекси у кожного пацієнта, після чого отримані показники 

підсумовували, а одержану суму ділили на загальну кількість осіб у кожній 

віковій групі. 

 

2.2.4 Методика визначення гігієнічного індексу OHI-S. Визначення 

рівня індивідуальної гігієни порожнини рота проводили за спрощеним 

гігієнічним індексом OHI-S (Oral Hygiene Index Simplified) Green-Vermillion 

(1964) [33]. Оцінку цього індексу проводили на вестибулярній поверхні 

перших молярів верхньої щелепи, правого верхнього та лівого нижнього 

центрального різця, а також на оральній поверхні перших нижніх молярів.  

Спочатку на досліджуваних поверхнях за допомогою розчину Люголя 

виявляли зубний наліт (Debris-index), після чого за допомогою 

стоматологічного зонду визначали зубний камінь (Calculus-index).  

Оцінку площі зубного нальоту проводили за наступними критеріями: 

0 балів – зубний наліт відсутній; 1 бал – зубний наліт вкриває не більше, ніж 

1/3 поверхні коронки зуба; 2 бали – наліт наявний більше, ніж на 1/3 поверхні 

коронки зуба, але його площа не перевищує 2/3; 3 бали – наліт вкриває 2/3 

досліджуваної поверхні зуба і більше.  

Визначення індексу зубного каменя проводили за таких оцінок: зубний 

камінь не виявлений – 0 балів; над’ясенний зубний камінь, що вкриває до 1/3 

поверхні зуба, – 1 бал; над’ясенний камінь займає від 1/3 до 2/3 поверхні зуба 

і (або) визначені окремі конгломерати під’ясенного зубного каменя – 2 бали; 

над’ясенний камінь вкриває більше, ніж 2/3 поверхні зуба, і (або) під’ясенний 

камінь вкриває шийку зуба – 3 бали. За нерівномірного відкладення зубного 

нальоту і каменя оцінювали ту поверхню, на якій їх більше.  
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Отримані цифрові значення зубного нальоту і каменя складали та 

ділили на число досліджуваних зубів, тобто на шість. Розраховане значення 

приймали за гігієнічний індекс порожнини рота у даного пацієнта. У нормі 

він не повинний перевищувати 0,6 бала, що відповідає хорошій 

індивідуальній гігієні порожнини рота. Індекс, що дорівнює 0,7–1,6 бала, 

свідчить про задовільний рівень; індекс 1,7–2,5 бала – незадовільна гігієна 

порожнини рота; рівень 2,6–3,0 бали говорить про поганий гігієнічний стан. 

 

2.2.5 Методика визначення структурно-функціональної 
кислотостійкості емалі за тестом емалевої резистентності. Дослідження 

структурно-функціональної кислотостійкості емалі зубів проводили за тестом 

емалевої резистентності на вестибулярній поверхні інтактних центральних 

різців, іклів та других премолярів верхньої щелепи у ділянці ріжучого краю 

(горбика), екватору та шийки. 

Тест емалевої резистентності проводили, відповідно до методики 

Окушка В. Р. та Косарєвої Л. І. (1983) [65]. Для цього на попередньо очищену 

від зубного нальоту та висушену вестибулярну поверхню досліджуваних 

зубів за допомогою мікрокапіляру на 5 секунд наносили краплю 

однонормального розчину соляної кислоти у ділянці ріжучого краю 

(горбика), екватору та шийки [131]. За допомогою ватної кульки краплю 

знімали, на протравлені ділянки емалі знову за допомогою мікрокапіляру 

наносили 1 % розчин метиленового синього також на 5 секунд. Після 

видалення барвника інтенсивність забарвлення кислотних мікродефектів 

емалі оцінювали візуально за допомогою стандартної десятибальної шкали 

синього кольору. Отримане значення в балах приймали за показник СФКСЕ 

зубів з інтерпретацією за наступними критеріями:  

від 1 до 3 балів – протравлена кислотою ділянка мала блідо-блакитне 

забарвлення, що відповідає високій СФКСЕ, прогнозується нульова 

захворюваність на карієс;  
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від 4 до 5 балів – кислотний мікродефект мав блакитне забарвлення. Це 

свідчить про середній ступінь СФКСЕ, очікуються поодинокі ураження зубів 

карієсом;  

від 6 до 7 балів – після нанесення барвника було виявлене синє 

забарвлення емалі. У такому разі констатують низький рівень СФКСЕ 

і високий ступінь ризику виникнення карієсу, можливе утворення декількох 

нових каріозних порожнин;  

від 8 до 10 балів – відповідає темно-синьому кольору фарбування 

дефектів емалі, що свідчить про дуже значне зниження СФКСЕ 

та максимальний ризик виникнення карієсу, прогнозується системне 

ураження зубів карієсом. 

 

2.2.6 Методика визначення функціональної компоненти 
структурно-функціональної кислотостійкості емалі зубів. Для визначення 

функціональної компоненти СФКСЕ після проведення ТЕР на вестибулярній 

поверхні досліджуваного зуба в умовах ізоляції від ротової рідини з його 

піднебінної поверхні виконували хемостимуляцію пульпи гіпертонічним 

розчином хлористого натрію протягом 10 хвилин [2].  

Далі на симетричній попередньому місцю визначення ділянці 

вестибулярної поверхні цього ж зуба знову визначали показник СФКСЕ 

за ТЕР. Різницю між первинним та наступним показником кислотостійкості 

емалі зубів, виражену в балах, приймали за значення функціональної 

компоненти структурно-функціональної кислотостійкості емалі зубів 

у даного пацієнта (патент України на корисну модель № 118523) [132]. 

 

2.2.7 Методика визначення впливу пульпи на реституцію емалі 
зубів після дозованої кислотної дії. Для визначення впливу пульпи 

на процес реституції емалі після дозованої кислотної дії у той самий день 

після проведення ТЕР, визначення інтенсивності забарвлення кислотного 

мікродефекта емалі та змивання барвника всю вестибулярну поверхню 
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інтактних верхніх центральних різців на добу ізолювали від впливу ротової 

рідини за допомогою лавсанової матриці-ковпачка, яку попередньо 

підбирали за розміром з стоматологічного набору, припасовували 

до зазначеної поверхні досліджуваного зуба та фіксували за допомогою 

текучого фотокомпозиційного матеріалу без препарування емалі, тобто без 

інвазивного втручання (патент України на корисну модель № 118777) [128].  

Наступного дня знімали захисну матрицю-ковпачок та проводили 

тільки фарбування демінералізованих ділянок емалі з наступною візуальною 

оцінкою інтенсивності забарвлення в балах за допомогою стандартної шкали 

синього кольору та подальшою фіксацією нової матриці-ковпачка знову 

на добу. Цю процедуру повторювали в один і той самий час кожного дня 

до моменту реєстрації відсутності забарвлення протравлених ділянок емалі, 

що свідчить про повне відновлення поверхні емалі після дозованої кислотної 

дії, тобто її реституцію. Результати даного дослідження враховували у днях. 

 

2.3 Прогнозування карієсу зубів за комп’ютерними 
нейромережевими технологіями 

 

2.3.1 Методика побудови та навчання комп’ютерної нейронної 
мережі. В якості вхідних (Х) даних, на основі яких проводили побудову 

комп’ютерної нейронної мережі, використовували дані первинного 

клінічного обстеження 73 пацієнтів трьох вікових груп. До першої групи 

ввійшли 26 дітей віком 6–7 років, до другої групи було віднесено 34 дитини 

12–15 років, третю групу склали 13 осіб віком 35–44 роки.  

Для роботи використовували наступні клінічні показники: вік пацієнта 

(Х1), індекс інтенсивності карієсу зубів з урахуванням кількості поверхонь 

зубів, уражених карієсом у однієї особи (Х2), гігієнічний індекс OHI-S (Х3), 

структурно-функціональну кислотостійкість емалі зубів (Х4) та 

функціональну компоненту СФКСЕ (Х5), загалом, п’ять показників. 

Вихідним, тобто кінцевим, показником (Y) був визначений приріст 



61 

 

інтенсивності карієсу з урахуванням кількості поверхонь зубів, уражених 

карієсом. Отримана база даних була розподілена на дві вибірки – навчальну 

та контрольну, до яких ввійшли показники 65 та 8 пацієнтів, відповідно. 

Для підготовки таблиць з первинними даними та проведення 

розрахунків використовували стандартний пакет статистичних програм для 

Microsoft Excel. Для побудови нейромережі використовували високорівневу 

мову програмування Python з розширенням NumPay. Під час роботи були 

використані наступні програмні продукти: Pandas, TensorFlow, Keras, Scikit-

learn, Matplotlib, Jupyter Notebook [214]. 

На першому з низки послідовних етапів проводили обробку 

та підготовку отриманих даних. За допомогою електронної бібліотеки для 

аналізу та обробки даних Pandas зчитували сформовану базу даних з Excel-

файлів, після чого завантажені дані розподіляли на вхідні (Х) та вихідні (Y). 

Далі з метою подальшої нормалізації даних для кожного з факторів, 

що використовували, за допомогою стандартної функції NumPay визначали 

максимальні значення, відповідно до яких і було проведено нормалізацію. 

Це було потрібно для того, щоб покращити наступний процес навчання 

нейронної мережі та звести вхідні дані до єдиної системи обчислення. 

Заключним кроком цього етапу було перетворення вихідної координати 

в унітарний код (one-hot encoding) за допомогою стандартної функції Scikit-

learn. Використання унітарного коду при побудові нейронних мереж 

потрібно, коли кількість виходів відповідає числу можливих класів вихідної 

координати. При надходженні на вхід такої нейронної мережі тестової 

вибірки факторів максимальне значення буде встановлюватись тільки 

на одному з виходів. На другому етапі побудови нейронної мережі 

проводили проєктування її майбутньої структури та навчання. Для цього 

використовували послідовний спосіб опису нейронної мережі за допомогою 

Sequential. Під час роботи було створено нейронну мережу, що містить п’ять 

нейронів у вхідному шарі (виходячи з кількості наявних стоматологічних 

показників), один прихований повнозв’язний шар та вихідний шар з чотирма 
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нейронами. Кількість синаптичних ваг та нейронів в прихованому шарі була 

визначена, відповідно до теореми Колмогорова–Арнольда–Хехт–Нільсена 

[231]. В якості функції активації для вхідного шару було обрану relu, для 

активації вихідного шару – логістична функція softmax.  

Для того, щоб уникнути проблеми «перенавчання» нейронної мережі, 

яка може привести до того, що залежність вихідного показника від вхідних 

даних виявиться різко нелінійною, тобто отримуваний результат буде значно 

та непередбачувано змінюватися за незначних коливань вхідних даних, був 

застосований метод «проріжування», більш відомий під назвою Dropout. 

Його сутність полягає у тому, що замість навчання однієї нейромережі 

відбувається одночасне навчання декількох, з подальшим узагальненням 

отриманих результатів. В якості методу оптимізації був використаний 

алгоритм RMSprop, для метрики якості побудованої нейронної мережі – 

Accuracy. Тривалість процесу навчання нейромережі склала 25000 епох, при 

цьому 10 % даних з наявної вибірки не приймали участь у цьому процесі, 

а були використані лише з тестовою метою. Для візуалізації результатів 

навчання та отриманих результатів використовували електронну бібліотеку 

Matplotlib. Результати навчання були візуалізовані за допомогою побудови 

функції втрат (loss-функції) (рис. 2.2).  

 

 

Рис. 2.2 Графік loss-функції на тренувальних даних (синій, train) 

та тестових даних (помаранчевий, test) 
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Цю функцію використовували для розрахунку помилки між існуючим 

та отриманим результатом, тобто її кінцева мета – зменшення цієї помилки.  

Отже, функція втрат як на тренувальних даних, які брали участь 

в процесі навчання, так і на тестових даних, які не брали участі в процесі 

навчання, мінімізувалася.  

Це свідчило про здатність нейронної мережі до навчання. Значні 

коливання loss-функцій при переході від епохи до епохи відбувалася через 

використання Dropout. 

Після процесу навчання нейронній мережі була надана уся вибірка 

зареєстрованих факторів. У відповідь на це вона згенерувала категорію чисел 

для показника індивідуального приросту інтенсивності карієсу (Y), серед 

яких жодного разу не зустрічався показник 4. Це обумовлено 

незбалансованістю навчальної вибірки і дуже слабким представленням в ній 

цього результату.  

Накладання графіків передбачених (predict results) та реальних значень 

(real results), що були побудовані в одній системі координат, свідчило про 

збіг результатів (рис. 2.3). 

 

 

Рис. 2.3 Графіки візуалізації прогнозування показника приросту 

інтенсивності карієсу зубів на базі розробленої нейронної мережі 
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Візуалізація точності побудованої нейронної мережі Accuracy (acc), 

яка була розрахована за допомогою Keras, підтвердила вірний перебіг 

процесу навчання нейромережі, а коливання при переході від епохи до епохи 

обумовлені застосуванням Dropout (рис. 2.4). 

 

 

Рис. 2.4 Візуалізація змін точності (метрик асс) в процесі навчання 

отриманої нейронної мережі 

 

У результаті обчислення показника точності роботи нейромережі 

Accuracy (acc) було отримано 61 вірний та 12 невірних прогнозів з усієї 

вибірки, тобто точність прогнозування побудованої та навченої нейронної 

мережі складала 83,56 %.  

В подальшому за допомогою високорівневої мови програмування 

Delphi був створений графічний інтерфейс користувача комп’ютерної 

програми для прогнозування карієсу зубів «CariesPro». 

 

2.3.2 Методика застосування комп’ютерної програми «CariesPro» 
для прогнозування карієсу зубів. Для прогнозування карієсу зубів отримані 

під час первинного обстеження стоматологічні показники усіх осіб заносили 

до розробленої нейромережевої комп’ютерної програми «CariesPro» [163]. 
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Для комфортної роботи з цією програмою використовували 

персональний комп’ютер з певними характеристиками апаратного 

та програмного забезпечення (табл. 2.1). 

 

Таблиця 2.1 

Апаратне та програмне забезпечення для програми «CariesPro» 

 

Апаратне забезпечення Характеристики 

Центральний процесор P-III 700МГц і вище 

Оперативно 

запам’ятовуючий 

пристрій 

не менше 512 Мб 

Відеокарта і монітор дозвіл не менше 1024 × 768 пікселів 

Принтер глибина кольору 16 біт (режим High color) і вище 

Операційна система MS Windows XP,  Windows 7, Windows 8 

 

У ході використання програмного забезпечення можливою була робота 

адміністратора або користувача. Адміністратор налаштовував нейромережу 

та надавав доступ користувачам, завантажував дані для формування 

навчальної вибірки. Користувач вносив дані про пацієнта, виконував 

прогнозування кількості ймовірних каріозних порожнин, вносив інформацію 

до бази даних, формував щомісячний звіт. Після запуску системи необхідно 

було авторизуватися, заповнивши логін і пароль (рис. 2.5). 

 

 

Рис. 2.5 Форма авторизації 
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Якщо авторизація була виконана під адміністратором, то відкривалася 

головна форма програми для адміністратора (рис. 2.6). 

 

 

Рис. 2.6 Головне вікно програми під адміністратором 

 

Дана форма містила дві вкладки «Авторизація» та «Завантаження 

даних». У першій додавали нового користувача або редагували дані 

існуючих. Для додавання даних нового користувача заповнювали поля «ПІБ», 

«Логін», «Пароль», а також зазначали його категорію: «Адміністратор» 

чи «Користувач» та натискали кнопку «Зберегти». При натисканні кнопки 

«Вихід» можна було вийти з системи. У вікні «Завантаження даних» 

завантажували дані для подальшого «донавчання» нейромережі (рис. 2.7). 

 

 

Рис. 2.7 Вкладка «Завантаження даних» 
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Якщо авторизація була виконана під категорією прав користувача, 

то відкривалася головна форма програми для користувача (рис. 2.8). 

 

 

Рис. 2.8 Графічний інтерфейс головної форми користувача програми 

«CariesPro» 

 

Під час роботи з комп’ютерною програмою «CariesPro» на кожного 

пацієнта заповнювали паспортні дані та вносили п’ять показників, які були 

отримані під час первинного обстеження. У даному вікні, зокрема, були 

присутні наступні кнопки: «Розрахунок мережі» – при натисканні даної 

кнопки відбувався розрахунок значення показника ймовірної кількості 

каріозних порожнин у пацієнта, відповідно до заданих значень у даних 

аналізу; «Зберегти» – при натисканні цієї кнопки відбувалося зберігання 

даних пацієнта та розрахункових значень; «Звіт відвідування за місяць» – при 

натисканні даної кнопки відбувалося формування звіту щодо стану зубів 

та гігієни ротової порожнини пацієнтів, які відвідали лікаря-стоматолога 

за останній місяць; «Висновок» – при натисканні цієї кнопки відбувалося 

формування висновку, який містить дані щодо стану зубів та гігієни ротової 

порожнини під час поточного та минулого обстежень пацієнта, а також 

результати прогнозування ймовірної кількості каріозних порожнин 
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на підставі отриманих стоматологічних показників. Для кожного з обстежених 

пацієнтів програма формувала загальний висновок з наведенням рівня 

резистентності (стійкості) емалі зубів до розвитку карієсу та кількості 

ймовірних каріозних порожнин через 1 рік [138]. 

Ефективність роботи розробленої комп’ютерної нейромережевої 

програми визначали за точністю її прогнозу на основі показника середньої 

абсолютної похибки у відсотках (Mean Absolute Percentage Error, МАРЕ) 

за наступними критеріями: < 10 % – висока точність прогнозування; 10–20 % – 

хороша точність прогнозування; 20–50 % – задовільна точність 

прогнозування; > 50 % – незадовільна точність прогнозування. 

 

2.4 Методика статистичної обробки результатів дослідження. 
Підготовку таблиць з даними клінічних досліджень та проведення 

розрахунків проводили за допомогою статистичного методу лінійної 

нормалізації (функція НОРМАЛІЗАЦІЯ в Microsoft Excel). Для оцінки якості 

навчальної вибірки визначали коефіцієнт повторюваності та коефіцієнт 

протирічності, які базуються на методі статистичного оцінювання. 

Результати клінічних досліджень в абсолютних значеннях підлягали 

статистичній обробці з використанням методів варіаційної статистики, 

середніх величин й оцінкою їх вірогідності за допомогою пакету 

статистичних програм для Microsoft Excel 2010. Результати дослідження 

також підлягали математичній обробці, яку розпочинали з оцінки 

нормальності розподілу. У випадку нормального розподілу проводили 

розрахунок середньої арифметичної величини (М), похиби (m) та фіксували 

мінімальні (min) і максимальні (max) значення. Вірогідність різниці між 

середніми значеннями оцінювали за t-критерієм Стьюдента. Для оцінки сили 

та напрямку кореляційного зв’язку між досліджуваними величинами 

застосовували коефіцієнт кореляції Пірсона. У разі ненормального характеру 

розподілення даних застосовували методи непараметричної статистики 

(критерії Колмогорова-Смирнова) та коефіцієнт кореляції Спірмена [28]. 
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РОЗДІЛ 3 

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЗАХВОРЮВАНОСТІ 
НА КАРІЄС ЗУБІВ ТА СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ 

НАСЕЛЕННЮ ПРОМИСЛОВОГО МІСТА 

 

 

За результатами численних епідеміологічних досліджень, що були 

проведені у різних регіонах України, показники поширеності 

та інтенсивності карієсу зубів у дітей та дорослих стабільно залишаються на 

достатньо високому рівні [41, 44, 61, 83, 87, 101, 118, 169, 176]. Деякі автори 

пов’язують такий рівень захворюваності на карієс зубів з несприятливим 

впливом навколишнього середовища, з забрудненням води, повітря та ґрунту 

викидами промислових підприємств, а також з соматичними захворюваннями, 

з недостатньою гігієною порожнини рота тощо [4, 5, 64, 112, 172, 204, 224]. 

Крім того, до підвищення показників захворюваності на карієс зубів 

призводить сформований та протягом останнього часу все більш зростаючий 

дисбаланс між лікувальною та профілактичною ланками стоматологічної 

допомоги [100]. Для своєчасного планування та впровадження ефективних 

лікувально-профілактичних заходів щодо карієсу зубів необхідним є аналіз 

його епідеміологічних показників за останнє десятиліття, а також вивчення 

деяких показників надання стоматологічної допомоги мешканцям великого 

промислового міста. 

 

3.1 Аналіз показників захворюваності на карієс зубів у дитячого 
населення промислового міста 

 

У ході дослідження були проаналізовані статистичні звіти про роботу 

дитячої стоматологічної служби міста Краматорська Донецької області 

за період з 2006 до 2016 року. За цей час було обстежено, загалом, 

551876 дітей, при цьому спостерігалося достовірне (р < 0,05), зокрема, більш, 
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ніж у 2,5 раза, зниження щорічного показника загальної кількості обстежених 

дітей з 66186 у 2006 році до 24677 у 2016 році (рис. 3.1). 

 

 

Рис. 3.1 Кількість обстежених дітей у місті Краматорську за період 

з 2006 до 2016 року, абс. 

 

Під час вивчення поширеності карієсу зубів у дитячого населення міста 

віком від 3 до 15 років встановлено, що найвищим цей показник був у 2006 

та 2007 роках – 62,13 ± 1,53 % та 62,63 ± 1,61 %, відповідно, (р > 0,05) (рис. 3.2). 

 

 

Рис. 3.2 Поширеність карієсу зубів серед дитячого населення міста 

Краматорська за період з 2006 до 2016 року, % 
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У 2008 році було зафіксовано достовірне (р < 0,05) зниження 

поширеності до 46,55 ± 1,47 %. Цей показник виявився найнижчим за весь 

досліджений період. Протягом наступних декількох років спостерігалося 

поступове достовірне (р < 0,05) зростання поширеності карієсу зубів – 

52,25 ± 1,49 % у 2009 році, 51,87 ± 1,52 % у 2010 році та 55,17 ± 1,36 % у 2011 

році, причому показник у 2012 році, який дорівнював 56,85 ± 1,42 %, 

відрізнявся від такого у 2008 році достовірно (р < 0,05). У наступні три роки 

було зафіксовано поступове зниження поширеності карієсу з 55,90 ± 1,37 % 

та 53,91 ± 1,41 % у 2013 та 2014 роках до майже мінімального показника 

49,03 ± 1,52 % у 2015 році (р < 0,05). Наступний 2016 рік показав незначний 

та недостовірний ріст рівня поширеності карієсу зубів (р > 0,05) 

до 50,76 ± 1,51 % [152].  

Середній показник поширеності карієсу зубів серед дитячого населення 

міста за період з 2006 до 2016 року становив 54,27 ± 1,90 %, що 

за загальноприйнятими рекомендаціями ВООЗ відповідає середньому рівню. 

Були виявлені також певні тенденції щодо динаміки показників 

поширеності карієсу зубів серед дитячого населення залежно від віку. Так, 

у дітей віком 3 роки у 2006 році поширеність карієсу складала 25,61 ± 1,27 %. 

Наступний 2007 рік показав достовірне (р < 0,05) підвищення цього 

показника до 31,20 ± 1,39 %, після чого у 2008 році було зареєстровано 

значне та достовірне (р < 0,05) зниження поширеності карієсу зубів 

до найнижчого показника за увесь період, зокрема, до 17,21 ± 1,25 %.  

Протягом наступних трьох років спостерігалося поступове та 

достовірне (р < 0,05) підвищення цього показника з 20,21 ± 1,36 % у 2009 

році до 30,53 ± 1,37 % у 2011 році (у 2010 році показник складав 

26,01 ± 1,25 %). У 2012 році поширеність карієсу зубів знов достовірно 

(р < 0,05) знизилася до 26,80 ± 1,39 %, однак 2013 та 2014 роки 

продемонстрували повернення цього показника (р < 0,05) до рівня 2011 року, 

зокрема, до 30,14 ± 1,41 % та 30,52 ± 1,38 %, відповідно. У наступні два роки 

показник поширеності коливався, він спочатку недостовірно (р > 0,05) 
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знизився до 27,18 ± 1,32 % у 2015 році, потім достовірно (р < 0,05) 

підвищився до максимального рівня – 31,25 ± 1,36 % у 2016 році (рис. 3.3).  

 

 

Рис. 3.3 Поширеність карієсу зубів у дитячого населення різного віку 

міста Краматорська за період з 2006 до 2016 року, % 

 

Загалом, середній показник поширеності карієсу у дітей 3 років 

становив 26,95 ± 1,39 %, що, відповідно до рекомендацій ВООЗ, відповідає 

низькому рівню. 

Щодо показника поширеності карієсу зубів у дітей віком 6 років, 

то ситуація виявилася дещо іншою. Так, зазначений показник у 2006 та 2007 

роках знаходився на достатньо високому рівні, складаючи 79,61 ± 2,13 % 

та 82,72 ± 2,11 %, відповідно (див. рис. 3.3). У наступному 2008 році було 

зафіксовано значне та достовірне (р < 0,05) зниження цього показника 

до 66,93 ± 2,12 %. Протягом наступного трирічного періоду поширеність 

карієсу зубів залишалася на майже незмінному рівні – 67,62 ± 1,95 % у 2009 

році, 67,73 ± 2,08 % у 2010 році, 67,58 ± 1,97 % у 2011 році (р > 0,05). Після 
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показники відрізняються достовірно, р < 0,05). У 2016 році було зафіксовано 

незначне підвищення рівня поширеності карієсу до 61,84 ± 2,08 % (р > 0,05).  

Середній показник поширеності карієсу зубів у дітей 6 років за 2006–2016 

роки виявився найвищим серед усіх інших середніх вікових показників, він 

становив 69,95 ± 2,12 %, що відповідає середньому рівню за ВООЗ. 

Динаміка показника поширеності карієсу зубів у дітей віком 12 та 15 

років майже не відрізнялася. Поширеність карієсу у них у 2006 та 2007 роках 

була достовірно (р < 0,05) найвищою, становлячи, відповідно, 68,32 ± 1,53 % 

та 64,43 ± 1,55 % у дітей віком 12 років і 75,03 ± 2,53 % та 72,24 ± 2,54 % 

у дітей віком 15 років (див. рис. 3.3). У 2008 році у дітей обох вікових 

категорій синхронно спостерігалося достовірне (р < 0,05) зниження 

поширеності карієсу до найнижчих показників, які між собою не відрізнялися 

(р > 0,05), – 51,01 ± 1,48 % та 51,13 ± 2,49 %, відповідно. Протягом наступних 

декількох років, а саме, у період з 2009 до 2012 року, показники поширеності 

різноспрямовано коливалися: у 2009 році вони дорівнювали 65,02 ± 1,54 % 

у дітей 12 років та 56,23 ± 2,55 % у дітей 15 років, у 2010 році – 

62,14 ± 1,57 % та 51,73 ± 2,54 %, у 2011 році – 57,76 ± 1,56 % 

та 65,03 ± 2,56 %, у 2012 році – 59,37 ± 1,53 % та 66,42 ± 2,55 %, відповідно 

(усі відповідні за роками показники між собою відрізняються достовірно, 

р < 0,05). У 2013 році поширеність карієсу зубів у дітей віком 12 та 15 років 

знов досягала практично одного рівня, відповідні показники у цей рік 

становили 59,73 ± 1,54 % та 60,95 ± 2,47 % (р > 0,05). У наступному 2014 році 

динаміка показника поширеності карієсу зубів у дітей цих вікових груп була 

різною, а саме, у дітей віком 12 років цей показник достовірно (р < 0,05) 

знизився до 53,52 ± 1,53 %, а у дітей 15 років, навпаки, недостовірно 

(р > 0,05) збільшився до 63,27 ± 2,49 %, при цьому обидва показники між 

собою відрізнялися достовірно (р < 0,05). Далі у дітей 12 років цей показник 

недостовірно (р > 0,05) зріс до 56,21 ± 1,49 % у 2015 році та знов 

недостовірно (р > 0,05) до 57,86 ± 1,57 % у 2016 році. У дітей 15 років він, 

навпаки, достовірно (р < 0,05) знизився до 53,37 ± 2,47 % та 52,14 ± 2,53 %, 
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відповідно. Встановлені середні показники поширеності карієсу зубів у дітей 

віком 12 та 15 років, які становили 59,55 ± 1,54 % та 60,64 ± 2,55 %, 

за рекомендаціями ВООЗ відповідали середньому рівню (р > 0,05). 

Певні закономірності були виявлені і під час аналізу інтенсивності 

карієсу зубів серед дитячого населення міста. З 2006 до 2008 року цей 

показник достовірно (р < 0,05) збільшився з 2,85 ± 0,12 та 3,05 ± 0,11 у 2006 

та 2007 роках, відповідно, до найвищого за увесь час вивчення – 3,31 ± 0,09 

у 2008 році. У подальші три роки інтенсивність карієсу зубів серед дитячого 

населення міста достовірно (р < 0,05) знизилася до мінімального показника – 

2,32 ± 0,13 у 2011 році (у 2009 році показник дорівнював 2,83 ± 0,10, у 2010 

році – 2,63 ± 0,12). Далі показник знову відзначився збільшенням 

до 2,53 ± 0,10 у 2012 році та 2,75 ± 0,12 у 2013 році (останній показник 

та такий у 2011 році відрізняються достовірно, р < 0,05). У 2014 році 

інтенсивність карієсу зубів недостовірно (р > 0,05) знизилася до 2,57 ± 0,11, 

потім протягом 2015 та 2016 років відбулося спочатку недостовірне (р > 0,05) 

збільшення показника до 2,80 ± 0,13, потім вже достовірне (р < 0,05) – 

до 3,13 ± 0,11, відповідно (рис. 3.4).  

Загалом, інтенсивність карієсу зубів у всіх дітей віком від 3 до 15 років 

становила 2,79 ± 0,11, що за рекомендаціями ВООЗ відповідає середньому рівню. 

 

 

Рис. 3.4 Інтенсивність карієсу зубів у дитячого населення міста 

Краматорська за період з 2006 до 2016 року, абс. 
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У дітей віком 3 роки з 2006 до 2008 року спостерігалося достовірне 

(р < 0,05) зростання показника інтенсивності каріозного ураження від 

низького за рекомендаціями ВООЗ рівня, цей показник у 2006 році становив 

1,95 ± 0,11, до показника середнього рівня у 2008 році – 2,72 ± 0,14 (показник 

у 2007 році дорівнював 2,36 ± 0,12,). У 2009 році показник залишався 

стабільним – 2,74 ± 0,15. Протягом наступних двох років було зафіксовано 

достовірне (р < 0,05) зниження інтенсивності ураження зубів карієсом 

до 2,32 ± 0,15 у 2010 році та до 1,38 ± 0,11 у 2011 році, останній був 

мінімальним показником у дослідженні. Починаючи з 2012 року, 

інтенсивність поступово з коливаннями зростала до достовірно (р < 0,05) 

максимального показника у 2016 році, який складав 2,85 ± 0,16, при цьому 

у 2012 році інтенсивність карієсу дорівнювала 1,57 ± 0,11, у 2013 році – 

2,16 ± 0,15, у 2014 році – 2,05 ± 0,13, у 2015 році – 2,23 ± 0,12 (рис. 3.5). 

 

 

Рис. 3.5 Інтенсивність карієсу зубів у дитячого населення різного віку 

міста Краматорська за період з 2006 до 2016 року, абс. 
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зубів у дітей віком 3 роки виявився достовірно (р < 0,05) найнижчим серед 

усіх дітей, він становив 2,21 ± 0,14, що за рекомендаціями ВООЗ можна 
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Під час аналізу інтенсивності карієсу зубів у дітей віком 6 років у період 
з 2006 до 2008 року встановлено недостовірне (р > 0,05) зростання цього 
показника від 4,14 ± 0,11 у 2006 році до 4,28 ± 0,12 у 2008 році (у 2007 році – 
4,03 ± 0,14), після якого було зафіксовано достовірне (р < 0,05) зниження 
інтенсивності карієсу до 2,97 ± 0,13 у 2011 році (за показників 3,47 ± 0,12 
та 3,24 ± 0,13 у 2009 та 2010 роках, відповідно). Наступні роки показали 
подальше достовірне (р < 0,05), загалом, за п'ятирічку підвищення індексу 
інтенсивності з 3,08 ± 0,10 у 2012 році до 3,43 ± 0,12 у 2016 році, при цьому 
у 2013 році показник складав 3,28 ± 0,13, у 2014 році – 3,18 ± 0,11, у 2015 році – 
3,38 ± 0,12, тобто у зазначені три роки коливання є недостовірними (р > 0,05) 
(див. рис. 3.5). Індекс інтенсивності ураження зубів карієсом у дітей віком 
6 років виявився достовірно (р < 0,05) найвищим серед усіх дітей, він становив 
3,49 ± 0,13, що відповідає середньому рівню за критеріями ВООЗ. 

У дітей віком 12 та 15 років інтенсивність карієсу зубів достовірно 
(р < 0,05) зростала, відповідно, від 2,63 ± 0,08 та 2,71 ± 0,07 у 2006 році 
до 3,01 ± 0,10 та 3,25 ± 0,09 у 2008 році (у 2007 році показники складали 
2,79 ± 0,12 та 3,02 ± 0,08, відповідно) (див. рис. 3.5). Далі у дітей віком 
12 років у 2009 році встановлено достовірно (р < 0,05) найнижчий 
у дослідженні показник щодо дітей цього віку – 2,36 ± 0,09. У наступні роки 
індекс інтенсивності карієсу зубів поступово зростав до достовірно (р < 0,05) 
максимального значення 3,21 ± 0,12 у 2016 році, у 2010 та 2011 роках 
показник становив 2,49 ± 0,08 та 2,57 ± 0,08 (р > 0,05), у 2012 та 2013 роках – 
2,64 ± 0,09 та 2,69 ± 0,07 (р > 0,05), відповідно, у 2015 році – 2,84 ± 0,09, 
лише з незначним (р > 0,05) щодо попереднього та наступного років 
зниженням до 2,58 ± 0,11 у 2014 році [17, 161]. 

У дітей віком 15 років за період з 2009 до 2011 року спостерігалося 
достовірне (р < 0,05) зниження індексу інтенсивності карієсу з 2,74 ± 0,08 
у 2009 році до 2,47 ± 0,10 у 2010 році та 2,38 ± 0,07 у 2011 році (див. рис. 3.5). 
Потім відбулося підвищення (р < 0,05) цього показника до майже одного 
рівня – 2,84 ± 0,09 у 2012 році та 2,88 ± 0,07 у 2013 році з подальшим 
достовірним (р < 0,05) зниженням інтенсивності до 2,49 ± 0,11 у 2014 році.  
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Наступні 2015 та 2016 рік знову продемонстрували достовірне 

(р < 0,05) зростання інтенсивності карієсу зубів, показники склали 2,76 ± 0,08 

та 3,02 ± 0,09, відповідно [157].  

Індекс інтенсивності карієсу зубів у дітей 12 та 15 років відповідав 

середньому рівню за критеріями ВООЗ та становив 2,71 ± 0,07 та 2,78 ± 0,08, 

відповідно (між собою показники майже не відрізняються, р > 0,05). 

 

3.2 Аналіз показників стоматологічної допомоги дорослому 
населенню промислового міста 

 

Під час дослідження були проаналізовані статистичні звіти щодо 

деяких показників надання стоматологічної допомоги населенню міста 

Краматорська за період з 2008 до 2017 року. В цілому, протягом цього періоду 

загальна кількість відвідувань лікарів-стоматологів мешканцями міста 

становила 2055696, кількість первинних відвідувань при цьому складала 

45,2 %, що відповідає кількості 928775 відвідувань (табл. 3.1). 
 

Таблиця 3.1 

Показники звертальності дорослого населення міста Краматорська 

за стоматологічною допомогою з 2008 до 2017 року 

 

Рік 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Загальна 
кількість 
відвідувань 
(абс.) 

249155 239984 231872 226574 228999 201063 175324 176073 164311 162341 

Загальна 

кількість 
первинних 
відвідувань 
(абс.) 

102406 101809 105483 110581 107166 95339 78996 81045 74664 71286 

Відсоток 
первинних 
відвідувань 
від загальної 
кількості 
відвідувань 
( %) 

41,1 42,4 45,5 48,8 46,8 47,4 45,1 46,0 45,4 43,9 
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Протягом зазначених 10 років загальна кількість відвідувань лікарів-

стоматологів зменшилася більш, ніж у 1,5 раза, а саме, з максимальної 

кількості відвідувань (249155) у 2008 році до мінімальної (162341) у 2017 

році. Подібні тенденції спостерігалися і відносно загальної кількості 

первинних відвідувань, яка за зазначений період зменшилася з 102406 у 2008 

році до 71286 відвідувань у 2017 році. При цьому найвищим цей показник 

виявився у 2011 та 2012 роках, складаючи 110581 та 107166 відвідувань, 

відповідно. Щодо відсотку первинних відвідувань від їх загальної кількості, 

то цей показник з певними коливаннями залишався сталим, змінюючись від 

41,1 % у 2008 році до 43,9 % у 2017 році. Максимальним він був протягом 

2011–2013 років, становлячи майже половину від загальної кількості 

відвідувань, а саме, 48,8 %, 46,8 % та 47,4 %, відповідно (див. табл. 3.1). 

Під час подальшої роботи аналізували загальну кількість встановлених 

пломб, загальну кількість видалених постійних зубів та їх співвідношення. 

Так, найбільшою кількість встановлених пломб виявилася протягом 

2008–2012 років, зокрема, їх кількість була максимальною у 2008 році – 

138666 пломб (рис. 3.6). 

 

 

Рис. 3.6 Загальна кількість встановлених пломб у дорослого населення 

міста Краматорська за період з 2008 до 2017 року, абс. 
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У наступні чотири роки цей показник був майже стабільним з деякими 

несуттєвими коливаннями, становлячи у 2009 та 2010 роках 131770 та 133879 

пломб, у 2011 та 2012 роках – 132354 та 133586 пломб. У 2013 році відбулося 

різке, майже на 20 тисяч, зменшення кількості встановлених пломб 

до 113594. Далі у наступні чотири роки даний показник продовжував 

поступово знижуватися від 96653 пломб у 2014 році та 94974 пломб у 2015 

році до 82251 у 2016 році та 80157 пломб у 2017 році [154, 164]. Таким 

чином, за зазначений десятилітній період показник загальної кількості 

встановлених пломб зменшився у 1,7 раза (див. рис. 3.6). 

Майже протилежною виявилася динаміка загальної кількості видалених 

постійних зубів. Так, протягом чотирьох років у період з 2008 до 2011 року 

виявлено зменшення зазначеного показника з 44609 видалених зубів у 2008 

році до 40832 у 2011 році, при цьому у 2009 році було видалено 42042 

постійні зуби, у 2010 році – 41143 зуби (рис. 3.7). 

 

 

Рис. 3.7 Кількість видалених постійних зубів у дорослого населення 

міста Краматорська за період з 2008 до 2017 року, абс. 

 

У наступному спостерігалося деяке збільшення показника від 41085 

видалених постійних зубів у 2012 році до 41958 у 2013 році, а у 2014 році 
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постійних зубів – 40489. Наступні три роки показали зростання кількості 

видалених постійних зубів з 41868 та 43941 у 2015 та 2016 роках, відповідно, 

до найбільшого значення у 2017 році – 44259 видалених зубів (див. рис. 3.7). 

Встановлені певні тенденції щодо співвідношення кількості 

встановлених пломб та кількості видалених постійних зубів. Так, за десять 

років цей показник зменшився від 3,11:1 у 2008 році до 1,81:1 у 2017 році, 

при цьому найбільшим цей показник був у 2010 та 2012 роках, в обидва роки – 

3,25:1, майже таким він був у 2011 році – 3,24:1, незначно меншим у 2009 

році – 3,13:1, тобто показник співвідношення у 2008-2012 роках стабільно 

зростав. Однак далі відбувалося його поступове зниження від 2,71:1 та 2,39:1 

у 2013 та 2014 роках до 2,27:1 та 1,87:1 у 2015 та 2016 роках, відповідно. 

Добре відомо, що за показником співвідношення кількості 

встановлених пломб та видалених постійних зубів можна певним чином 

оцінити роботу з профілактики карієсу зубів та його ускладнень. Якщо 

кількість видалених постійних зубів на тлі зменшення кількості пломб 

зростає, то це може свідчити про збільшення випадків ускладненого карієсу.  

Встановлена, безумовно, несприятлива закономірність, яка 

є свідченням, перш за все, низької мотивації пацієнтів відносно збереження 

стоматологічного здоров’я, своєчасного лікування карієсу та індивідуальної 

карієспрофілактики, відсутність якої невпинно приводить до розвитку 

ускладнень, видалення зубів та утворення дефектів зубних рядів, тим більш, 

що необхідність відновлення цілісності зубних рядів на сучасному рівні 

передбачає застосування високотехнологічних і, зрозуміло, високовартісних 

різновидів стоматологічної допомоги, у тому числі протезування, імплантації, 

доступність яких для певних категорій населення є проблематичною.  

Така ситуація свідчить також про низький рівень уваги лікарів-

стоматологів до профілактичної роботи та недостатню поінформованість 

пацієнтів про можливості сучасних предиктивних та профілактичних 

технологій. 
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Висновки до розділу 3 

 

1. Ретроспективний аналіз статистичних звітів про роботу дитячої 

стоматологічної служби міста Краматорська Донецької області з 2006 до 2016 

року показав, що розповсюдженість та інтенсивність карієсу зубів серед 

дитячого населення міста становили 54,27 ± 1,90 % та 2,79 ± 0,11, 

що відповідає середньому рівню за рекомендаціями ВООЗ. Достовірно 

(p < 0,05) найвищими за цей період зазначені показники виявилися у дітей 

віком 6 років – 69,95 ± 2,12 % та 3,49 ± 0,13, відповідно, найнижчими 

(p < 0,05) вони були у дітей віком 3 роки – 26,95 ± 1,39 % та 2,21 ± 0,14. 

2. За результатами аналізу медико-статистичних форм обліково-

звітної документації стоматологічної служби міста Краматорська Донецької 

області за період з 2008 до 2017 року виявлено зменшення у 1,5 раза 

загальної кількості відвідувань лікарів-стоматологів дорослими мешканцями 

міста з максимального показника 249155 у 2008 році до мінімального – 

162341 відвідування у 2017 році та у 1,7 раза кількості встановлених пломб 

з максимального значення 138666 у 2008 році до мінімального – 80157 пломб 

у 2017 році, показник співвідношення кількості встановлених пломб 

та видалених постійних зубів зменшився з 3,11:1 у 2008 році до 1,81:1  

у 2017 році. 

 

Результати досліджень даного розділу наведено в таких публікаціях: 

1. Удод А. А., Воронина А. С., Яковлева Н. Н., Рубайло В. В., 
Савинкова О. А. Распространенность и интенсивность кариеса зубов 
у детского населения города Краматорска. Український журнал медицини 

біології та спорту. 2018. № 1 (10), Том 3. С. 225–230. Дисертантка виконала 

ретроспективний аналіз форм звітності лікарів, статистичну обробку 

даних, підготувала статтю до друку. 

2. Удод О. А., Вороніна Г. С., Рубайло В. В. Ретроспективний аналіз 
деяких показників стоматологічної допомоги населенню індустріального міста. 
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Вісник проблем біології і медицини. 2018. Вип. 4, Том 1 (146). С. 318–321. 
Дисертантка виконала ретроспективний аналіз форм звітності лікарів, 

статистичну обробку даних, підготувала статтю до друку. 

3. Удод О. А., Вороніна Г. С. Стоматологічна захворюваність 
школярів промислового міста. East European Scientific Journal. 2019. 
No. 5 (45), part 4. P. 53–57. Дисертантка виконала клінічне дослідження, 

аналіз отриманих результатів, підготувала статтю до друку. 

4. Воронина А. С. Анализ эпидемиологических показателей кариеса 

зубов у детей города Краматорска. Медицина XXI сторіччя : матеріали 80-го 

наук. мед. конгресу студ. та мол. вчених (з міжнародною участю). 

Краматорськ : ТОВ «Краматорський друкарський дім», 2018. С. 176–177. 

(Форма участі – публікація тез, усна доповідь).  

5. Удод О. А., Вороніна Г. С. Аналіз показників профілактичної 

роботи міської стоматологічної служби. Взаємоінтеграція теорії та 

практики в сучасній стоматології : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. 

участю. Чернівці : БДМУ, 2019. С. 150–152. (Форма участі публікація тез). 

Дисертантка виконала ретроспективний аналіз форм звітності лікарів, 

статистичну обробку даних, підготувала тези до друку. 

6. Удод О. А., Вороніна Г. С. Епідеміологічні показники карієсу 

зубів у школярів міста Краматорська. Збірник матеріалів науково-практичної 

конференції за міжнародною участю з нагоди 100-річчя стоматологічного 

факультету НМУ «Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія». 

Київ : НМУ, 2020. С. 155–157. (Форма участі – публікація тез). Дисертантка 

виконала ретроспективний аналіз форм звітності лікарів, статистичну 

обробку даних, підготувала тези до друку. 
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РОЗДІЛ 4 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ 
КИСЛОТОСТІЙКОСТІ ЕМАЛІ ЗУБІВ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТЕЙ  

В ОСІБ РІЗНОГО ВІКУ 

 

Один з відомих предиктивних напрямків у карієсології ґрунтується 

на визначенні структурно-функціональної кислотостійкості емалі зубів 

за тестом емалевої резистентності [65, 89, 166]. Рівень СФКСЕ, особливо 

в осіб молодого віку, тісно пов’язаний з функціональним станом пульпи та 

залежним від неї центробіжним переміщенням зубної рідини [43, 80, 94, 104]. 

Визначення функціональної компоненти та ступеня її лабільності дозволить 

впливати на рівень цієї компоненти та, власне, на структурно-функціональну 

кислотостійкість емалі, внаслідок чого створюються можливості розробити 

нові підходи до прогнозування та профілактики карієсу зубів. Цілком 

доцільним виглядає також дослідження СФКСЕ за тестом емалевої 

резистентності на різних рівнях вестибулярної поверхні зубів різних груп 

залежно від віку обстежених та визначення найбільш інформативних ділянок. 

 

4.1 Вікові та топографічні характеристики структурно-

функціональної кислотостійкості емалі зубів різних груп 

 

Для дослідження топографічних особливостей визначення СФКСЕ 

зубів в осіб різного віку було оглянуто 223 особи віком 6–7, 12–15, 35–44 

та 55–70 років, у яких визначали інтенсивність каріозного ураження 

за індексами кпп + КпПпВ та КпПпВ та стан гігієни порожнини рота 

за індексом OHI-S. Структурно-функціональну кислотостійкість емалі зубів 

визначали за тестом емалевої резистентності на вестибулярній поверхні 

інтактних центральних різців, іклів та других премолярів верхньої щелепи 

у ділянці ріжучого краю (горбика), екватору та шийки. 
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Під час обстеження 64 дітей віком 6–7 років було встановлено, що 

інтенсивність каріозного ураження у них за індексом кпп + КпПпВ становила 

3,78 ± 0,13, що, відповідно до загальновідомих рекомендацій ВООЗ, відносять 

до середнього рівня. Гігієнічний стан порожнини рота обстежених за індексом 

OHI-S складав 1,98 ± 0,10 бала, що відповідає незадовільному стану. 

В осіб даної вікової групи найкращий показник СФКСЕ за тестом 

емалевої резистентності, що був проведений на вестибулярній поверхні 

інтактних верхніх центральних різців, був зафіксований у ділянці ріжучого 

краю та складав 4,14 ± 0,09 бала. Цей показник достовірно (р < 0,05) 

відрізнявся від аналогічного, зафіксованого на екваторі, – 4,97 ± 0,10 бала. 

Достовірно (р < 0,05) найгіршою СФКСЕ виявилася у пришийковій області, 

її показник склав 6,08 ± 0,11 бала. 

Обстеження 78 дітей віком 12–15 років показало, що інтенсивність 

карієсу зубів у них за індексом кпп + КпПпВ, який становив 2,73 ± 0,08, також 

відповідала середньому рівню за критеріями ВООЗ. Гігієна порожнини рота 

у цих дітей виявилася незадовільною, індекс OHI-S складав 1,83 ± 0,08 бала. 

Після проведення тесту емалевої резистентності на інтактних 

центральних різцях, іклах та других премолярах верхньої щелепи було 

виявлено, що максимальним показник СФКСЕ був у ділянці ріжучого краю 

(горбика), а відповідні показники на центральних різцях становили 

4,91 ± 0,08 бала, на іклах – 5,22 ± 0,11 бала, на других премолярах – 

5,48 ± 0,10 бала [149, 150, 151]. При цьому перший з наведених показників 

достовірно (р < 0,05) відрізняється від двох інших, які між собою 

відрізняються недостовірно (р > 0,05). 

Достовірно (р < 0,05) гіршою порівняно з наведеними вище показниками 

СФКСЕ виявилася у ділянці екватора всіх досліджуваних зубів, так, на 

центральних різцях вона дорівнювала 5,72 ± 0,09 бала, на іклах – 6,24 ± 0,10 

бала, на других премолярах – 6,45 ± 0,09 бала. Найгіршою (р < 0,05) 

кислотостійкість емалі була у пришийковій області всіх зубів, які підлягали 

дослідженню: 6,71 ± 0,08 бала, 6,97 ± 0,09 бала та 7,20 ± 0,09 бала, відповідно. 
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Необхідно також зазначити, що у дітей віком 12–15 років показники 

СФКСЕ на всіх рівнях вестибулярної поверхні інтактних верхніх 

центральних різців, були достовірно (р < 0,05) кращими від аналогічних 

показників кислотостійкості емалі іклів та других премолярів, між якими, 

у свою чергу, достовірних відмінностей не було (р > 0,05) (табл. 4.1). 
 

Таблиця 4.1 

Структурно-функціональна кислотостійкість емалі за тестом емалевої 
резистентності на різних ділянках вестибулярної поверхні 

інтактних верхніх зубів різних груп у дітей віком 12–15 років 

 

Зуби 

 

Ділянки 

Показник СФКСЕ за ТЕР, бали 

Центральний 

різець 
Ікло Другий премоляр 

Шийка 6,71 ± 0,08* 6,97 ± 0,09** 7,20 ± 0,09** 

Екватор 5,72 ± 0,09 6,24 ± 0,10 6,45 ± 0,09 

Ріжучий край 

(горбик) 
4,91 ± 0,08 5,22 ± 0,11 5,48 ± 0,10 

Примітки: 

1. * – показники СФКСЕ за ТЕР на всіх ділянках верхнього 

центрального різця достовірно (р0,05) відрізняються від аналогічних 

показників на іклі та другому премолярі; 

2. ** – показники СФКСЕ за ТЕР різної локалізації дослідження 

на одному зубі відрізняються достовірно (р < 0,05). 

 

Слід зазначити, що у дітей обох вікових груп, тобто віком 6–7 та 12–15 

років, виявлено також достовірне (р < 0,05) погіршення СФКСЕ від ріжучого 

краю (горбика) до пришийкової області усіх досліджуваних зубів. 

В обстежених 47 осіб віком 35–44 роки інтенсивність каріозного 

ураження за індексом КпПпВ становила 6,08 ± 0,19, що за критеріями ВООЗ 
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може бути віднесено до високого рівня. Індекс OHI-S дорівнював 1,85 ± 0,09 

бала, що свідчить про незадовільну гігієну порожнини рота. 

В осіб даного віку за тестом емалевої резистентності, що був 

проведений, як і в обстежених дітей, на інтактних верхніх центральних 

різцях, іклах та других премолярах, показник СФКСЕ у ділянці ріжучого 

краю різців складав 3,08 ± 0,10 бала, іклів – 2,91 ± 0,11 бала, горбика другого 

премоляра – 2,96 ± 0,09 бала. Наведені показники виявилися достовірно 

(р < 0,05) кращими, ніж відповідні показники СФКСЕ, що були зафіксовані на 

екваторі всіх досліджуваних зубів та дорівнювали 4,11 ± 0,10 бала, 3,98 ± 0,09 

бала та 3,94 ± 0,09 бала. Найгіршою СФКСЕ виявилася у пришийковій 

області, зокрема, її середній показник у цій ділянці різців складав 5,17 ± 0,11 

бала, іклів – 4,87 ± 0,11 бала, других премолярів – 4,95 ± 0,12 бала (табл. 4.2). 
 

Таблиця 4.2 

Структурно-функціональна кислотостійкість емалі за тестом емалевої 
резистентності на різних ділянках вестибулярної поверхні 

інтактних верхніх зубів різних груп в осіб віком 35–44 роки 

 

Зуби 

 

Ділянки 

Показник СФКСЕ за ТЕР, бали 

Центральний 

різець 
Ікло Другий премоляр 

Шийка 5,17 ± 0,11* 4,87 ± 0,11* 4,95 ± 0,12* 

Екватор 4,11 ± 0,10* 3,98 ± 0,09* 3,94 ± 0,09* 

Ріжучий край 

(горбик) 

3,08 ± 0,10* 2,91 ± 0,11* 2,96 ± 0,09* 

Примітка. * – показники СФКСЕ за ТЕР різної локалізації дослідження 

на одному зубі відрізняються достовірно (р < 0,05). 

 

Важливо зауважити, що середні показники СФКСЕ за тієї самої ділянки 

визначення на вестибулярній поверхні зубів різних груп достовірно 

не відрізнялися між собою (р > 0,05). Також встановлено, що в осіб віком  
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35–44 роки СФКСЕ на всіх рівнях вестибулярної поверхні всіх 

досліджуваних зубів виявилася достовірно (р < 0,05) кращою порівняно 

з аналогічними показниками у дітей віком 12–15 років. 

Під час дослідження стоматологічного статусу 34 осіб віком 55–70 

років було встановлено, що інтенсивність ураження зубів карієсом у цій 

віковій групі знаходиться, згідно з рекомендаціями ВООЗ, на дуже високому 

рівні, середній індекс КпПпВ дорівнює 13,15 ± 0,43. Виявлений також 

незадовільний гігієнічний стан порожнини рота за індексом OHI-S – 

1,82 ± 0,11 бала. 

В осіб цього віку після проведення ТЕР за однієї локалізації на 

вестибулярній поверхні зубів різних груп достовірних відмінностей між 

показниками СФКСЕ виявлено не було (р > 0,05). Так, СФКСЕ у ділянці 

ріжучого краю верхніх центральних різців становила 2,56 ± 0,09 бала, іклів – 

2,62 ± 0,08 бала, горбика других премолярів – 2,74 ± 0,08 бала (табл. 4.3). 

 

Таблиця 4.3 

Структурно-функціональна кислотостійкість емалі за тестом емалевої 

резистентності на різних ділянках вестибулярної поверхні 
інтактних верхніх зубів різних груп в осіб віком 55–70 років 

 

Зуби 

 

Ділянки 

Показник СФКСЕ за ТЕР, бали 

Центральний 

різець 
Ікло Другий премоляр 

Шийка 3,71 ± 0,09* 3,91 ± 0,11* 3,94 ± 0,12* 

Екватор 2,76 ± 0,08 2,85 ± 0,09 2,97 ± 0,09 

Ріжучий край 

(горбик) 

2,56 ± 0,09 2,62 ± 0,08 2,74 ± 0,08 

Примітка. * – показники СФКСЕ за ТЕР у пришийковій ділянці зубів 

всіх досліджуваних груп достовірно (р < 0,05) відрізняються від аналогічних 

показників у ділянці екватора та ріжучого краю (горбика). 
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Не було виявлено достовірних відмінностей і між показниками 

«екваторіальної» СФКСЕ, яка на різцях дорівнювала 2,76 ± 0,08 бала, 

на іклах – 2,85 ± 0,09 бала, на других премолярах – 2,97 ± 0,09 бала (р > 0,05). 

На зубах однієї групи не було зафіксовано достовірної різниці (р > 0,05) між 

показниками СФКСЕ на ріжучому краю (горбику) та екваторі [18, 19, 150]. 

У той же час, достовірно (р < 0,05) найгіршою виявилася СФКСЕ у 

пришийковій області всіх зубів досліджуваних груп, при цьому на різцях, 

складаючи 3,71 ± 0,09 бала, вона була дещо кращою, але недостовірно 

(р > 0,05), ніж на іклах (3,91 ± 0,11 бала) та на других премолярах (3,94 ± 0,12 

бала), показники на яких майже не відрізнялися (р > 0,05). 

В осіб віком 55–70 років СФКСЕ на всіх рівнях вестибулярної поверхні 

досліджуваних зубів різних груп виявилася достовірно (р < 0,05) кращою, ніж 

відповідні показники в осіб усіх молодших вікових груп. 

 

4.2 Дослідження функціональної компоненти структурно-

функціональної кислотостійкості емалі залежно від вікових 
та топографічних характеристик 

 

Для визначення функціональної компоненти усім обстеженим після 

первинного визначення СФКСЕ за ТЕР на вестибулярній поверхні всіх 

досліджуваних зубів з їх піднебінної поверхні проводили хемостимуляцію 

пульпи розчином хлористого натрію протягом 10 хвилин, після чого 

повторювали тест емалевої резистентності на тих самих рівнях, однак інших 

ділянках вестибулярної поверхні, зокрема, таких що були симетричні 

первинним [2]. За різницею між двома показниками СФКСЕ визначали 

функціональну компоненту [132]. 

У дітей віком 6–7 років найбільші зміни СФКСЕ інтактних верхніх 

центральних різців були зафіксовані у пришийковій області цих зубів. Після 

проведення хемостимуляції пульпи СФКСЕ у цій області покращилася від 

6,08 ± 0,11 бала до 4,19 ± 0,10 бала, тобто функціональна компонента склала 
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1,89 ± 0,09 бала. Середні показники СФКСЕ у ділянці екватора після 

проведення хемостимуляції покращилися від 4,97 ± 0,10 бала до 3,34 ± 0,10 

бала, у ділянці ріжучого краю – від 4,14 ± 0,09 бала до 2,98 ± 0,09 бала 

(р < 0,05). Показники функціональної компоненти, визначені у ділянці екватора 

та ріжучого краю, були достовірно (р < 0,05) нижчими від такого, отриманого 

у пришийковій області, – 1,62 ± 0,07 бала та 1,16 ± 0,04 бала, відповідно. 

У дітей віком 12–15 років після проведення хемостимуляції пульпи 

максимальні та достовірні (р < 0,05) зміни були виявлені у пришийковій 

області усіх досліджуваних зубів. Відповідний показник СФКСЕ 

центральних різців покращився від вихідного значення 6,71 ± 0,08 бала 

до 5,18 ± 0,09 бала, на іклах він змінився від 6,97 ± 0,09 бала до 6,01 ± 0,09 бала, 

на других премолярах – від 7,20 ± 0,09 бала до 6,23 ± 0,09 бала (табл. 4.4). 

 

Таблиця 4.4 

Структурно-функціональна кислотостійкість емалі за тестом емалевої 
резистентності до та після проведення хемостимуляції пульпи 

на різних ділянках вестибулярної поверхні 
інтактних верхніх зубів різних груп у дітей віком 12–15 років 

 

Зуби 

 

 

Ділянки 

Показник СФКСЕ за ТЕР, бали 

Центральний 

різець 
Ікло Другий премоляр 

До Після До Після До Після 

Шийка 6,71 ± 0,08* 5,18 ± 0,09* 6,97 ± 0,09 6,01 ± 0,09 7,20 ± 0,09 6,23 ± 0,09 

Екватор 5,72 ± 0,09 4,45 ± 0,07 6,24 ± 0,10 5,42 ± 0,09 6,45 ± 0,09 5,64 ± 0,09 

Ріжучий 

край 

(горбик) 

4,91 ± 0,08 4,02 ± 0,08 5,22 ± 0,11 4,64 ± 0,11 5,48 ± 0,10 4,92 ± 0,10 

Примітка. * – показники СФКСЕ однієї локалізації до та після 

проведення хемостимуляції пульпи зубів усіх досліджуваних груп достовірно 

(р < 0,05) відрізняються між собою. 
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Достовірними (р < 0,05) виявилися також зміни СФКСЕ у ділянці 

екватора всіх зубів, вихідні показники склали 5,72 ± 0,09 бала, 6,24 ± 0,10 

бала та 6,45 ± 0,09 бала, відповідно, після хемостимуляції – 4,45 ± 0,07 бала, 

5,42 ± 0,09 бала та 5,64 ± 0,09 бала, відповідно. Мінімальними, але знову 

достовірними (р < 0,05) були зміни СФКСЕ у ділянці ріжучого краю 

(горбика) цих зубів: на різцях вихідний показник дорівнював 4,91 ± 0,08 бала, 

після хемостимуляції – 4,02 ± 0,08 бала, на іклах – 5,22 ± 0,11 бала та 

4,64 ± 0,11 бала, на других премолярах – 5,48 ± 0,10 бала та 4,92 ± 0,10 бала.  

Необхідно підкреслити, що і після проведення хемостимуляції пульпи 

показники СФКСЕ різців на всіх рівнях вестибулярної поверхні достовірно 

(р < 0,05) відрізнялися у кращий бік від відповідних, тобто на тих самих 

рівнях, показників іклів та других премолярів, між якими, у свою чергу, 

достовірних відмінностей не було (р > 0,05). 

Загалом, функціональна компонента СФКСЕ достовірно щодо 

відповідних показників (р < 0,05) змінювалася від найвищих значень 

у пришийковій області – 1,54 ± 0,09 бала на різцях, 0,96 ± 0,02 бала на іклах та 

0,97 ± 0,02 бала на других премолярах, до найнижчих у ділянці ріжучого краю 

(горбика) – 0,88 ± 0,04 бала, 0,58 ± 0,06 та 0,56 ± 0,06 бала, відповідно (рис. 4.1). 
 

 

Рис. 4.1 Функціональна компонента структурно-функціональної 
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«Екваторіальна» функціональна компонента СФКСЕ коливалася 

у порівняно широких межах – від 1,27 ± 0,05 бала на різцях до 0,81 ± 0,04 

бала на других премолярах та 0,82 ± 0,04 бала на іклах [149]. 

У пацієнтів віком 35–44 роки динаміка показника СФКСЕ була менш 

вираженою, ніж у дітей. Достовірно (р < 0,05) найбільшими після проведення 

хемостимуляції виявилися зміни кислотостійкості у пришийковій ділянці всіх 

досліджуваних зубів. На різцях відповідні показники змінилися від 

5,17 ± 0,11 бала до 4,64 ± 0,11 бала, на іклах були зафіксовані зміни від 

4,87 ± 0,11 бала до 4,38 ± 0,11 бала, на других премолярах – від 4,95 ± 0,12 

бала до 4,45 ± 0,12 бала (табл. 4.5). 

 

Таблиця 4.5 

Структурно-функціональна кислотостійкість емалі за тестом емалевої 
резистентності до та після проведення хемостимуляції пульпи 

на різних ділянках вестибулярної поверхні 
інтактних верхніх зубів різних груп в осіб віком 35–44 роки 

 

Зуби 

 

 

Ділянки 

Показник СФКСЕ за ТЕР, бали 

Центральний 

різець 
Ікло Другий премоляр 

До Після До Після До Після 

Шийка 5,17 ± 0,11* 4,64 ± 0,11* 4,87 ± 0,11 4,38 ± 0,11 4,95 ± 0,12 4,45 ± 0,12 

Екватор 4,11 ± 0,10* 3,76 ± 0,09* 3,98 ± 0,09 3,62 ± 0,10 3,94 ± 0,09 3,66 ± 0,09 

Ріжучий  

край 

(горбик) 

3,08 ± 0,10 2,89 ± 0,08 2,91 ± 0,11 2,74 ± 0,11 2,96 ± 0,09 2,83 ± 0,10 

Примітка. * – показники СФКСЕ за ТЕР однієї локалізації дослідження 

у ділянці шийки та екватору до та після проведення хемостимуляції пульпи 

зубів усіх досліджуваних груп достовірно (р < 0,05) відрізняються між собою. 
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Знову менш значущими, але все одно достовірними (р < 0,05), виявилися 

зміни показника СФКСЕ у ділянці екватора: на центральних різцях – від 

4,11 ± 0,10 бала до 3,76 ± 0,09 бала, на іклах – від 3,98 ± 0,09 бала 

до 3,62 ± 0,10 бала, на других премолярах – від 3,94 ± 0,09 бала до 3,66 ± 0,09 

бала. Мінімальні та недостовірні (р > 0,05) зміни СФКСЕ були зафіксовані 

у ділянці ріжучого краю (горбика) усіх досліджуваних зубів, де первинні 

показники СФКСЕ дорівнювали 3,08 ± 0,10 бала, 2,91 ± 0,11 бала та 2,96 ± 0,09 

бала, відповідно, а після проведення хемостимуляції пульпи підвищилися до 

2,89 ± 0,08 бала, 2,74 ± 0,11 бала та 2,83 ± 0,10 бала, відповідно [147]. 

Необхідно зазначити, що отримані вдруге, тобто після хемостимуляції, 

показники СФКСЕ зубів різних груп, але однієї локалізації між собою 

відрізнялися недостовірно (р > 0,05). 

У цілому, показник функціональної компоненти СФКСЕ зубів, залежно 

від локалізації дослідження, в осіб віком 35–44 роки змінювався подібно 

до відповідних показників у дітей віком 6–7 та 12–15 років. Максимальною 

функціональна компонента виявилася у пришийковій області всіх 

досліджуваних зубів – 0,53 ± 0,07 бала, 0,49 ± 0,07 бала та 0,51 ± 0,07 бала 

(між собою значення майже не відрізняються, р > 0,05), відповідно (рис. 4.2). 
 

 

Рис. 4.2 Функціональна компонента структурно-функціональної 
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Дещо нижчі показники були зафіксовані у ділянці екватора, які склали, 

відповідно, 0,34 ± 0,07 бала, 0,36 ± 0,07 бала та 0,28 ± 0,07 бала (р > 0,05). 

Значення функціональної компоненти, отримані у дослідженні СФКСЕ 

на ріжучому краю (горбику), що дорівнювали, відповідно, 0,19 ± 0,06 бала, 

0,17 ± 0,05 бала та 0,13 ± 0,05 бала (р > 0,05), відрізнялися від 

«пришийкових» показників у 2,8–3,9 раза (р < 0,05). 

В осіб віком 55–70 років достовірні (р < 0,05) відмінності визначених 

показників СФКСЕ були зафіксовані лише у пришийковій області верхніх 

центральних різців. Після проведення хемостимуляції пульпи цей показник 

покращився від 3,71 ± 0,09 бала до 3,41 ± 0,08 бала, відповідно (табл. 4.6). 

 

Таблиця 4.6 

Структурно-функціональна кислотостійкість емалі за тестом емалевої 
резистентності до та після проведення хемостимуляції пульпи 

на різних ділянках вестибулярної поверхні 
інтактних верхніх зубів різних груп в осіб віком 55–70 років 

 

Зуби  

 

 

Ділянки 

Показник СФКСЕ за ТЕР, бали 

Центральний 

різець 
Ікло Другий премоляр 

До Після До Після До Після 

Шийка 3,71 ± 0,09* 3,41 ± 0,08* 3,91 ± 0,11 3,71 ± 0,11 3,94 ± 0,12 3,67 ± 0,12 

Екватор 2,76 ± 0,08 2,62 ± 0,08 2,85 ± 0,09 2,68 ± 0,10 2,97 ± 0,09 2,82 ± 0,09 

Ріжучий  

край 

(горбик) 

2,56 ± 0,09 2,47 ± 0,09 2,62 ± 0,08 2,50 ± 0,09 2,74 ± 0,08 2,65 ± 0,08 

Примітка. * – показники СФКСЕ за ТЕР у ділянці шийки до та після 

проведення хемостимуляції пульпи зубів усіх досліджуваних груп достовірно 

(р < 0,05) відрізняються між собою. 
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Недостовірними (р > 0,05) виявилися зміни у пришийковій області іклів 

та других премолярів – від 3,91 ± 0,11 бала до 3,71 ± 0,11 бала та від 

3,94 ± 0,12 бала до 3,67 ± 0,12 бала, відповідно. Ще менш значущою та, 

зрозуміло, недостовірною (р > 0,05) виявилися різниця між показниками 

СФКСЕ у ділянці екватора всіх досліджуваних зубів: на різцях – від 

2,76 ± 0,08 бала до 2,62 ± 0,08 бала, на іклах – від 2,85 ± 0,09 бала до 

2,68 ± 0,10 бала, на других премолярах – від 2,97 ± 0,09 бала до 2,82 ± 0,09 

бала, відповідно. Мінімальні та знову недостовірні (р > 0,05) зміни були і на 

рівні ріжучого краю (горбика). У цій ділянці досліджуваний показник на 

різцях коливався від 2,56 ± 0,09 бала до 2,47 ± 0,09 бала, на іклах він 

покращився від 2,62 ± 0,08 бала до 2,50 ± 0,09 бала, на других премолярах – 

від 2,74 ± 0,08 бала до 2,65 ± 0,08 бала. Показники СФКСЕ однієї локалізації, 

але зубів різних груп, після хемостимуляції достовірно не відрізнялися між 

собою (р > 0,05), за виключенням показника отриманого у пришийковій 

області верхнього центрального різця. 

Максимальний та достовірно (р < 0,05) найвищий середній показник 

функціональної компоненти СФКСЕ в осіб даної вікової групи був 

зафіксований у пришийковій ділянці різців – 0,29 ± 0,08 бала (рис. 4.3). 

 

 

Рис. 4.3 Функціональна компонента структурно-функціональної 

кислотостійкості емалі зубів різних груп в осіб віком 55–70 років, бали 
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Показник функціональної компоненти щодо цієї ділянки іклів складав 

0,21 ± 0,07 бала, других премолярів – 0,26 ± 0,08 бала (останні два показники 

між собою відрізняються недостовірно, р > 0,05). Мінімальні значення були 

виявлені у ділянці горбика другого премоляра – 0,05 ± 0,04 бала, на ріжучому 

краї різців – 0,08 ± 0,04 бала та на тій самій ділянці іклів – 0,11 ± 0,05 бала 

(р > 0,05). На екваторі функціональна компонента недостовірно (р > 0,05) 

коливалася від 0,18 ± 0,07 бала на іклах до 0,15 ± 0,06 бала на центральних 

різцях та других премолярах (див. рис. 4.3). 

Таким чином, існують деякі вікові та топографічні відмінності 

у показниках СФКСЕ зубів, які, певним чином, пов’язані з мобільністю 

її функціональної компоненти, динаміка якої, у свою чергу, залежить від віку 

обстежених та локалізації ділянки проведення ТЕР. 

 

4.3 Особливості реституції емалі зубів після дозованого 
кислотного впливу в осіб різного віку 

 

Для визначення топографічних особливостей реституції емалі зубів 

після проведення ТЕР вестибулярну поверхню інтактних верхніх центральних 

різців на добу ізолювали від впливу ротової рідини за допомогою лавсанової 

матриці-ковпачка. У наступні дні після зняття захисної матриці-ковпачка 

проводили фарбування демінералізованих ділянок емалі та визначали 

інтенсивність забарвлення в балах, після чого знов фіксували матрицю-

ковпачок. Цю процедуру повторювали до зникнення забарвлення [128]. 

У дітей 6–7 років наступного дня після фарбування досліджуваних 

ділянок емалі виявилось, що найбільш інтенсивно відновлення емалі 

відбувалося у пришийковій області верхніх центральних різців. Інтенсивність 

забарвлення емалі у цих ділянках достовірно (р < 0,05) зменшилася від 

4,19 ± 0,10 бала до 2,81 ± 0,12 бала (різниця між наведеними показниками 

становила 1,38 бала). Менш активно реституція емалі відбувалася у ділянці 

екватора, де цей показник змінився на 1,12 бала з 3,34 ± 0,10 бала 
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до 2,22 ± 0,11 бала (р < 0,05). Найбільш повільним процес відновлення 

виявився на ріжучому краї, де показник інтенсивності окрашування 

достовірно (р < 0,05) знизився лише на 0,84 бала від 2,98 ± 0,09 бала 

до 2,14 ± 0,10 бала (табл. 4.7). 
 

Таблиця 4.7 

Інтенсивність забарвлення кислотних мікродефектів емалі  
на різних рівнях вестибулярної поверхні  

інтактних верхніх центральних різців за днями у дітей віком 6–7 років 

 

День 

Ділянки 

Інтенсивність забарвлення, бали 

1 день 2 день 4 день 

Шийка 
4,19 ± 0,10* 2,81 ± 0,12 0,13 ± 0,04 

Екватор 
3,34 ± 0,10* 2,22 ± 0,11 0,32 ± 0,05 

Ріжучий край 
2,98 ± 0,09* 2,14 ± 0,10 0,61 ± 0,06 

Примітка. * – показники інтенсивності забарвлення кислотних 

мікродефектів емалі однієї локалізації кожного дня дослідження достовірно 

(р < 0,05) відрізняються між собою. 

 

На четвертий день у дітей цієї вікової категорії після нанесення 

барвника інтенсивність окрашування раніше протравлених ділянок емалі у 

пришийковій області виявилася на рівні 0,13 ± 0,04 бала, на екваторі цей 

показник склав 0,32 ± 0,05 бала, на ріжучому краї – 0,61 ± 0,06 бала. Різниця 

між показниками на другий та четвертий день дослідження склала 2,68 бала, 

1,90 бала та 1,53 бала, відповідно. Динаміка зниження показників у всіх 

випадках мала достовірний характер (р < 0,05). 

Під час подальшого дослідження було встановлено, що для повного 

відновлення поверхні протравленої емалі верхнього центрального різця, 

тобто повної відсутності забарвлення демінералізованих ділянок емалі, 

знадобилося, в середньому, у пришийковій ділянці 4,25 ± 0,15 дня, у ділянці 



97 

 

екватора – 5,13 ± 0,14 дня, на ріжучому краї – 6,12 ± 0,13 дня. Слід зазначити, 

що наведені показники відрізняються один від одного достовірно (р < 0,05).  

У дітей віком 12–15 років реституція поверхні демінералізованих 

ділянок емалі досліджуваних зубів також більш швидко проходила 

у пришийковій ділянці та у ділянці екватора. На другий день дослідження, 

після чергового прокрашування кислотних мікродефектів емалі було виявлено, 

що у зазначених ділянках вестибулярної поверхні верхніх центральних різців 

інтенсивність забарвлення достовірно (р < 0,05) зменшилася на 1,11 бала від 

5,18 ± 0,09 до 4,07 ± 0,08 бала та на 0,79 бала від 4,45 ± 0,07 до 3,66 ± 0,09 

бала, відповідно (табл. 4.8). Менш помітними, але все одно достовірними 

(р < 0,05) були зміни у ділянці ріжучого краю – від 4,02 ± 0,08 бала 

до 3,51 ± 0,07 бала (різниця між показниками склала 0,51 бала) [20]. 

 

Таблиця 4.8 

Інтенсивність забарвлення кислотних мікродефектів емалі  
на різних рівнях вестибулярної поверхні  

інтактних верхніх центральних різців за днями у дітей віком 12–15 років 

 

День 

Ділянки 

Інтенсивність забарвлення, бали 

1 день 2 день 4 день 6 день 

Шийка 5,18 ± 0,09* 4,07 ± 0,08 2,14 ± 0,09 0 

Екватор 4,45 ± 0,07* 3,66 ± 0,09 2,09 ± 0,08 0,51 ± 0,07 

Ріжучий край 4,02 ± 0,08* 3,51 ± 0,07 2,46 ± 0,09 1,49 ± 0,08 

Примітка. * – показники інтенсивності забарвлення кислотних 

мікродефектів емалі однієї локалізації кожного дня дослідження достовірно 

(р < 0,05) відрізняються між собою. 

 

На четвертий день дослідження після зняття захисної матриці-ковпачка 

та нанесення барвника на всіх рівнях вестибулярної поверхні від 

пришийкової ділянки до ріжучого краю були зафіксовані відповідні 
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достовірні (р < 0,05) зміни інтенсивності забарвлення емалі до 2,14 ± 0,09 

бала, 2,09 ± 0,08 бала та 2,46 ± 0,09 бала, при цьому СФКСЕ у досліджуваних 

ділянках покращилась на 1,93 бала, 1,57 бала та 1,05 бала, відповідно. 

Після чергового прокрашування досліджуваних ділянок емалі 

на шостий день дослідження було виявлено, що у пришийковій ділянці 

верхніх центральних різців процес реституції емалі завершився, про 

що свідчила повна відсутність забарвлення цих ділянок.  

На екваторі та ріжучому краї відновлення кислотних мікродефектів 

повністю не відбулося, оскільки у зазначених ділянках інтенсивність 

забарвлення склала 0,51 ± 0,07 бала та 1,49 ± 0,08 бала, відповідно, при цьому 

динаміка була достовірною (р < 0,05). Різниця між показниками 

інтенсивності забарвлення зазначених ділянок на четвертий та шостий день 

дослідження склала 1,58 бала та 0,97 бала, відповідно [146, 160]. 

В цілому, у дітей віком 12-15 років реституція емалі після дозованої 

кислотної дії повністю завершилася у пришийковій ділянці за 5,35 ± 0,17 дня, 

у ділянці екватора для цього знадобилося 6,24 ± 0,15 дня. На ріжучому краї 

процес відновлення відбувався більш повільно, оскільки для повного 

відновлення емалі знадобилося 8,12 ± 0,16 дня. Отримані під час дослідження 

швидкості відновлення поверхні різних ділянок емалі після дозованого 

кислотного впливу показники між собою відрізнялися достовірно (р < 0,05). 

У пацієнтів віком 35–44 роки відновлення демінералізованих ділянок 

емалі відбувалося менш стрімко. Достовірно (р < 0,05) найбільші зміни 

інтенсивності забарвлення на другий день дослідження (на 0,76 бала) відбулися 

у пришийковій ділянці досліджуваних зубів, де відповідні середні показники 

змінилися з 4,64 ± 0,11 бала до 3,88 ± 0,10 бала. Знову менш помітними, але 

достовірними (р < 0,05) виявилися зміни після фарбування кислотних 

мікродефектів емалі у ділянці екватору – від 3,76 ± 0,09 бала до 3,24 ± 0,08 бала 

(різниця між показниками становила 0,52 бала). Найменшою, лише на 0,27 бала, 

однак достовірною (р < 0,05) була динаміка зміни показника інтенсивності 

забарвлення у ділянці ріжучого краю – від 2,89 ± 0,08 бала до 2,62 ± 0,09 бала. 
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На четвертий день дослідження інтенсивність забарвлення 

демінералізованих ділянок емалі достовірно (р < 0,05) змінилася на 1,63 бала, 

0,96 бала та 0,56 бала, відповідно, а СФКСЕ виявилася на рівні 2,25 ± 0,11 

бала, 2,28 ± 0,10 бала та 2,06 ± 0,10 бала. Після зняття захисної матриці-

ковпачка на шостий день дослідження було виявлено, що у пришийковій 

ділянці інтенсивність забарвлення відповідає 0,63 ± 0,08 бала, у ділянці 

екватора та ріжучого краю – 1,30 ± 0,09 бала та 1,59 ± 0,11 бала, відповідно 

(табл. 4.9). Інтенсивність забарвлення у цих ділянках достовірно (р < 0,05) 

зменшилася на 1,62 бала, 0,98 бала та 0,47 бала, відповідно [155, 156]. 
 

Таблиця 4.9 

Інтенсивність забарвлення кислотних мікродефектів емалі  
на різних рівнях вестибулярної поверхні  

інтактних верхніх центральних різців за днями в осіб віком 35–44 роки 

 

День 

 

Ділянки 

Інтенсивність забарвлення, бали 

1 день 2 день 4 день 6 день 

Шийка 4,64 ± 0,11* 3,88 ± 0,10 2,25 ± 0,11 0,63 ± 0,08 

Екватор 3,76 ± 0,09* 3,24 ± 0,08 2,28 ± 0,10 1,30 ± 0,09 

Ріжучий край 2,89 ± 0,08* 2,62 ± 0,09 2,06 ± 0,10 1,59 ± 0,11 

Примітка. * – показники інтенсивності забарвлення кислотних 

мікродефектів емалі однієї локалізації кожного дня дослідження достовірно 

(р < 0,05) відрізняються між собою. 
 

Загалом, в осіб даного віку повна відбудова поверхні емалі відбулася за 

6,52 ± 0,15 дня у пришийковій ділянці та за 7,83 ± 0,17 дня на екваторі. Для 

відновлення демінералізованих ділянок емалі на ріжучому краю знадобилося 

9,74 ± 0,16 дня. Різниця між даними значеннями була достовірною (p < 0,05). 

У групі пацієнтів віком 55–70 років на другий день дослідження 

достовірні (р < 0,05) зміни інтенсивності забарвлення мікродефектів емалі 
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були зафіксовані лише у пришийковій ділянці верхніх центральних різців. 

Після зняття захисної матриці-ковпачка показники інтенсивності фарбування 

у цій ділянці знизилися на 0,26 бала з 3,41 ± 0,08 бала до 3,15 ± 0,09 бала 

(р < 0,05). У ділянках екватора та ріжучого краю зміни інтенсивності 

фарбування виявилися недостовірними (р > 0,05) – від 2,62 ± 0,08 бала 

до 2,51 ± 0,07 бала та від 2,47 ± 0,09 бала до 2,45 ± 0,08 бала, тобто на 0,11 

бала та 0,02 бала, відповідно (табл. 4.10). 
 

Таблиця 4.10 

Інтенсивність забарвлення кислотних мікродефектів емалі  
на різних рівнях вестибулярної поверхні  

інтактних верхніх центральних різців за днями в осіб віком 55-70 років 

 

День 

 

Ділянки 

Інтенсивність забарвлення, бали 

1 день 2 день 4 день 6 день 

Шийка 3,41 ± 0,08* 3,15 ± 0,09 2,56 ± 0,08 1,98 ± 0,10 

Екватор 2,62 ± 0,08 2,51 ± 0,07 2,49 ± 0,10 2,37 ± 0,11 

Ріжучий край 2,47 ± 0,09 2,45 ± 0,08 2,39 ± 0,09 2,34 ± 0,12 

Примітка. * – показники інтенсивності забарвлення кислотних 

мікродефектів емалі у пришийковій ділянці кожного дня дослідження 

достовірно (р < 0,05) відрізняються між собою. 

 

Достовірна (р < 0,05) різниця (на 0,59 бала) бала між попереднім та 

наступним показниками інтенсивності забарвлення на четвертий день дослідження 

також була встановлена лише у ділянці шийки, де черговий показник складав 

2,56 ± 0,08 бала. Знову недостовірні (р > 0,05) та мінімальні зміни показників 

інтенсивності забарвлення були на екваторі та ріжучому краї – 2,49 ± 0,10 бала та 

2,39 ± 0,09 бала, відповідно (різниця між показниками на другий та четвертий день 

дослідження становила лише 0,02 бала та 0,06 бала, відповідно). 

На шостий день дослідження динаміка реституції емалі зубів виявилася 
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подібною до попередньої. Достовірні (р < 0,05) зміни у забарвленні на 0,58 

бала знову були зафіксовані лише у пришийковій ділянці – 1,98 ± 0,10 бала. 

Відповідні показники на екваторі (2,37 ± 0,11 бала, різниця – 0,12 бала) 

та ріжучому краї (2,34 ± 0,12 бала, різниця – 0,05 бала) знову достовірно 

не відрізнялися від аналогічних показників, зафіксованих у попередні дні 

дослідження (р > 0,05). Оскільки в осіб віком 55–70 років протягом тижня 

достовірні зміни інтенсивності забарвлення були зафіксовані лише 

у пришийковій ділянці різців, подальшу фіксацію захисної матриці-ковпачка 

та забарвлення демінералізованих ділянок емалі не проводили. 

Таким чином, у результаті дослідження вікових та топографічних 

характеристик СФКСЕ було виявлено достовірне погіршення її показників 

у напрямку від ріжучого краю (горбика) до пришийкової ділянки зубів різних 

груп. Поряд з цим, достовірних відмінностей у показниках кислотостійкості 

емалі одного рівня локалізації на вестибулярній поверхні, але різних зубів 

виявлено не було. У цьому безпосередню роль відіграють не тільки 

структурні та вікові характеристики емалі зубів, але й параметрів 

функціональної компоненти кислотостійкості, що було підтверджено 

динамікою її показників та особливостями процесу реституції емалі зубів 

після дозованої кислотної дії в умовах ізоляції від ремінералізуючого впливу 

ротової рідини. Отримані у ході цього дослідження дані стали підґрунтям для 

проведення подальших досліджень щодо прогнозування карієсу зубів 

з урахуванням встановлених закономірностей. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Структурно-функціональна кислотостійкість емалі за тестом 

емалевої резистентності, проведеним на верхніх центральних різцях у дітей 

віком 6–7 років, а також на цих зубах, іклах та других премолярах у дітей 

віком 12–15 років та дорослих віком 35–44 роки, достовірно (р < 0,05) 

погіршується від ріжучого краю (горбика) до пришийкової ділянки 
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досліджуваних зубів. В осіб віком 55–70 років достовірно (р < 0,05) 

відрізнявся від інших лише показник структурно-функціональної 

кислотостійкості емалі у пришийковій ділянці. У дітей віком 12–15 років 

показники СФКСЕ за ТЕР на всіх рівнях вестибулярної поверхні верхніх 

центральних різців були достовірно (р < 0,05) кращими за аналогічні 

показники СФКСЕ іклів та других премолярів, між якими, у свою чергу, 

достовірних відмінностей не було (р > 0,05). В осіб віком 35–44 та 55–70 

років показники СФКСЕ за однієї локалізації ділянки визначення на зубах 

різних груп між собою достовірно не відрізнялися (р > 0,05). 

2. У дітей віком 6–7 та 12–15 років достовірно (р < 0,05) найвищі 

показники функціональної компоненти зареєстровані у пришийковій області 

різців – 1,89 ± 0,09 бала та 1,54 ± 0,09 бала, відповідно, найнижчими у дітей 

віком 12–15 років вони були у ділянці ріжучого краю іклів та горбиків других 

премолярів – 0,58 ± 0,06 бала та 0,56 ± 0,06 бала (р > 0,05). В осіб віком 35–44 

роки достовірно (р < 0,05) найвищий показник функціональної компоненти 

СФКСЕ також був зареєстрований у пришийковій ділянці різців – 0,53 ± 0,07 

бала, найнижчий був у ділянці горбика другого премоляра, він склав 

0,13 ± 0,05 бала, в осіб віком 55–70 років, відповідні показники становили 

0,29 ± 0,08 бала та 0,05 ± 0,04 бала. 

3. Реституція емалі після дозованого кислотного впливу, яка 

в умовах ізоляції від ротової рідини забезпечується за рахунок центробіжного 

переміщення зубної рідини, повною мірою відбувається у пришийковій 

ділянці та на екваторі верхніх центральних різців у дітей віком 6–7 років 

за 4,25 ± 0,15 дня та 5,13 ± 0,14 дня, у дітей віком 12–15 років – за 5,35 ± 0,17 

дня та 6,24 ± 0,15 дня, відповідно, що достовірно (р < 0,05) швидше, ніж 

в осіб віком 35–44 роки – 6,52 ± 0,15 дня та 7,83 ± 0,17 дня. В обстежених 

усіх вікових категорій реституція емалі у ділянці ріжучого краю різців 

перебігає достовірно (р < 0,05) повільніше, ніж у зазначених ділянках. 
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РОЗДІЛ 5 

ОПТИМІЗОВАНІ ПІДХОДИ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ КАРІЄСУ ЗУБІВ 
ЗА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КИСЛОТОСТІЙКІСТЮ 

ЕМАЛІ В ОСІБ РІЗНОГО ВІКУ 

 

Індивідуальний ризик розвитку карієсу зубів, як відомо, можливо 
передбачити на основі оцінки СФКСЕ за тестом емалевої резистентності [89]. 
Ця експрес-оцінка є добре відомою, завдяки її технічній простоті та доволі 
високому рівню прогностичної достовірності [95, 165]. За усіма існуючими 
варіантами його проводять на вестибулярній поверхні інтактного верхнього 
центрального різця у ділянці екватора, але достатньо часто у клінічній 
практиці тестування саме на зазначеному зубі є складним або неможливим. 
У зв’язку з цим, видається необхідним встановлення прогностичної 
ефективності оцінки СФКСЕ у разі проведення ТЕР на зубах різних груп. 

Для прогнозування карієсу зубів, як одного з найпоширеніших 
стоматологічних захворювань, були розроблені різноманітні комп’ютерні 
програми [144, 145, 192, 210]. Але більшість з вже існуючих засновані 
на мультифакторному аналізі великої кількості не завжди суто клінічних 
показників [225, 228, 232]. Як наслідок, знижується точність прогнозування 
та призначаються необґрунтовані заходи карієспрофілактики. Цих помилок 
можливо уникнути у разі прогнозування карієсу з урахуванням максимально 
індивідуалізованих та виключно клінічних показників. Отже, існує 
необхідність у вдосконаленні наявних методів прогнозування карієсу зубів 
та розробці принципово нових підходів. 

 

5.1 Прогнозування карієсу в осіб різного віку за структурно-

функціональною кислотостійкістю емалі зубів різних груп 

 

Під час первинного обстеження в осіб різного віку визначали індекс 
інтенсивності каріозного ураження та структурно-функціональну 
кислотостійкість емалі зубів за тестом емалевої резистентності, що був 
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проведений у ділянці екватора на вестибулярній поверхні інтактних 
центральних різців, іклів та других премолярів верхньої щелепи. 
За показниками ТЕР усі обстежені були розподілені на чотири групи, 
відповідно до загальновідомих рекомендацій [95]. Через 1 рік проводили 
повторний стоматологічний огляд, під час якого у кожного пацієнта знову 
оцінювали інтенсивність каріозного ураження за індексами кпп + КпПпВ 

або КпПпВ, вираховували приріст інтенсивності карієсу за індексом 
Δкпп + КпПпВ або ΔКпПпВ та визначали кореляційний зв’язок між отриманим 
первинними показниками СФКСЕ і отриманим приростом з урахуванням 
кількості поверхонь зубів, на яких було діагностовано карієс чи пломбу.  

Під час повторного обстеження 64 дітей, вік яких на період первинного 
дослідження був 6–7 років, а середній показник СФКСЕ різців у ділянці 
екватора дорівнював 4,97 ± 0,10 бала, встановлено, що інтенсивність 
ураження карієсом за індексом кпп + КпПпВ у них складала 6,41 ± 0,21. Цей 
показник достовірно (р < 0,05) перевищував той, що був отриманий у ході 
первинного огляду (3,78 ± 0,13). Приріст інтенсивності каріозного ураження 
за індексом Δкпп + КпПпВ склав 2,63 ± 0,15. Відповідно до первинного рівня 
СФКСЕ, до першої групи (показник 1–3 бали) з середнім показником ТЕР 
2,60 ± 0,25 бала увійшли 5 дітей (7,8 % від кількості обстежених дітей цього 
віку). Індекс кпп + КпПпВ у них під час первинного огляду дорівнював 
3,80 ± 0,73, через 1 рік – 4,80 ± 0,97, приріст карієсу за індексом Δкпп + КпПпВ 

складав 1,00 ± 0,32. Між первинними показниками СФКСЕ та приростом 
інтенсивності каріозного ураження через 1 рік був встановлений прямий 
кореляційний зв’язок середнього ступеня на рівні r = 0,56 (р > 0,05). Другу 
групу (показник 4–5 балів) з середньою СФКСЕ 4,15 ± 0,06 бала склали 34 
дитини (53,1 %), в яких індекс інтенсивності карієсу за первинного 
3,56 ± 0,18 дорівнював 5,82 ± 0,24. Приріст каріозного ураження через 1 рік 
становив 2,26 ± 0,16, кореляційний зв’язок між первинними показниками 
СФКСЕ та приростом також був середньої сили, зокрема, r = 0,54 (р < 0,05). 

До третьої (показник 6–7 балів) та четвертої груп (8-10 балів) з середніми 
показниками ТЕР 6,11 ± 0,07 бала та 8,17 ± 0,17 бала було віднесено 
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19 (29,7 %) та 6 дітей (9,4 %), відповідно. Інтенсивність каріозного ураження 
у дітей цих груп під час первинного обстеження становила 4,15 ± 0,21 

та 3,83 ± 0,31, через 1 рік – 7,31 ± 0,31 та 8,16 ± 0,31, приріст інтенсивності – 

3,16 ± 0,22 та 4,33 ± 0,21, відповідно (табл. 5.1). Кореляція первинних 
показників СФКСЕ та приростом карієсу знов була прямою середнього 
ступеня, зокрема, r = 0,61 (р < 0,05) та r = 0,55 (р > 0,05), відповідно.  

 

Таблиця 5.1 

Приріст інтенсивності каріозного ураження залежно  
від рівня СФКСЕ різців у дітей віком 6–7 років через 1 рік 

 

Група 

за рівнем 

СФКСЕ 

Первинний 

рівень 

СФКСЕ 

різців, бали 

Первинний 

індекс 

кпп + КпПпВ 

Повторний 

індекс 

кпп + КпПпВ 

Приріст 

каріозного 

ураження за 

індексом 

Δкпп + КпПпВ 

I група, 

n = 5 
2,60 ± 0,25 3,80 ± 0,73 4,80 ± 0,97 1,00 ± 0,32* 

II група, 

n = 34 
4,15 ± 0,06 3,56 ± 0,18 5,82 ± 0,24 2,26 ± 0,16* 

III група, 

n = 19 
6,11 ± 0,07 4,15 ± 0,21 7,31 ± 0,31 3,16 ± 0,22* 

IV група, 

n = 6 
8,17 ± 0,17 3,83 ± 0,31 8,16 ± 0,31 4,33 ± 0,21* 

Примітка. * – показники приросту каріозного ураження в кожній групі 

відрізняються достовірно (р < 0,05). 

 

Загальний коефіцієнт кореляції між первинними показниками СФКСЕ 

та приростом карієсу у всіх обстежених дітей цього віку був прямим 

середнього ступеня та дорівнював r = 0,65 (р < 0,001). 
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За результатами повторного огляду 78 дітей, яким під час первинного 

обстеження було 12–15 років, приріст інтенсивності карієсу за індексом 

Δкпп + КпПпВ дорівнював 2,74 ± 0,13, тобто показник інтенсивності 

каріозного ураження за індексом кпп + КпПпВ достовірно (р < 0,05) 

збільшився за рік від 2,73 ± 0,08 до 5,47 ± 0,17.  

За первинним рівнем СФКСЕ, який визначали на вестибулярній 

поверхні інтактних верхніх центральних різців, та який у всіх обстежених 

цього віку становив 5,72 ± 0,09 бала, до першої групи було віднесено 6 дітей 

(7,7 % від кількості обстежених даного віку) з показником ТЕР 1–3 бали 

(середній рівень 2,83 ± 0,17 бала) та первинним індексом інтенсивності 

карієсу 3,00 ± 0,26, що через рік складав уже 4,50 ± 0,43 (табл. 5.2).  
 

Таблиця 5.2 

Приріст інтенсивності каріозного ураження залежно  
від рівня СФКСЕ різців у дітей віком 12–15 років 

 

Група 

за рівнем 

СФКСЕ 

Первинний 

рівень 

СФКСЕ різців, 

бали 

Первинний 

індекс 

кпп + КпПпВ 

Повторний 

індекс 

кпп + КпПпВ 

Приріст 

каріозного 

ураження за 

індексом 

Δкпп + КпПпВ 

I група, 

n = 6 
2,83 ± 0,17 3,00 ± 0,26 4,50 ± 0,43 1,50 ± 0,34 

II група, 

n = 35 
4,83 ± 0,06 2,71 ± 0,11 4,65 ± 0,17 1,94 ± 0,11* 

III група, 

n = 28 
6,57 ± 0,09 2,57 ± 0,15 6,07 ± 0,25 3,50 ± 0,14* 

IV група, 

n = 9 
8,44 ± 0,24 3,11 ± 0,20 7,44 ± 0,17 4,33 ± 0,17* 

Примітка. * – показники приросту каріозного ураження відрізняються 

достовірно (р < 0,05). 
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Приріст інтенсивності карієсу у дітей цієї групи дорівнював 1,50 ± 0,34. 

Кореляційний зв’язок між первинними показниками СФКСЕ різців та 

приростом виявився прямим середнього ступеня на рівні r = 0,60 (р > 0,05). 

До другої групи з показниками СФКСЕ різців 4-5 балів увійшло 

35 дітей (44,9 %). У них середній первинний показник СФКСЕ складав 

4,83 ± 0,06 бала, інтенсивність карієсу зубів за первинної 2,71 ± 0,11 через 

1 рік становила 4,65 ± 0,17, приріст інтенсивності – 1,94 ± 0,11. Кореляційний 

зв’язок між первинними показниками СФКСЕ та приростом був прямим 

і відповідав середньому рівню r = 0,64 (р < 0,05). 

Третю та четверту групи з показниками СФКСЕ 6-7 і 8-10 балів 

(середній рівень 6,57 ± 0,09 бала та 8,44 ± 0,24 бала) та інтенсивністю карієсу 

6,07 ± 0,25 і 7,44 ± 0,17 склали 28 (35,9 %) та 9 дітей (11,5 %), відповідно. 

За первинних показників інтенсивності карієсу 2,57 ± 0,15 та 3,11 ± 0,20 

приріст через 1 рік у дітей цих груп становив 3,50 ± 0,14 та 4,33 ± 0,17. 

У результаті аналізу були встановлені прямі кореляційні зв’язки середньої 

сили між первинними показниками СФКСЕ різців та індексом Δкпп + КпПпВ 

на рівні r = 0,62 (р < 0,05) та r = 0,59 (р > 0,05), відповідно. 

У цілому, кореляційний зв’язок по контингенту дітей даного віку між 

первинними показниками СФКСЕ різців та приростом карієсу був прямим 

середньої сили та складав r = 0,69 (р < 0,001). 

Аналогічний розподіл дітей віком 12–15 років на групи був проведений 

за показником СФСКЕ, визначеним за ТЕР у ділянці екватора іклів верхньої 

щелепи, який склав, у середньому, 6,24 ± 0,10 бала. Першу групу з середнім 

показником СФКСЕ 2,75 ± 0,25 бала склали 4 дитини (5,1 %), в яких 

інтенсивність каріозного ураження становила 4,00 ± 0,41 (первинний 

показник 2,50 ± 0,29), приріст інтенсивності дорівнював 1,50 ± 0,28. 

До другої групи з середнім первинним показником СФКСЕ 4,92 ± 0,05 

бала та первинним індексом карієсу 2,76 ± 0,14 було віднесено 25 дітей 

(32,1 %), в яких через 1 рік індекс кпп + КпПпВ складав 4,64 ± 0,21, а приріст 

карієсу за індексом Δкпп + КпПпВ становив 1,88 ± 0,13. До третьої та четвертої 
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груп з середніми первинними показниками СФКСЕ 6,46 ± 0,09 бала та 

9,00 ± 0,21 бала за індексів інтенсивності карієсу 5,51  ±  0,21 і 7,14 ± 0,34, 

відповідно, увійшли 35 (44,9 %) та 14 дітей (17,9 %), первинні показники 

інтенсивності у них були 2,60 ± 0,11 та 3,00 ± 0,23. У цих дітей індекс 

Δкпп + КпПпВ через 1 рік склав 2,91 ± 0,17 та 4,14 ± 0,18, відповідно (табл. 5.3).  
 

Таблиця 5.3 

Приріст інтенсивності каріозного ураження залежно  
від рівня СФКСЕ іклів у дітей віком 12–15 років 

 

Група 

за рівнем 

СФКСЕ 

Первинний 

рівень 

СФКСЕ іклів, 

бали 

Первинний 

індекс 

кпп + КпПпВ 

Повторний 

індекс 

кпп + КпПпВ 

Приріст 

каріозного 

ураження за 

індексом 

Δкпп + КпПпВ 

I група, 

n = 4 
2,75 ± 0,25 2,50 ± 0,29 4,00 ± 0,41 1,50 ± 0,28 

II група, 

n = 25 
4,92 ± 0,05 2,76 ± 0,14 4,64 ± 0,21 1,88 ± 0,13* 

III група, 

n = 35 
6,46 ± 0,09 2,60 ± 0,11 5,51 ± 0,21 2,91 ± 0,17* 

IV група, 

n = 14 
9,00 ± 0,21 3,00 ± 0,23 7,14 ± 0,34 4,14 ± 0,18* 

Примітка. * – показники приросту каріозного ураження відрізняються 

достовірно (р < 0,05). 

 

Кореляційний зв’язок первинних показників СФКСЕ, визначених 

на іклах у ділянці екватора, з приростом карієсу через 1 рік у дітей цих 

чотирьох груп також був прямим середнього ступеня, однак коефіцієнти, 

у порівняні з аналогічними показниками різців, були нижчими та складали 

r = 0,54 (р > 0,05), 0,61 (р < 0,05), 0,57 (р < 0,05) та 0,48 (р > 0,05), відповідно 
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до нумерації груп. За усім масивом показник кореляційного зв’язку 

дорівнював r = 0,65 (р < 0,001) [22, 148]. 

За результатами оцінки СФКСЕ, яка була визначена за ТЕР на 

вестибулярній поверхні інтактних других премолярів верхньої щелепи лише 

3 дитини (3,8 %) було віднесено до першої групи. Загальний показник 

СФКСЕ складав, у середньому, 6,45 ± 0,09 бала, у дітей першої групи він був 

на рівні 2,33 ± 0,67 бала (табл. 5.4). 
 

Таблиця 5.4 

Приріст інтенсивності каріозного ураження залежно  
від рівня СФКСЕ других премолярів у дітей віком 12–15 років 

 

Група 

за рівнем 

СФКСЕ 

Первинний 

рівень 

СФКСЕ других 

премолярів, 

бали 

Первинний 

індекс 

кпп + КпПпВ 

Повторний 

індекс 

кпп + КпПпВ 

Приріст 

каріозного 

ураження за 

індексом 

Δкпп + КпПпВ 

I група, 

n = 3 
2,33 ± 0,67 2,70 ± 0,33 4,00 ± 0,58 1,30 ± 0,33 

II група, 

n = 26 
4,93 ± 0,06 2,77 ± 0,14 4,69 ± 0,21 1,92 ± 0,13* 

III група, 

n = 34 
6,71 ± 0,08 2,56 ± 0,10 5,41 ± 0,18 2,85 ± 0,16* 

IV група, 

n = 15 
9,33 ± 0,16 3,06 ± 0,23 7,26 ± 0,34 4,20 ± 0,17* 

Примітка. * – показники приросту каріозного ураження відрізняються 

достовірно (р < 0,05). 

 

Другу групу склали 26 дітей (33,3 %) з показником СФКСЕ 4,93 ± 0,06 

бала, до третьої та четвертої увійшло 34 (43,6 %) та 15 дітей (19,2 %) 

з показниками СФКСЕ 6,71 ± 0,08 бала та 9,33 ± 0,16 бала, відповідно. Індекс 
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інтенсивності карієсу під час повторного огляду у дітей цих груп складав 

4,00 ± 0,58; 4,69 ± 0,21; 5,41 ± 0,18 та 7,26 ± 0,34, відповідно (первинні 

індекси становили 2,70 ± 0,33; 2,77 ± 0,14; 2,56 ± 0,10 та 3,06 ± 0,23), приріст 

інтенсивності каріозного ураження зубів дорівнював, відповідно, 1,30 ± 0,33; 

1,92 ± 0,13; 2,85 ± 0,16 та 4,20 ± 0,17 [153, 158]. 

Під час кореляційного аналізу щодо первинних показників СФКСЕ 

премолярів та приросту карієсу через 1 рік між ними був виявлений прямий 

кореляційний зв’язок середнього ступеня, але з дещо нижчими, порівняно 

з різцями, коефіцієнтами: r = 0,52 (р > 0,05), 0,60 (р < 0,05), 0,58 (р < 0,05) 

та 0,44 (р > 0,05), відповідно. Кореляція з урахуванням відповідних 

показників у всіх дітей цього віку була на рівні r = 0,63 (р < 0,001). 

У 47 пацієнтів, вік яких під час первинного обстеження становив 35–44 

роки, протягом 1 року індекс інтенсивності карієсу КпПпВ достовірно 

(р < 0,05) зріс від 6,08 ± 0,19 до 8,15 ± 0,22, показник приросту карієсу 

ΔКпПпВ становив 2,06 ± 0,14. При цьому первинні середні показники СФКСЕ 

різців, іклів та других премолярів у ділянці еватора дорівнювали 4,11 ± 0,10 

бала, 3,98 ± 0,09 бала та 3,94 ± 0,09 бала, відповідно. 

Залежно від первинних показників СФКСЕ, визначених за ТЕР 

на верхніх центральних різцях у ділянці екватора, обстежені цього віку, 

як і попередні, були розподілені на чотири групи, до речі, середній 

первинний показник при цьому складав 4,11 ± 0,10 бала, до першої групи 

з середнім показником 1,87 ± 0,19 бала було віднесено 15 осіб (31,9 % від 

загального числа пацієнтів даного віку). У них інтенсивність карієсу через 

1 рік за індексом ΔКпПпВ збільшилася на 1,13 ± 0,19 з 6,40 ± 0,39 

до 7,53 ± 0,43. Коефіцієнт кореляційного зв’язку між первинними 

показниками СФКСЕ різців та приростом каріозного ураження за рік був 

прямим середньої сили та дорівнював r = 0,44 (р < 0,05).  

До другої групи були включені 20 обстежених (42,6 %) з середнім 

показником СФКСЕ різців 4,20 ± 0,09 бала, в яких індекс інтенсивності 

карієсу за первинного 6,00 ± 0,26 через 1 рік дорівнював 8,10 ± 0,29, приріст 
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інтенсивності – 2,10 ± 0,12. Кореляція між первинними показниками СФКСЕ 

та індексом ΔКпПпВ була прямою середньої сили r = 0,48 (р < 0,05). 

До третьої та четвертої груп увійшли лише 9 (19,1 %) та 3 пацієнти 

(6,4 %) з середніми показниками кислотостійкості 6,40 ± 0,22 бала 

та 8,33 ± 0,34 бала, відповідно. В осіб цих двох груп під час первинного 

огляду індекс інтенсивності карієсу становив 5,56 ± 0,42 та 6,65 ± 0,88, 

під час повторного – 8,56 ± 0,32 та 10,33 ± 0,88, приріст карієсу за рік 

дорівнював 3,00 ± 0,15 та 3,68 ± 0,33, відповідно (табл. 5.5). Коефіцієнти 

кореляції в осіб цих груп були на рівні r = 0,43 (р > 0,05) та r = 0,41 (р > 0,05), 

тим більш, за такої кількості осіб достовірності не було. 
 

Таблиця 5.5 

Приріст інтенсивності каріозного ураження залежно  
від рівня СФКСЕ різців у осіб віком 35–44 роки 

 

Група 

за рівнем 

СФКСЕ 

Первинний 

рівень 

СФКСЕ різців, 

бали 

Первинний 

індекс 

КпПпВ 

Повторний 

індекс 

КпПпВ 

Приріст 

каріозного 

ураження за 

індексом 

ΔКпПпВ 

I група, 

n = 15 
1,87 ± 0,19 6,40 ± 0,39 7,53 ± 0,43 1,13 ± 0,19* 

II група, 

n = 20 
4,20 ± 0,09 6,00 ± 0,26 8,10 ± 0,29 2,10 ± 0,12* 

III група, 

n = 9 
6,40 ± 0,22 5,56 ± 0,42 8,56 ± 0,32 3,00 ± 0,15* 

IV група, 

n = 3 
8,33 ± 0,34 6,65 ± 0,88 10,33 ± 0,88 3,68 ± 0,33 

Примітка. * – показники приросту каріозного ураження відрізняються 

достовірно (р < 0,05). 
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Для усіх обстежених цього віку кореляційний зв’язок між первинними 

показниками СФКСЕ різців у ділянці екватора та індексом ΔКпПпВ через 

1 рік був прямим середньої сили на рівні r = 0,51 (р < 0,001). 

Кількість пацієнтів, залежно від показників СФКСЕ іклів та других 

премолярів верхньої щелепи у ділянці екватора, що були визначені під час 

первинного огляду та складали, відповідно, 3,98 ± 0,09 бала та 3,94 ± 0,09 

бала, виявилася майже у всіх групах однаковою.  

Так, до першої групи з середніми показниками СФКСЕ 2,06 ± 0,18 бала 

та 1,94 ± 0,18 бала, відповідно, за проведення ТЕР на іклах та премолярах, 

увійшли за обома розподіленнями одні й ті ж самі 17 осіб (36,2 %). У них 

індекс КпПпВ дорівнював 7,41 ± 0,39 (первинний 6,23 ± 0,33), індекс ΔКпПпВ – 

1,18 ± 0,17 (табл. 5.6). 
 

Таблиця 5.6 

Приріст інтенсивності каріозного ураження залежно  
від рівня СФКСЕ іклів у осіб віком 35–44 роки 

 

Група 

за рівнем 

СФКСЕ 

Первинний  

рівень 

СФКСЕ іклів,  

бали 

Первинний 

індекс 

КпПпВ 

Повторний 

індекс 

КпПпВ 

Приріст 

каріозного 

ураження за 

індексом 

ΔКпПпВ 

I група, 

n = 17 
2,06 ± 0,18 6,23 ± 0,33 7,41 ± 0,39 1,18 ± 0,17* 

II група, 

n = 20 
4,30 ± 0,11 6,00 ± 0,25 8,25 ± 0,26 2,25 ± 0,12* 

III група, 

n = 9 
6,44 ± 0,17 5,78 ± 0,46 8,89 ± 0,35 3,11 ± 0,20* 

Примітка. * – показники приросту каріозного ураження відрізняються 

достовірно (р < 0,05). 
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Коефіцієнти кореляції показників кислотостійкості емалі іклів 

та других премолярів з приростом карієсу виявилися також близькими, вони 

дорівнювали r = 0,40 та 0,39 (р < 0,05).  

Другу групу з показниками СФКСЕ 4,30 ± 0,11 бала та 4,21 ± 0,09 бала 

склали 20 (42,6 %) та 19 обстежених (40,4 %), відповідно. В осіб цих груп 

інтенсивність карієсу зубів через 1 рік була рівні 8,25 ± 0,26 та 8,26 ± 0,27 

(первинні показники 6,00 ± 0,25 та 6,05 ± 0,26), приріст карієсу – 2,25 ± 0,12 

та 2,21 ± 0,12, відповідно (табл. 5.7).  
 

Таблиця 5.7 

Приріст інтенсивності каріозного ураження залежно  
від рівня СФКСЕ других премолярів у осіб віком 35–44 роки 

 

Група 

за рівнем 

СФКСЕ 

Первинний 

рівень 

СФКСЕ 

других 

премолярів, бали 

Первинний 

індекс 

КпПпВ 

Повторний 

індекс 

КпПпВ 

Приріст 

каріозного 

ураження за 

індексом 

ΔКпПпВ 

I група, 

n = 17 
1,94 ± 0,18 6,23 ± 0,33 7,41 ± 0,39 1,18 ± 0,17* 

II група, 

n = 19 
4,21 ± 0,09 6,05 ± 0,26 8,26 ± 0,27 2,21 ± 0,12* 

III група, 

n = 9 
6,11 ± 0,12 5,76 ± 0,46 8,77 ± 0,36 3,01 ± 0,17* 

Примітка. * – показники приросту каріозного ураження відрізняються 

достовірно (р < 0,05). 

 

Коефіцієнти кореляційного зв’язку між первинними показниками 

СФКСЕ та індексами ΔКпПпВ становили r = 0,43 та 0,42 (р < 0,05).  

До третьої групи, яку визначали залежно від рівня кислотостійкості 

емалі іклів (6,44 ± 0,17 бала), були віднесені 9 осіб (19,1 %). Через 1 рік 
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показник інтенсивності каріозного ураження в осіб цієї групи (8,89 ± 0,35) 

достовірно (р < 0,05) відрізнявся від первинного (5,78 ± 0,46), приріст 

за індексом ΔКпПпВ дорівнював 3,11 ± 0,20. Третю групу, залежно від 

показників СФКСЕ других премолярів (6,11 ± 0,12 бала), також склали 9 осіб 

(19,1 %), однак до цієї кількості увійшла інша, порівняно з групою, визначеною 

за результатами ТЕР на іклах, особа. У цій групі інтенсивність ураження 

карієсом за 1 рік збільшилася на 3,01 ± 0,17 з 5,76 ± 0,46 до 8,77 ± 0,36. 

Коефіцієнти кореляції первинних показників СФКСЕ іклів та других 

премолярів з приростом у осіб цих груп дорівнювали r = 0,39 та 0,40 (р > 0,05). 

Четверту групу з показником кислотостійкості емалі іклів 8 балів склав 

лише 1 пацієнт (2,1 %) з інтенсивністю каріозного ураження 8. Через 1 рік 

у цього пацієнта з’явилося 4 нові каріозні порожнини, а індекс КпПпВ склав 

12. До четвертої групи, яку визначали первинні показники СФКСЕ других 

премолярів (8 балів), увійшло 2 пацієнти (4,3 %), в яких інтенсивність карієсу 

за рік збільшилася від 5 та 8 до 9 та 12, відповідно, тобто приріст в обох осіб 

склав 4. У зв’язку з невеликою кількістю обстежених, що були віднесені 

до зазначених груп, кореляційний зв’язок не визначали. 

Загальні для осіб цього віку коефіцієнти кореляції первинних 

показників СФКСЕ іклів (r = 0,46, р < 0,001) та других премолярів (r = 0,45, 

р < 0,001) з відповідними індексами ΔКпПпВ виявилися дещо нижчими 

порівняно з показниками щодо різців (r = 0,51, р < 0,001), але все одно вони 

були середньої сили. 

Через 1 рік після первинного огляду 34 осіб, яким на той час було  

55–70 років, встановлено, що приріст інтенсивності каріозного ураження 

за індексом ΔКпПпВ дорівнював 1,88 ± 0,19, індекс КпПпВ достовірно 

(р < 0,05) збільшився з 13,15 ± 0,43 до 15,03 ± 0,56. Показники СФКСЕ різців, 

іклів та других премолярів у ділянці екватора під час первинного огляду 

становили 2,76 ± 0,08 бала, 2,85 ± 0,09 бала та 2,97 ± 0,09 бала, відповідно. 

У результаті розподілу осіб, відповідно до первинних показників 

СФКСЕ за ТЕР у ділянці екватора різців, до першої групи було включено 
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18 пацієнтів (52,9 % від загальної кількості обстежених даного віку) 

з середнім рівнем кислотостійкості емалі 1,33 ± 0,16 бала, в яких 

інтенсивність каріозного ураження зросла через 1 рік від 12,28 ± 0,51 

до 13,39 ± 0,60, а індекс ΔКпПпВ становив 1,11 ± 0,16 (табл. 5.8). 

Кореляційний зв’язок між первинними показниками СФКСЕ зубів та 

приростом карієсу відповідав коефіцієнту r = 0,19 (р < 0,05).  

 

Таблиця 5.8 

Приріст інтенсивності каріозного ураження залежно  

від рівня СФКСЕ різців у осіб віком 55–70 років 

 

Група 

за рівнем 

СФКСЕ 

Первинний 

рівень 

СФКСЕ різців, 

бали 

Первинний 

індекс 

КпПпВ 

Повторний 

індекс 

КпПпВ 

Приріст 

каріозного 

ураження за 

індексом 

ΔКпПпВ 

I група, 

n = 18 
1,33 ± 0,16 12,28 ± 0,51 13,39 ± 0,60 1,11 ± 0,16* 

II група, 

n = 14 
4,14 ± 0,09 13,79 ± 0,68 16,36 ± 0,76 2,57 ± 0,17* 

Примітка. * – показники приросту каріозного ураження відрізняються 

достовірно (р0,05). 

 

Другу групу з середнім показником СФКСЕ 4,14 ± 0,09 бала склали 

14 осіб (41,2 %). Показник інтенсивності карієсу зубів через 1 рік у них, 

збільшившись від 13,79 ± 0,68, становив 16,36 ± 0,76, приріст інтенсивності – 

2,57 ± 0,17 Встановлений прямий кореляційний зв’язок на рівні r = 0,15 

(р < 0,05) між первинними показниками СФКСЕ різців та приростом карієсу. 

Слід зазначити, що до третьої диспансерної групи з показником 

СФКСЕ 6 балів увійшли лише 2 особи (5,9 %), в яких інтенсивність карієсу 
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через 1 рік збільшилась на 4 каріозні порожнини (первинні показники КпПпВ 

у цих осіб становили 16 та 17, через 1 рік – 20 та 21, відповідно). Зрозуміло, 

що кореляційний зв’язок не вираховували.  

Пацієнтів з показниками СФКСЕ різців від 8 до 10 балів серед 

обстежених цього віку виявлено не було.  

Загальний коефіцієнт кореляційного зв’язку між первинними 

показниками СФКСЕ різців та приростом карієсу в осіб даного віку був 

слабкої сили та дорівнював r = 0,21 (р < 0,05). 

Кількість обстежених, яких розподіляли до певних груп залежно від 

показників СФКСЕ емалі у ділянці екватора іклів та других премолярів 

верхньої щелепи в осіб віком 55–70 років, була однаковою. Так, першу групу 

в обох випадках склали 19 пацієнтів (55,9 %) з показниками СФКСЕ іклів 

1,68 ± 0,17 бала, а других премолярів 1,84 ± 0,16 бала. Індекс інтенсивності 

карієсу у цих пацієнтів за первинного обстеження становив 12,53 ± 0,54, 

через 1 рік – 13,74 ± 0,66, приріст інтенсивності – 1,21 ± 0,18. Коефіцієнти 

кореляції показників СФКСЕ іклів і других премолярів з приростом карієсу 

були прямими слабкої сили: r = 0,16 та r = 0,12 (р < 0,05), відповідно. 

До другої групи з середніми показниками кислотостійкості іклів 

4,21 ± 0,11 бала та других премолярів 4,28 ± 0,12 бала увійшли знов одні й ті 

ж самі 14 осіб (41,2 %). Через 1 рік у пацієнтів цієї групи показник 

інтенсивності каріозного ураження з 13,72 ± 0,66 зріс до 16,36 ± 0,76, індекс 

ΔКпПпВ при цьому склав 2,64 ± 0,19. Кореляційні зв’язки показників 

кислотостійкості іклів та других премолярів з індексом ΔКпПпВ через 1 рік 

виявилися слабкої сили (r = 0,11 та r = 0,10, р < 0,05).  

До третьої групи з показником СФКСЕ обох зубів 6 балів увійшов 

лише 1 пацієнт (2,9 %) з індексом КпПпВ, який зріс від 17 до 21, приріст 

інтенсивності склав 4. Кореляцію, зрозуміло, не визначали.  

Осіб, яких за показниками СФКСЕ іклів та других премолярів можливо 

було б віднести до четвертої групи, взагалі не було.  
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Для осіб даного віку коефіцієнти кореляції первинних показників 

СФКСЕ іклів та других премолярів з показником приросту карієсу також 

відповідали низькому рівню: r = 0,19 та r = 0,16 (р < 0,05) (рис. 5.1). 

 

 

Рис. 5.1 Коефіцієнти кореляції первинних показників СФКСЕ зубів 

різних груп з показником приросту карієсу через 1 рік за індексами 

Δкпп + КпПпВ або ΔКпПпВ в осіб різного віку  

 

Таким чином, визначення структурно-функціональної кислотостійкості 

емалі зубів за тестом емалевої резистентності з метою прогнозування карієсу 

зубів через 1 рік можливо не тільки на центральному різці верхньої щелепи, 

але й на верхньому іклі та другому премолярі, але ефективність такого 

прогнозування є нижчою. Аналіз коефіцієнтів кореляції між первинними 

показниками СФКСЕ досліджуваних зубів у ділянці екватора з приростом 

карієсу за індексами Δкпп + КпПпВ або ΔКпПпВ через 1 рік виявив більш 

високі показники кореляції у дітей віком 6–7 та 12–15 років, у осіб старших 

вікових груп ці показники виявилися значно нижчими. 
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5.2 Прогнозування карієсу зубів у осіб різного віку за структурно-

функціональною кислотостійкістю з використанням комп’ютерних 
нейромережевих технологій 

 

Для прогнозування карієсу зубів у осіб різного віку була розроблена 

комп’ютерна програма, яка враховувала п’ять суто клінічних показників, 

а саме вік, індекси каріозного ураження та гігієни порожнини рота OHI-S, 

значення структурно-функціональної кислотостійкості емалі за тестом 

емалевої резистентності у ділянці екватора на вестибулярній поверхні 

інтактних верхніх центральних різців та її функціональну компоненту. 

Побудову та навчання комп’ютерної нейронної мережі проводили на 

основі клінічних показників 73 пацієнтів, які не входили до загального числа 

обстежених пацієнтів. Серед них було 26 дітей (35,6 % від кількості 

обстежених) віком 6–7 років, 34 дитини (46,6 %) 12–15 років та 13 осіб 

(17,8 %) віком 35–44 роки. 

У результаті первинного обстеження цих осіб встановлено, 

що інтенсивність ураження зубів карієсом за індексом кпп + КпПпВ у дітей 

віком 6–7 років становила 3,85 ± 0,27, у дітей 12–15 років цей показник 

дорівнював 2,15 ± 0,24, у пацієнтів 35–44 років – 6,69 ± 0,38 (р < 0,05). 

Оцінка гігієни порожнини рота виявила незадовільний її рівень в осіб 

усіх трьох вікових груп, а їх середні показники достовірно не відрізнялися 

між собою (р > 0,05), становлячи 1,98 ± 0,05 бала, 1,87 ± 0,03 бала 

та 1,86 ± 0,05 бала, відповідно. 

СФКСЕ за ТЕР виявилася найгіршою у дітей віком 6–7 та 12–15 років, 

зокрема, їх середні показники складали 4,96 ± 0,33 бала та 5,00 ± 0,34 бала 

(р > 0,05), відповідно. Дещо кращою, але без достовірної різниці (р > 0,05) 

структурно-функціональна кислотостійкість емалі була у пацієнтів старшої 

вікової групи, у них цей показник становив 4,15 ± 0,66 бала.  

Після проведення хемостимуляції пульпи зубів, найбільш суттєва 

динаміка СФКСЕ була зафіксована у дітей 6–7 та 12–15 років, у яких 
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виявлена функціональна компонента СФКСЕ дорівнювала, відповідно, 

1,73 ± 0,15 бала та 1,71 ± 0,12 бала (р > 0,05). Достовірно (р < 0,05) меншим 

цей показник виявився в осіб 35-44 років – 0,15 ± 0,10 бала. 

Через 1 рік інтенсивність каріозного ураження зубів у дітей віком 6–7 

років зросла до 6,27 ± 0,35, у дітей 12-15 років цей показник збільшився 

до 4,23 ± 0,24, в осіб 35–44 років він становив 8,92 ± 0,52. Приріст 

інтенсивності каріозного ураження за індексами Δкпп + КпПпВ або ΔКпПпВ 

становив, відповідно, 2,42 ± 0,15; 2,09 ± 0,15 та 2,23 ± 0,25, тобто достовірно 

показники не відрізнялися (р > 0,05). 

Після процесу навчання побудованій нейронній мережі була надана уся 

вибірка клінічних показників. У результаті за комп’ютерним прогнозуванням 

показники приросту карієсу в обстежених осіб через 1 рік мали складати, 

відповідно, 2,27 ± 0,13; 1,94 ± 0,13 та 2,15 ± 0,22 [159, 237]. Отже, отримані 

у клінічному дослідженні та розраховані за комп’ютерною програмою 

відповідні показники не мали достовірних відмінностей (р > 0,05). 

Загалом, під час роботи прогностичної моделі з навчальною вибіркою 

даних було отримано 61 вірний та 12 невірних прогнозів. Таким чином, 

у результаті побудови та навчання була створена нейромережа, точність 

роботи Accuracy (acc) якої складала 83,56 % [238]. 

За допомогою розробленої на основі створеної нейромережі комп’ютерної 

програми «CariesPro» проводили та визначали точність прогнозування карієсу 

зубів в обстежених 189 пацієнтів віком 6–7, 12–15 та 35–44 років.  

Пацієнтів віком 55–70 років, внаслідок встановлених на попередніх 

етапах дослідження вікових особливостей СФКСЕ зубів та у зв’язку 

з незначним внеском її функціональної компоненти у загальну 

кислотостійкість, показник якої має бути врахований у комп’ютерній 

програмі «CariesPro», не залучали до комп’ютерного прогнозування.  

Для цього п’ять клінічних показників, що були визначені під час їх 

первинного огляду завантажили до головної форми користувача програми 

«CariesPro» (рис. 5.2). 
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Рис. 5.2 Завантажені вхідні дані 

 

Оптимальна структура нейромережі, відповідно до кількості 

визначених клінічних показників, складалася з п’яти нейронів у вхідному 

шарі та п’яти повнозв’язних прихованих шарів (рис. 5.3). 

 

 

Рис. 5.3 Оптимальна структура створеної нейронної мережі 
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Для кожного з обстежених програма формувала індивідуалізований 

висновок з наведенням рівня резистентності (стійкості) емалі зубів 

до розвитку карієсу та прогнозованої кількості ймовірних каріозних 

порожнин. Через 1 рік під час повторного огляду у кожного пацієнта знову 

підраховували інтенсивність карієсу за індексами кпп + КпПпВ або КпПпВ, 

та визначали приріст каріозного ураження за відповідними індексами, 

Δкпп + КпПпВ або ΔКпПпВ, а також порівнювали отриманий фактичний 

показник приросту з прогнозованим за допомогою комп’ютерної програми. 

У 64 обстежених дітей, яким під час первинного огляду було 6–7 років, 

прогнозований за програмою приріст каріозного ураження за індексом 

Δкпп + КпПпВ дорівнював 2,54 ± 0,14. Цей показник достовірно не відрізнявся 

(р > 0,05) від отриманого через 1 рік під час повторного огляду цих дітей – 

2,63 ± 0,15. Сума різниць за модулем для осіб зазначеного віку дорівнювала 

4,593596, показник середньої абсолютної похибки у відсотках МАРЕ при 

цьому складав 7,18 %, що свідчить про високу точність розробленої 

прогностичної моделі. Таким чином, ефективність прогнозування карієсу 

зубів у дітей цього віку була на рівні 92,82 %. 

За комп’ютерним прогнозуванням приріст інтенсивності каріозного 

ураження у дітей першої групи (n = 5), що була визначена, відповідно 

до первинних показників СФКСЕ, склав 1,01 ± 0,31. Через 1 рік не було 

виявлено достовірних відмінностей (р > 0,05) цього показника від 

фактичного приросту каріозного ураження, встановленого під час повторного 

обстеження, – 1,00 ± 0,32. Середня абсолютна похибка у відсотках була на 

рівні 8,18 %, при сумі різниць за модулем 0,409186. Під час повторного 

огляду у дітей другої групи, яку склали 34 дитини, достовірних відмінностей 

між прогнозованим показником приросту карієсу (2,14 ± 0,15) та фактичним 

значенням (2,26 ± 0,16) також встановлено не було (р > 0,05). Точність 

роботи прогностичної нейромережі була на рівні МАРЕ 9,90 % (сума різниць 

за модулем 3,366336). Для 19 дітей третьої групи розроблена програма 

спрацювала з точністю показника МАРЕ 2,53 %, за суми різниць за модулем 
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0,480411. Прогнозований та фактичний показники приросту каріозного 

ураження також достовірно не відрізнялися – 3,08 ± 0,20 та 3,16 ± 0,22 

(р > 0,05). У дітей четвертої групи (n = 6) показник приросту через 1 рік 

складав 4,33 ± 0,21. Отримане значення достовірно не відрізнялося (р > 0,05) 

від прогнозованого за допомогою програми «CariesPro» – 4,36 ± 0,17. Сума 

різниць за модулем була 0,337663, показник МАРЕ склав 5,63 % (табл. 5.9). 
 

Таблиця 5.9 

Приріст інтенсивності каріозного ураження у дітей 6–7 років  

за прогнозованими та фактичними показниками через 1 рік  
 

Група 

за рівнем 

СФКСЕ 

Приріст 

каріозного 

ураження за 

НМ 

Фактичний 

приріст 

каріозного 

ураження 

Сума 

різниць за 

модулем 

МАРЕ,  % 

I група, 

n = 5 
1,01 ± 0,31* 1,00 ± 0,32* 0,409186 8,18 

II група, 

n = 34 
2,14 ± 0,15* 2,26 ± 0,16* 3,366336 9,90 

III група, 

n = 19 
3,08 ± 0,20* 3,16 ± 0,22* 0,480411 2,53 

IV група, 

n = 6 
4,36 ± 0,17* 4,33 ± 0,21* 0,337663 5,63 

Примітка. * – показники прогнозованого та фактичного приросту 

каріозного ураження у дітей кожної групи достовірно не відрізняються (р > 0,05). 

 

Через 1 рік для дітей, вік яких на період первинного обстеження 

становив 12–15 років, достовірної різниці між реальним (2,74 ± 0,13) 

та ймовірним (2,71 ± 0,12) показниками приросту карієсу виявлено не було 

(р > 0,05). Точність роботи розробленої нейромережевої прогностичної моделі 

у дітей даного віку була високою на рівні абсолютної похибки у відсотках 
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МАРЕ 9,81 %, загальна сума різниць за модулем складала 7,651191. 

Ефективність роботи розробленої програми у цій групі склала 90,19 %. 

Для першої групи за первинним рівнем СФКСЕ, до якої було віднесено 

6 дітей, прогнозований за допомогою комп’ютерної програми «CariesPro» 

показник приросту карієсу дорівнював 1,42 ± 0,33, фактичний через 1 рік – 

1,50 ± 0,34, тобто вони достовірно не відрізнялися (р > 0,05). Сума різниць 

за модулем між показниками приросту складала 0,741036, відповідно до неї 

було розраховане значення МАРЕ, яке становило 12,35 %, що відповідає 

хорошому рівню точності (табл. 5.10). 
 

Таблиця 5.10 

Приріст інтенсивності каріозного ураження у дітей 12–15 років  
за прогнозованими та фактичними показниками через 1 рік  

 

Група 

за рівнем 

СФКСЕ 

Приріст 

каріозного 

ураження за 

НМ 

Фактичний 

приріст 

каріозного 

ураження 

Сума різниць 

за модулем 
МАРЕ,  % 

I група, 

n = 6 
1,42 ± 0,33* 1,50 ± 0,34* 0,741036 12,35 

II група, 

n = 35 
2,01 ± 0,09* 1,94 ± 0,11* 4,359908 12,46 

III група, 

n = 28 
3,39 ± 0,13* 3,50 ± 0,14* 2,229889 7,96 

IV група, 

n = 9 
4,24 ± 0,11* 4,33 ± 0,17* 0,320358 3,56 

Примітка. * – показники прогнозованого та фактичного приросту 

каріозного ураження у дітей кожної групи достовірно не відрізняються 

(р > 0,05). 
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У дітей другої групи, кількість яких, відповідно до первинного рівня 

СФКСЕ різців, становила 35 осіб, фактичний приріст каріозного ураження 

через 1 рік дорівнював 1,94 ± 0,11, прогнозований під час первинного 

обстеження показник приросту складав 2,01 ± 0,09, тобто значення 

достовірно не відрізнялися (р > 0,05). Точність прогнозу розробленої моделі 

була хорошою на рівні суми різниць за модулем 4,359908 та середньої 

абсолютної похибки у відсотках МАРЕ 12,46 %. 

У третій та четвертій групі, чисельністю, відповідно, 28 та 9 дітей, 

за результатом роботи комп’ютерної програми, показники приросту карієсу 

під час повторного обстеження мали складати 3,39 ± 0,13 та 4,24 ± 0,11. Через 

1 рік наведені прогнозовані значення не мали достовірних відмінностей 

(р > 0,05), порівняно з фактичними, – 3,50 ± 0,14 та 4,33 ± 0,17. Результат 

прогнозу у цих групах був високим на рівні показника МАРЕ 7,96 % та 3,56 %, 

при сумі різниць за модулем – 2,229889 та 0,320358, відповідно [21]. 

За результатами комп’ютерного прогнозування у 47 осіб віком під час 

первинного обстеження 35–44 роки середній показник приросту карієсу мав 

складати 2,07 ± 0,16. Через 1 рік даний фактичний індекс майже 

не відрізнявся – 2,06 ± 0,14 (р > 0,05). Загальна прогностична точність 

програми «CariesPro» виявилася дещо нижчою, але відповідала задовільному 

рівню – середня абсолютна похибка у відсотках МАРЕ складала 31,54 %, 

сума різниць за модулем 14,825611, тобто ефективність прогнозування у цій 

віковій групі дорівнювала 68,46 %. 

За даними повторного огляду 15 осіб цього віку, що належали 

до першої групи за СФКСЕ, інтенсивність каріозного ураження через 1 рік 

збільшилася на 1,13 ± 0,19, а за нейромережевим прогнозуванням приріст мав 

дорівнювати 1,06 ± 0,15 (р > 0,05). При цьому сума різниць за модулем 

складала 6,670504, значення МАРЕ (44,47 %), відповідало задовільній 

точності прогнозу. 

В осіб другої групи (n = 20) точність прогностичної моделі була 

задовільною на рівні суми різниць за модулем 6,182352 та середньої 
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абсолютної похибки у відсотках МАРЕ 30,91 %. При цьому фактичне 

(2,10 ± 0,12) та прогнозоване (2,01 ± 0,13) значення показника приросту 

достовірно не відрізнялися (р > 0,05). 

Інтенсивність карієсу в осіб третьої (n = 9) та четвертої (n = 3) груп 

за 1 рік збільшилася на 3,00 ± 0,15 та 3,68 ± 0,33, відповідно. Ці показники 

достовірно не відрізнялися (р > 0,05) від прогнозованих за допомогою 

комп’ютерної програми – 3,27 ± 0,16 та 3,99 ± 0,18 (табл. 5.11). За точності 

прогнозування на рівні показника МАРЕ 17,45 % та 13,41 % (сума різниць 

за модулем 1,570539 та 0,402216). 

 

Таблиця 5.11 

Приріст інтенсивності каріозного ураження у осіб віком 35–44 роки  
за прогнозованими та фактичними показниками через 1 рік 

 

Група 

за рівнем 

СФКСЕ 

Приріст 

каріозного 

ураження за 

НМ 

Фактичний 

приріст 

каріозного 

ураження 

Сума різниць 

за модулем 
МАРЕ,  % 

I група, 

n = 15 
1,06 ± 0,15* 1,13 ± 0,19* 6,670504 44,47 

II група, 

n = 20 
2,01 ± 0,13* 2,10 ± 0,12* 6,182352 30,91 

III група, 

n = 9 
3,27 ± 0,16* 3,00 ± 0,15* 1,570539 17,45 

IV група, 

n = 3 
3,99 ± 0,18* 3,68 ± 0,33* 0,402216 13,41 

Примітка. * – показники прогнозованого та фактичного приросту 

каріозного ураження в осіб кожної групи достовірно не відрізняються 

(р > 0,05). 
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Порівняння загальних середніх показників абсолютної похибки 

у відсотках МАРЕ в осіб різного віку показало, що найбільш високу точність 

роботи побудована прогностична нейромережева модель демонструє 

в обстежених молодших вікових категорій, зокрема, у дітей віком 6–7 років 

відповідний показник склав 7,18 %, у дітей 12–15 років – 9,81 %. У пацієнтів 

віком 35–44 роки цей показник виявився дещо гіршим – 31,54 %. (рис. 5.4). 

 

 

Рис. 5.4 Середня абсолютна похибка у відсотках (Mean Absolute 

Percentage Error, МАРЕ) прогностичної нейромережевої моделі в осіб різного 

віку, % 

  

Таке погіршення показників точності прогнозу моделі, скоріш за все, 

пов’язане з віковою мінливістю структурно-функціональної кислотостійкості 

емалі зубів та з незначним внеском її функціональної компоненти 

у забезпечення загальної карієсрезистентності, показник якої має бути 

врахований у комп’ютерній програмі «CariesPro». Внаслідок цього, можливі 

певні обмеження щодо застосування цієї комп’ютерної програми для 

прогнозування карієсу зубів в осіб старшого віку. 
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Загалом, для усієї вибірки пацієнтів ймовірний показник приросту 

каріозного ураження мав складати 2,49 ± 0,08. Через 1 рік прогнозоване 

значення достовірно не відрізнялося від фактичного приросту, визначеного 

під час повторного огляду, – 2,53 ± 0,08 (р > 0,05). При порівнянні 

прогнозованих та фактичних значень приросту загальна сума різниць 

за модулем склала 27,070398, середня абсолютна похибка у відсотках МАРЕ 

була на рівні 14,32 %, загальна ефективність прогнозування становила 

85,68 %, що, у свою чергу, говорить про надійність та хороший рівень 

точності роботи побудованої прогностичної моделі, навіть за значного 

вікового діапазону обстежених осіб. 

 

Висновки до розділу 5 

 

1. Прогнозування карієсу зубів за СФКСЕ, визначеною за ТЕР, 

можливо не тільки на верхньому центральному різці, але й на іклі та другому 

премолярі верхньої щелепи, однак ефективність такого прогнозування 

є нижчою. Кореляційний зв’язок між первинними показниками СФКСЕ 

різців у ділянці екватора та приростом карієсу за індексом Δкпп + КпПпВ 

через 1 рік у дітей віком 6–7 років був на рівні r = 0,65 (р < 0,001). У дітей 

віком 12–15 років кореляція між показниками СФКСЕ різців, іклів і других 

премолярів та індексом ΔКпПпВ становила, відповідно, r = 0,69 (р < 0,001), 

r = 0,65 (р < 0,001) та r = 0,63 (р < 0,001). В осіб віком 35–44 роки відповідні 

показники склали r = 0,51 (р < 0,001), r = 0,46 (р < 0,001) та r = 0,45 

(р < 0,001), в обстежених віком 55–70 років ці показники виявилися більш, 

ніж у 2 рази, нижчими, становлячи r = 0,21 (р < 0,05), r = 0,19 (р < 0,05) 

та r = 0,16 (р < 0,05), що унеможливлює в осіб даного віку прогнозування 

карієсу за показником СФКСЕ. 

2. Розроблений спосіб прогнозування карієсу з використанням 

комп’ютерної нейромережевої програми «CariesPro» дозволяє прогнозувати в 

осіб різного віку кількість каріозних уражень через 1 рік на рівні середньої 
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абсолютної похибки у відсотках МАРЕ 14,32 %, тобто ефективність 

прогнозування складає 85,68 %. Найбільш високу точність прогнозу 

побудована нейромережева модель демонструє у дітей віком 6–7 років, 

у яких ефективність прогнозування становила 92,82 %, а показник МАРЕ 

складав 7,18 %. У дітей 12–15 років показники становили, відповідно, 

90,19 % та 9,81 %, в осіб віком 35–44 роки вони виявилися дещо гіршими – 

68,46 % та 31,54 %, тому можливі певні обмеження щодо застосування цієї 

комп’ютерної програми в осіб даного віку. За рахунок нейромережевих 

технологій запропонована програма здатна до самонавчання, у зв’язку з цим, 

ефективність прогнозування зі збільшенням бази клінічних даних буде 

підвищуватись. 

 

Результати досліджень даного розділу наведено в таких публікаціях: 

1. Удод А. А., Воронина А. С. Структурно-функциональная 
кислотоустойчивость и прогнозирование кариеса у школьников. Вісник 

проблем біології і медицини. 2016. Вип. 3, Том 2 (132). С. 181–184. 

Дисертантка виконала клінічне дослідження, аналіз отриманих результатів, 

підготувала статтю до друку. 

2. Udod O., Voronina H. Dental caries prognosis by neural network 

computer technologies. EUREKA: Health Sciences. 2019. No. 6. P. 15–21. 

Дисертантка виконала клінічне дослідження, аналіз отриманих результатів, 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Карієс зубів та його профілактика є однією з актуальних проблем 

сучасної стоматології [1, 68, 79, 90, 116, 168]. Незважаючи на новітні 

технології діагностики та лікування, що протягом останнього часу все 

активніше впроваджуються у щоденну клінічну стоматологічну практику, 

показники поширеності та інтенсивності карієсу у дорослого та дитячого 

населення нашої країни залишаються на достатньо високому рівні [7, 62, 71, 

85, 87, 101, 126, 176, 178]. На карієс зубів хворіють майже 100 % дорослих, 

серед дітей шкільного віку цей показник коливається від 60 % до 90 % [41, 

196, 209, 217, 227]. Одним з шляхів вирішення зазначеної проблеми прийнято 

вважати своєчасне та високоефективне прогнозування карієсу з урахуванням 

індивідуальної схильності до розвитку цього захворювання з подальшим 

застосуванням відповідних профілактичних заходів [57, 115, 119, 203]. 

За результатами аналізу літературних джерел можна зауважити, що 

дотепер не розроблений клінічно доступний та високоточний метод 

прогнозування карієсу зубів, а існуючі погляди та підходи здебільшого 

засновані на дослідженні гігієнічних індексів, зубного нальоту та мікрофлори 

порожнини рота, різноманітних властивостей ротової рідини, вивченні 

параметрів одонто- та дерматогліфіки тощо [81, 105, 119, 122, 137].  

Все частіше з метою прогнозування карієсу зубів пропонують 

використовувати математичні моделі та комп’ютерні програми, які 

опрацьовують та аналізують безліч різноманітних та суттєвих, з точки зору 

розробників чинників [109, 145, 165, 195, 210, 228]. Але застосування таких 

підходів здебільшого є досить складним та трудомістким через необхідність 

визначення великої кількості іноді далеких від клініки і не завжди суто 

стоматологічних показників. Уникнути цих проблем можливо у разі 

залучення до роботи інтелектуальних систем, що побудовані на основі 

нейромережевого комп’ютерного програмування, та вибору, перш за все, 

клінічних, простих та доступних за визначенням факторів для аналізу. Серед 
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безумовних переваг таких систем – здатність до постійного «самонавчання» 

та «самовдосконалення», можливість одночасної роботи з великим масивом 

наявної інформації, забезпечення високоточних результатів роботи [233]. 

Доведено, що прогностично більш цінними відносно карієсу є тести, 

які засновані на визначенні властивостей твердих тканин зубів, перш за все 

кислотостійкості емалі [15, 89, 92]. Одним з найефективніших та технічно 

простих серед них є тест емалевої резистентності, за яким визначають 

структурно-функціональну кислотостійкість емалі зубів [89, 95]. Саме 

завдяки високій кислотостійкості емалі, зуби з життєздатною пульпою 

можуть протистояти постійним агресивним карієсогенним факторам [92, 96]. 

Існує думка, що провідна роль у забезпеченні карієсрезистентності 

емалі належить саме структурному компоненту кислотостійкості, який, 

у свою чергу, залежить від особливостей будови та складу емалі, зокрема, 

вмісту певних хімічних елементів, повноцінності її мінералізації 

та особливостей мікрорельєфу поверхні [35, 50, 69, 74, 86, 102]. З іншого 

боку, роботами ряду дослідників доведено, що функціонування зуба, як 

цілісного органа, підтримка стабільного біохімічного складу твердих тканин 

та забезпечення відомих важливих властивостей емалі, які дозволяють 

їй протистояти дії зовнішніх чинників, є неможливим без постійного 

центробіжного переміщення зубної рідини, що регулюється пульпою  

та в подальшому формує «активну» функціональну компоненту структурно-

функціональної кислотостійкості емалі [80, 92, 96, 104]. Завдяки доведеній 

мобільності функціональної складової, можливо підвищити загальний рівень 

СФКСЕ, яку визначають за ТЕР [2, 3, 29, 96, 97].  

Слід зазначити, що в усіх існуючих, у тому числі модифікованих, 

варіантах ТЕР проводять на вестибулярній поверхні інтактного верхнього 

центрального різця в ділянці екватора [95, 129, 131, 135, 142]. Але достатньо 

часто у клініці його проведення на даному зубі та саме у цій ділянці 

є складним, а, інколи, і зовсім неможливим, тому топографічні та пов’язані 

з ними вікові аспекти визначення СФКСЕ потребують вивчення та уточнення. 
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Таким чином, актуальним науковим завданням є підвищення 

ефективності прогнозування карієсу зубів у осіб різного віку шляхом 

оптимізації підходів за рахунок застосування нейромережевих технологій 

та удосконалення визначення структурно-функціональної кислотостійкості 

емалі за тестом емалевої резистентності з урахуванням її вікових 

та топографічних особливостей. 

Для всебічного обґрунтування необхідності такого дослідження 

спочатку був проведений поглиблений ретроспективний аналіз 

епідеміологічних показників карієсу зубів у дитячого населення та аналіз 

показників надання стоматологічної допомоги дорослому населенню 

на прикладі міста Краматорська Донецької області. 

Для визначення показників поширеності та інтенсивності карієсу зубів 

у дітей промислового міста були проаналізовані статистичні звіти про роботу 

дитячої стоматологічної служби за період з 2006 до 2016 року. 

Проведений ретроспективний аналіз показав, що за цей період, загалом, 

було обстежено 551876 дітей, при цьому спостерігалося достовірне (р < 0,05), 

зокрема, більш, ніж у 2,5 раза, зниження щорічного показника загальної 

кількості обстежених дітей з 66186 у 2006 році до 24677 у 2016 році. 

Під час вивчення поширеності карієсу зубів у дітей віком від 3 до 15 

років встановлено, що за зазначений період її рівень різноспрямовано 

коливався від найвищих показників, які не відрізнялися між собою (р > 0,05), 

у 2006 та 2007 роках – 62,13 ± 1,53 % та 62,63 ± 1,61 %, відповідно, до майже 

мінімального показника 49,03 ± 1,52 % у 2015 році (р < 0,05), з наступним 

незначним та недостовірним (р > 0,05) зростанням до 50,76 ± 1,51 % у 2016 

році. Загалом, середній показник поширеності карієсу зубів серед дитячого 

населення міста за період з 2006 до 2016 року становив 54,27 ± 1,90 %, що 

за рекомендаціями ВООЗ відповідає середньому рівню. 

Дещо іншими виявилися закономірності динаміки інтенсивності 

карієсу зубів у дитячого населення міста. Цей показник достовірно (р < 0,05) 

збільшився від початкового 2,85 ± 0,12 у 2006 році до найвищого значення 
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за увесь час вивчення – 3,31 ± 0,09 у 2008 році. У подальшому інтенсивність 

карієсу достовірно (р < 0,05) знижувалася до мінімального значення – 

2,32 ± 0,13 у 2011 році. Далі протягом наступного періоду з деякими 

коливаннями відбулося достовірне (р < 0,05) збільшення інтенсивності 

до 3,13 ± 0,11 у 2016 році. Середня інтенсивність карієсу зубів у всіх дітей 

становила 2,79 ± 0,11, що за рекомендаціями ВООЗ відповідає також 

середньому рівню. 

Певні відмінності були виявлені під час аналізу показників 

поширеності та інтенсивності карієсу зубів серед дітей різного віку. 

Достовірно (p < 0,05) найвищими вони виявилися у дітей віком 6 років – 

69,95 ± 2,12 % та 3,49 ± 0,13, відповідно. Найнижчими (p < 0,05) вони були 

у дітей віком 3 роки – 26,95 ± 1,39 % та 2,21 ± 0,14. У дітей віком 12 та 15 

років зазначені показники між собою відрізнялися недостовірно (р > 0,05), 

становлячи 59,55 ± 1,54 % і 2,71 ± 0,07 та 60,64 ± 2,55 % і 2,78 ± 0,08, 

відповідно. Коливання наведених показників відповідало загальним віковим 

закономірностям, встановленим раніше [59, 169, 176]. 

Отримані в ході цього дослідження показники, в цілому, 

підтверджують дані інших авторів. Так, у дослідженні, в якому аналізували 

відповідні показники у дітей дошкільного віку в Україні та світі з 1990 

до 2010 року, встановлено, що у дітей віком 3 роки поширеність карієсу зубів 

у зазначений період, у середньому, становила 50 %, інтенсивність карієсу 

дорівнювала 3,0 [44]. У дітей 6 років показник поширеності карієсу 

різноспрямовано коливався від 87,5 % у 1988 році до 95,5 % у 2010 році, 

індекс інтенсивності при цьому зріс від 5,44 до 7,04. Інші автори аналізуючи 

епідеміологічні показники карієсу зубів у дітей 6–7, 12 та 15 років з різних 

регіонів України за період з 2003 до 2017 року, виявили, що у дітей 12 років 

показники поширеності та інтенсивності коливались від 53,84 % 

та 1,37 ± 0,12 у мешканців Одеської області до 93,33 % та 2,93 ± 0,02 

у м. Львові. У 15-річних дітей ці показники змінювались від 63,33 % 

та 2,03 ± 0,20 у Полтавській області до 96,67 % та 6,0 ± 0,61 у Волинській 
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області [179]. У роботі Л. Ф. Каськової та співавторів (2019) також 

встановлено збільшення показників поширеності та інтенсивності карієсу 

постійних зубів у дітей у віковому аспекті – від 6,98 ± 3,93 % та 0,07 ± 0,04 

у дітей 6 років до 85,71 ± 7,82 % та 3,95 ± 0,61 у дітей 16 років [55]. 

Для вивчення показників надання стоматологічної допомоги дорослому 

населенню аналізували медико-статистичні форми обліково-звітної медичної 

документації (форма № 20 «Звітність. Звіт лікувально-профілактичного 

закладу за 20__ рік») [107] за деякими показниками лікувальної роботи 

стоматологічної служби міста Краматорська з 2008 до 2017 року. 

Протягом 10 років загальна кількість відвідувань лікарів-стоматологів 

зменшилася більш, ніж у 1,5 раза, а саме, від максимальної кількості 

відвідувань 249155 у 2008 році до мінімальної, яка складала 162341, у 2017 

році. При цьому спостерігалося також зменшення загальної кількості 

первинних відвідувань та її питомої ваги від 102406 та 41,1 % у 2008 році 

до 71286 та 43,9 % у 2017 році, відповідно. 

За зазначений період показник загальної кількості встановлених пломб 

зменшився у 1,7 раза від максимальних 138666 пломб у 2008 році 

до мінімальних 80157 у 2017 році. Майже протилежною була динаміка 

загальної кількості видалених постійних зубів. Спочатку протягом чотирьох 

років ця кількість зменшувалася від 44609 видалених зубів у 2008 році до 

40832 у 2011 році. Потім спостерігалося зростання з певними коливаннями 

до майже найбільших показників у 2016 та 2017 роках, які складали 43941 

та 44259 видалених зубів, відповідно. Визначені також співвідношення 

за роками загальної кількості пломб та загальної кількості видалених 

постійних зубів, зокрема, цей показник зменшився від 3,11:1 у 2008 році 

до 1,81:1 у 2017 році.  

На підставі аналізу наведених показників було зроблено висновок про 

тенденцію щодо збільшення рівня поширеності та інтенсивності карієсу зубів 

та його ускладнень серед дитячого та дорослого населення міста. Це, у свою 

чергу, свідчить про необхідність активізації роботи з інформованості 
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населення щодо своєчасного звернення до лікарів-стоматологів 

та забезпечення доступності стоматологічної допомоги, підвищення 

ефективності діагностики та лікування карієсу та його ускладнень, 

модернізації існуючих та впровадження нових, більш результативних методів 

профілактики та прогнозування карієсу зубів. 

Один з відомих предиктивних напрямків у карієсології ґрунтується 

на визначенні СФКСЕ зубів за ТЕР [139, 140, 167]. З метою визначення 

найбільш інформативної ділянки емалі для проведення ТЕР клінічно 

досліджували вікові та топографічні особливості СФКСЕ та її компонентів, 

а також особливості реституції емалі після дозованої кислотної дії.  

Для цього було оглянуто 223 особи, серед яких було 142 дитини 

(63,7 % від загальної кількості обстежених) та 81 дорослий (36,3 %). Серед 

обстежених дітей було 64 дитини (45,1 % від загальної кількості дітей) віком 

6–7 років і 78 дітей (54,9 %) віком 12–15 років, серед дорослих було 47 осіб 

(58,1 % від числа обстежених дорослих) віком 35–44 роки і 34 людини 

(41,9 %) віком 55–70 років. 

Під час первинного обстеження визначали інтенсивність каріозного 

ураження за індексами кпп + КпПпВ або КпПпВ та стан гігієни порожнини 

рота за індексом OHI-S, а також СФКСЕ зубів за ТЕР на вестибулярній 

поверхні інтактних центральних різців, іклів та других премолярів верхньої 

щелепи у ділянці ріжучого краю (горбика), екватора та шийки. 

Встановлено, що у дітей віком 6–7 та 12–15 років інтенсивність 

каріозного ураження за критеріями ВООЗ знаходилася на середньому рівні, 

відповідні показники з достовірною різницею (p < 0,05) становили 3,78 ± 0,13 

та 2,73 ± 0,08. В осіб 35–44 та 55–70 років визначені індекси КпПпВ, 

відрізняючись також достовірно (p < 0,05), дорівнювали 6,08 ± 0,19 

та 13,15 ± 0,43, відповідно, що за рекомендаціями ВООЗ відносять 

до високого та дуже високого рівня. 

У всіх пацієнтів гігієна порожнини рота виявилася незадовільною, 

індекси OHI-S, відповідно до вікових груп, дорівнювали 1,98 ± 0,10 бала, 
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1,83 ± 0,08 бала, 1,85 ± 0,09 бала та 1,82 ± 0,11 бала. Між собою показники 

відрізнялися недостовірно (р > 0,05). 

У результаті проведених досліджень в осіб віком 6–7, 12–15 та 35–44 

роки була виявлена достовірна (р < 0,05) динаміка погіршення показника 

СФКСЕ зубів за ТЕР від ріжучого краю (горбика) до пришийкової ділянки 

усіх досліджуваних зубів різних груп. У дітей віком 6–7 років після 

проведення ТЕР на вестибулярній поверхні інтактних верхніх центральних 

різців найкращий показник СФКСЕ був зафіксований у ділянці ріжучого 

краю – 4,14 ± 0,09 бала. Цей показник достовірно (р < 0,05) відрізнявся від 

зафіксованих на екваторі (4,97 ± 0,10 бала) та у пришийковій області 

(6,08 ± 0,11 бала). 

У дітей віком 12-15 років найкраща СФКСЕ також була зафіксована 

у ділянці ріжучого краю (горбика), відповідні показники ТЕР на центральних 

різцях становили 4,91 ± 0,08 бала, на іклах – 5,22 ± 0,11 бала, на других 

премолярах – 5,48 ± 0,10 бала. Достовірно (р < 0,05) гіршою порівняно 

з наведеними вище відповідними показниками СФКСЕ виявилася у ділянці 

екватора всіх досліджуваних зубів, так, на центральних різцях вона 

дорівнювала 5,72 ± 0,09 бала, на іклах – 6,24 ± 0,10 бала, на других 

премолярах – 6,45 ± 0,09 бала. Найгіршою (р < 0,05) кислотостійкість емалі 

була у пришийковій області всіх зубів, які підлягали дослідженню: 

6,71 ± 0,08 бала, 6,97 ± 0,09 бала та 7,20 ± 0,09 бала, відповідно. Необхідно 

також зазначити, що показники СФКСЕ на всіх рівнях вестибулярної 

поверхні верхніх центральних різців були достовірно (р < 0,05) кращими від 

аналогічних показників СФКСЕ емалі іклів та других премолярів, між якими, 

у свою чергу, достовірних відмінностей не було (р > 0,05). 

В осіб віком 35–44 роки достовірно (р < 0,05) кращими показники 

СФКСЕ виявилися також у ділянці ріжучого краю різців (3,08 ± 0,10 бала), 

іклів (2,91 ± 0,11 бала) та горбика другого премоляра (2,96 ± 0,09 бала). 

На екваторі всіх досліджуваних зубів відповідні показники дорівнювали 

4,11 ± 0,10 бала, 3,98 ± 0,09 бала та 3,94 ± 0,09 бала. Достовірно (р < 0,05) 
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найгіршою СФКСЕ виявилася у пришийковій області, на різцях вона 

складала 5,17 ± 0,11 бала, на іклах – 4,87 ± 0,11 бала, на других премолярах – 

4,95 ± 0,12 бала. 

На зубах усіх досліджуваних груп осіб віком 55–70 років достовірно 

(р < 0,05) відрізнялися лише відповідні показники «пришийкової» 

кислотостійкості. СФКСЕ у ділянці ріжучого краю верхніх центральних 

різців становила 2,56 ± 0,09 бала, іклів – 2,62 ± 0,08 бала, горбика других 

премолярів – 2,74 ± 0,08 бала. Показник «екваторіальної» СФКСЕ на різцях 

дорівнював 2,76 ± 0,08 бала, на іклах – 2,85 ± 0,09 бала, на других 

премолярах – 2,97 ± 0,09 бала. СФКСЕ у пришийковій області вказаних зубів 

складала, відповідно, 3,71 ± 0,09 бала, 3,91 ± 0,11 бала та 3,94 ± 0,12 бала. 

Важливо зазначити, що в осіб вікових груп 35–44 та 55–70 років 

середні показники СФКСЕ за тієї самої ділянки визначення на вестибулярній 

поверхні зубів різних груп достовірно не відрізнялися між собою (р > 0,05). 

Для визначення функціональної компоненти СФКСЕ в усіх обстежених 

після первинного визначення ТЕР на вестибулярній поверхні всіх 

досліджуваних зубів з їх піднебінної поверхні проводили хемостимуляцію 

пульпи розчином хлористого натрію протягом 10 хвилин, після чого 

повторювали тест на тих самих рівнях, однак на інших, зокрема, 

симетричних первинним, ділянках вестибулярної поверхні. За різницею між 

двома показниками СФКСЕ визначали її функціональну компоненту (патент 

України на корисну модель № 118523). 

В осіб усіх вікових груп найбільші зміни СФКСЕ після проведення 

хемостимуляції пульпи були зареєстровані у пришийковій ділянці зубів всіх 

досліджуваних груп, найменші – у ділянці ріжучого краю (горбика). У дітей 

віком 6–7 років після проведення хемостимуляції пульпи СФКСЕ 

у пришийковій області покращилася до 4,19 ± 0,10 бала, тобто функціональна 

компонента склала 1,89 ± 0,09 бала. Середні показники СФКСЕ у ділянці 

екватора покращилися до 3,34 ± 0,10 бала, у ділянці ріжучого краю – 

до 2,98 ± 0,09 бала. Показники функціональної компоненти, визначені 
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у ділянці екватора та ріжучого краю, були достовірно (р < 0,05) нижчими, 

ніж у пришийковій області, – 1,62 ± 0,07 бала та 1,16 ± 0,04 бала, відповідно. 

У дітей віком 12–15 років функціональна компонента достовірно 

(р < 0,05) змінювалася від найвищих значень у пришийковій області – 

1,54 ± 0,09 бала на різцях, 0,96 ± 0,02 бала на іклах та 0,97 ± 0,02 бала 

на других премолярах, до найнижчих у ділянці ріжучого краю (горбика) – 

0,88 ± 0,04 бала, 0,58 ± 0,06 та 0,56 ± 0,06 бала, відповідно. «Екваторіальна» 

функціональна компонента СФКСЕ коливалася у порівняно широких межах – 

від 1,27 ± 0,05 бала на різцях до 0,81 ± 0,04 бала на других премолярах 

та 0,82 ± 0,04 бала на іклах. Необхідно підкреслити, що і після проведення 

хемостимуляції пульпи показники СФКСЕ різців на всіх рівнях вестибулярної 

поверхні (5,18 ± 0,09 бала у пришийковій області, 4,45 ± 0,07 бала у ділянці 

екватора та 4,02 ± 0,08 бала на ріжучому краї) достовірно (р < 0,05) 

відрізнялися у кращий бік від відповідних, тобто на тих самих рівнях, 

показників іклів (6,01 ± 0,09 бала, 5,42 ± 0,09 бала та 4,64 ± 0,11 бала, 

відповідно) та других премолярів (6,23 ± 0,09 бала, 5,64 ± 0,09 бала 

та 4,92 ± 0,10 бала, відповідно), між якими, у свою чергу, достовірних 

відмінностей не було (р > 0,05). 

Динаміка СФКСЕ у пацієнтів віком 35–44 роки була менш вираженою, 

ніж у дітей, але, в цілому, показники функціональної компоненти СФКСЕ, 

залежно від локалізації дослідження, в осіб цього віку змінювалися подібно 

до відповідних показників у дітей віком 6–7 та 12–15 років. Максимальною 

функціональна компонента виявилася у пришийковій області всіх 

досліджуваних зубів – 0,53 ± 0,07 бала, 0,49 ± 0,07 бала та 0,51 ± 0,07 бала, 

відповідно (між собою значення майже не відрізняються, р > 0,05). 

Показники СФКСЕ після проведення хемостимуляції пульпи у цій області 

становили – 4,64 ± 0,11 бала, 4,38 ± 0,11 бала та 4,45 ± 0,12 бала. Дещо нижчі 

показники були зафіксовані у ділянці екватора, вони склали, відповідно, 

0,34 ± 0,07 бала, 0,36 ± 0,07 бала та 0,28 ± 0,07 бала (р > 0,05), повторні 

показники СФКСЕ при цьому були на рівні 3,76 ± 0,09 бала, 3,62 ± 0,10 бала 
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та 3,66 ± 0,09 бала. Значення функціональної компоненти, отримані 

на ріжучому краю (горбику), що дорівнювали, відповідно, 0,19 ± 0,06 бала, 

0,17 ± 0,05 бала та 0,13 ± 0,05 бала (р > 0,05), відрізнялися від 

«пришийкових» показників у 2,8-3,9 раза (р < 0,05). СФКСЕ у цій ділянці 

після проведення хемостимуляції пульпи становила 2,89 ± 0,08 бала, 

2,74 ± 0,11 бала та 2,83 ± 0,10 бала. Отримані після хемостимуляції показники 

СФКСЕ зубів різних груп, але однієї локалізації між собою відрізнялися 

недостовірно (р > 0,05). 

В осіб віком 55–70 років достовірні (р < 0,05) відмінності визначених 

показників СФКСЕ були зафіксовані лише у пришийковій області верхніх 

центральних різців. Після проведення хемостимуляції пульпи цей показник 

покращився до 3,41 ± 0,08 бала, функціональна компонента складала 

0,29 ± 0,08 бала. Недостовірними (р > 0,05) виявилися зміни у пришийковій 

області іклів та других премолярів – до 3,71 ± 0,11 бала та 3,67 ± 0,12 бала, 

відповідно. Показники функціональної компоненти на цих зубах склали 

0,21 ± 0,07 бала та 0,26 ± 0,08 бала (р > 0,05). Ще менш значущою та, 

зрозуміло, недостовірною (р > 0,05) виявилися функціональна компонента 

у ділянці екватора всіх досліджуваних зубів: на різцях – 0,15 ± 0,06 бала, 

на іклах – 0,18 ± 0,07 бала та на других премолярах – 0,15 ± 0,06 бала, 

а відповідні показники СФКСЕ покращилися до 2,62 ± 0,08 бала, 2,68 ± 0,10 

бала та 2,82 ± 0,09 бала. Мінімальні та знову недостовірні (р > 0,05) зміни 

були і на рівні ріжучого краю (горбика), де показники СФКСЕ після 

хемостимуляції пульпи становили на різцях 2,47 ± 0,09 бала, на іклах – 

2,50 ± 0,09 бала та на других премолярах 2,65 ± 0,08 бала. Функціональна 

компонента виявилася мінімальною – 0,08 ± 0,04 бала на ріжучому краї 

різців, 0,11 ± 0,05 бала на тій самій ділянці іклів та 0,05 ± 0,04 бала у ділянці 

горбика другого премоляра (р > 0,05). 

Необхідно підкреслити, що після проведення хемостимуляції пульпи 

найбільші зміни показників СФКСЕ зубів були зафіксовані у дітей віком 6–7 

та 12–15 років, що, ймовірно, обумовлено високим рівнем функціональної 
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активності пульпи у цьому віці та мобільністю пов’язаної з нею 

функціональної компоненти кислотостійкості. Топографічні відмінності 

показників функціональної компоненти, що були визначені в осіб усіх вікових 

груп, скоріш за все, пов’язані з особливостями будови твердих тканин зубів у 

різних ділянках коронки, відмінностями у функціонуванні у цих тканинах 

транспортної щодо зубної рідини системи та, як наслідок, можливо, різною 

швидкістю її переміщення у даних ділянках [40, 46, 96, 143, 199]. Так, були 

встановлені відмінності у взаємовідношенні пучків емалевих призм у різних 

ділянках коронки зубів, а також виявлені певні структурні особливості 

будови емалево-дентинної межі у ділянці шийки, екватора та горбиків  

[24, 25, 26]. Також існують певні відмінності у мікротвердості топографічно 

різних ділянок коронок постійних іклів та премолярів [32]. 

Таким чином, виявлені вікові та топографічні особливості СФКСЕ 

зубів, які певним чином пов’язані з мобільністю її функціональної 

компоненти, динаміка якої, у свою чергу, залежить від віку обстежених 

та локалізації ділянки проведення ТЕР. 

Для визначення топографічних особливостей реституції емалі зубів 

після повторного проведення ТЕР вестибулярну поверхню інтактних верхніх 

центральних різців ізолювали від впливу ротової рідини за допомогою 

лавсанової матриці-ковпачка. Наступного дня після її зняття проводили 

фарбування демінералізованих ділянок емалі та визначали інтенсивність 

забарвлення цих ділянок в балах, після чого знову на добу фіксували захисну 

матрицю-ковпачок. Цю процедуру повторювали до моменту реєстрації 

відсутності забарвлення та фіксували кількість днів (патент України 

на корисну модель № 118777). 

Встановлено, що у дітей 6–7 років для повного відновлення поверхні 

протравленої емалі верхнього центрального різця, тобто для досягнення 

повної відсутності забарвлення, знадобилося, в середньому, у пришийковій 

ділянці 4,25 ± 0,15 дня, у ділянці екватора – 5,13 ± 0,14 дня, на ріжучому краї – 

6,12 ± 0,13 дня (усі показники відрізняються достовірно, р < 0,05). 
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У дітей віком 12–15 років реституція демінералізованих ділянок емалі 

досліджуваних зубів також достатньо швидко проходила у пришийковій 

ділянці та у ділянці екватора. В цілому, у дітей цього віку реституція емалі 

повністю завершилася у пришийковій ділянці за 5,35 ± 0,17 дня, у ділянці 

екватора для цього знадобилося достовірно (р < 0,05) більше часу – 

6,24 ± 0,15 дня. На ріжучому краї процес відновлення відбувався більш 

повільно, оскільки до його завершення пройшло 8,12 ± 0,16 дня (р < 0,05). 

Відновлення демінералізованих ділянок емалі у пацієнтів віком 35-44 

роки відбувалося більш повільно. Загалом, в осіб даного віку повна відбудова 

поверхні емалі тривала 6,52 ± 0,15 дня у пришийковій ділянці та 7,83 ± 0,17 

дня у ділянці екватору (різниця між показниками є достовірною, р < 0,05), 

на ріжучому краю знадобилося 9,74 ± 0,16 дня (р < 0,05). 

Достовірні (р < 0,05) зміни інтенсивності забарвлення мікродефектів 

емалі в осіб віком 55–70 років були зафіксовані лише у пришийковій ділянці 

різців, де відповідний показник СФКСЕ на шостий день дослідження 

покращився з первинних 3,41 ± 0,08 бала до 1,98 ± 0,10 бала (р < 0,05). 

У ділянках екватора та ріжучого краю зміни інтенсивності фарбування 

виявилися недостовірними (р > 0,05), а відповідні показники СФКСЕ 

коливалися від первинних 2,62 ± 0,08 бала та 2,47 ± 0,09 бала до 2,37 ± 0,11 

бала та 2,34 ± 0,12 бала, відповідно, на шостий день дослідження. Оскільки 

в осіб віком 55–70 років протягом тижня достовірні зміни інтенсивності 

забарвлення були зафіксовані лише у пришийковій ділянці різців, подальшу 

фіксацію захисної матриці-ковпачка та забарвлення ділянок емалі 

не проводили, після чого відбулася повна реституція раніше ізольованих 

демінералізованих ділянок емалі. 

Таким чином, отримані результати є свідченням того, що реституція 

емалі зубів з життєздатною пульпою в умовах її ізоляції від 

ремінералізуючого впливу ротової рідини відбувається за рахунок прямого 

впливу пульпи, її функціональної активності та пов’язаного з нею 

центробіжного переміщення зубної рідини, яке забезпечує функціональну 
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компоненту СФКСЕ, причому на різних ділянках вестибулярної поверхні 

різців відновлення поверхні мікродефекту емалі має різну швидкість. 

Суттєво на реституцію емалі впливає також віковий чинник. Дані результати 

мають прямий зв’язок з встановленими на попередньому етапі показниками 

функціональної компоненти СФКСЕ, тобто більш інтенсивно реституція 

емалі відбувається у пришийковій ділянці та на екваторі інтактних верхніх 

центральних різців, де функціональна компонента СФКСЕ сягає найбільших 

значень, у дітей обох вікових категорій, ніж у дорослих. 

Цікавим у цьому плані виглядає порівняння цих даних з результатами 

досліджень ремінералізації емалі за відомою клінічною оцінкою її швидкості, 

відповідно до яких, реституцію емалі після кислотного впливу забезпечує 

ротова рідина [88, 110]. Однак відтепер отримане переконливе свідчення 

того, що відновлення протравленої емалі є можливим в умовах ізоляції від 

ротової рідини, більш того, доведений вплив пульпи на цей процес, який, 

до речі, можна навіть контролювати, впливаючи певним чином 

на функціональну активність, стимулюючи центробіжне переміщення зубної 

рідини та підсилюючи функціональну компоненту СФКСЕ. 

Дані, що були отримані на попередніх етапах дослідження, дали 

підстави вважати, що у разі необхідності СФКСЕ за ТЕР цілком можливо 

визначати на вестибулярній поверхні різних інтактних зубів, зокрема, різців, 

іклів, премолярів, у ділянці екватора. За усіма існуючими варіантами цей тест 

проводять на вестибулярній поверхні верхнього центрального різця, але іноді 

у клінічній практиці тестування саме на зазначеному зубі є складним або 

неможливим [9, 60, 85, 113, 126]. У зв’язку з цим, на наступному етапі 

проводили порівняльне дослідження прогностичної ефективності СФКСЕ 

за ТЕР у ділянці екватора на різних зубах. За первинними показниками ТЕР 

обстежені певних вікових категорій були розподілені на чотири групи, 

відповідно до загальновідомих рекомендацій [95]. Через 1 рік після 

первинного проводили повторне обстеження, під час якого у кожного 

пацієнта знову оцінювали інтенсивність каріозного ураження за індексами 
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кпп + КпПпВ або КпПпВ, вираховували приріст інтенсивності карієсу 

за індексами Δкпп + КпПпВ або ΔКпПпВ та визначали кореляційний зв’язок 

між первинними показниками СФКСЕ і приростом.  

Під час повторного обстеження 64 дітей, вік яких на період первинного 

дослідження був 6-7 років, а середній показник СФКСЕ верхніх центральних 

різців у ділянці екватора дорівнював 4,97 ± 0,10 бала, встановлено, що 

інтенсивність ураження карієсом за індексом кпп + КпПпВ у них складала 

6,41 ± 0,21. Цей показник достовірно (р < 0,05) перевищував той, що був 

отриманий у ході первинного огляду, – 3,78 ± 0,13. Приріст інтенсивності 

каріозного ураження за індексом Δкпп + КпПпВ склав 2,63 ± 0,15. Коефіцієнт 

кореляції між первинними показниками СФКСЕ різців та приростом карієсу 

у всіх обстежених дітей цього віку був прямим середнього ступеня 

та дорівнював r = 0,65 (р < 0,001). Найвищий коефіцієнт кореляції на рівні 

r = 0,61 (р < 0,05) був зафіксований у третій групі за рівнем СФКСЕ. 

За результатами повторного огляду 78 дітей, яким на час первинного 

обстеження було 12-15 років, приріст інтенсивності карієсу за індексом 

Δкпп + КпПпВ дорівнював 2,74 ± 0,13, тобто показник інтенсивності 

каріозного ураження за індексом кпп + КпПпВ достовірно (р < 0,05) 

збільшився за рік від 2,73 ± 0,08 до 5,47 ± 0,17. Первинний рівень СФКСЕ, 

який визначали на вестибулярній поверхні верхніх центральних різців, 

становив 5,72 ± 0,09 бала, кореляційний зв’язок між СФКСЕ та приростом 

карієсу був прямим середньої сили та складав r = 0,69 (р < 0,001). 

За первинного показника СФСКЕ іклів верхньої щелепи 6,24 ± 0,10 бала 

коефіцієнт кореляційного зв’язку виявився нижчим за такий щодо різців 

та дорівнював r = 0,65 (р < 0,001). СФКСЕ других премолярів верхньої 

щелепи склала 6,45 ± 0,09 бала, кореляція між відповідними показниками 

була ще нижчою – на рівні r = 0,63 (р < 0,001). У групах за первинним рівнем 

СФКСЕ найвищі коефіцієнти кореляції були у дітей другої групи на рівні 

r = 0,64 (р < 0,05), 0,61 (р < 0,05) та 0,60 (р < 0,05), відповідно до визначення 

на різцях, іклах та других премолярах. 
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У 47 пацієнтів, вік яких на час первинного обстеження становив 35–44 

роки, протягом 1 року індекс інтенсивності карієсу КпПпВ достовірно 

(р < 0,05) зріс від 6,08 ± 0,19 до 8,15 ± 0,22, приріст карієсу ΔКпПпВ становив 

2,06 ± 0,14. Первинні середні показники СФКСЕ різців, іклів та других 

премолярів дорівнювали 4,11 ± 0,10 бала, 3,98 ± 0,09 бала та 3,94 ± 0,09 бала, 

відповідно. Кореляційний зв’язок між первинними показниками СФКСЕ 

різців та індексом ΔКпПпВ через 1 рік був прямим середньої сили на рівні 

r = 0,51 (р < 0,001). Відповідні коефіцієнти кореляції щодо іклів (r = 0,46, 

р < 0,001) та других премолярів (r = 0,45, р < 0,001) виявилися дещо 

нижчими, однак також середньої сили. Найвищі коефіцієнти кореляційного 

зв’язку на різцях, іклах та премолярах були у пацієнтів другої групи 

за СФКСЕ – r = 0,48 (р < 0,05), 0,46 (р < 0,05) та 0,42 (р < 0,05), відповідно. 

Через 1 рік після первинного огляду у 34 осіб, яким на той час було  

55–70 років, приріст інтенсивності каріозного ураження дорівнював 

1,88 ± 0,19, індекс КпПпВ достовірно (р < 0,05) збільшився з 13,15 ± 0,43 

до 15,03 ± 0,56. Показники СФКСЕ різців, іклів та других премолярів під час 

первинного огляду становили 2,76 ± 0,08 бала, 2,85 ± 0,09 бала та 2,97 ± 0,09 

бала, відповідно. Коефіцієнт кореляційного зв’язку між СФКСЕ різців 

та приростом карієсу був слабкої сили та дорівнював r = 0,21 (р < 0,05), 

коефіцієнти кореляції щодо іклів та других премолярів були ще нижчими, 

зокрема, r = 0,19 та r = 0,16 (р < 0,05). Найвищою сила кореляційного зв’язку 

була в осіб першої групи за рівнем СФКСЕ, значення коефіцієнтів на різцях 

складало r = 0,19 (p < 0,05), на іклах – r = 0,16 (р < 0,05), на других 

премолярах – r = 0,12 (р < 0,05). 

Отже, визначення СФКСЕ зубів за ТЕР з метою прогнозування карієсу 

зубів через 1 рік можливо не тільки на центральному різці верхньої щелепи, 

але й на верхньому іклі та другому премолярі, але ефективність такого 

прогнозування є нижчою. Аналіз коефіцієнтів кореляції між первинними 

показниками СФКСЕ досліджуваних зубів у ділянці екватора з приростом 

карієсу за індексами Δкпп + КпПпВ або ΔКпПпВ через 1 рік виявив більш 
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високі показники кореляції у дітей віком 6–7 та 12–15 років, у осіб більш 

старшого віку ці показники виявилися значно нижчими.  

Отримані результати є близькими до інших, які свідчать про те, 

що ефективність прогнозування карієсу зубів за ТЕР з візуальною оцінкою 

у термін 12 місяців у дітей віком 12 років складала 53,1 % за ∆КПВз та 52,3 % 

за ∆КпПпВ, у дітей віком 15 років – 59,5 % та 55,2 %, в осіб віком від 35 до 44 

років ці показники становили 43,1 % та 44,8 %, відповідно [165]. 

Для прогнозування карієсу зубів, як одного з найпоширеніших 

стоматологічних захворювань, розроблені різноманітні комп’ютерні 

програми [105, 145, 207, 228]. Але більшість з вже існуючих засновані 

на мультифакторному аналізі великої кількості показників, частину яких 

визначають за межами стоматологічного обстеження фахівці інших 

спеціальностей [232, 241]. Як наслідок, це утруднює процес, займає багато 

часу, а за рахунок введення чинників, які нерідко мають опосередковане 

відношення до захворювання, можливе зниження точності прогнозування 

та призначення необґрунтованих заходів карієспрофілактики. Цих помилок 

можливо уникнути у разі прогнозування карієсу з урахуванням максимально 

індивідуалізованих та виключно клінічних показників. Для цього була 

розроблена нейромережева комп’ютерна програма «CariesPro», яка 

враховувала п’ять показників, а саме, вік, індекси каріозного ураження зубів 

та гігієни порожнини рота OHI-S, значення СФКСЕ за ТЕР у ділянці екватора 

на вестибулярній поверхні інтактних верхніх центральних різців та її 

функціональну компоненту. 

Побудову та навчання комп’ютерної нейронної мережі проводили на 

основі клінічних показників 73 пацієнтів, які не входили до загального числа 

обстежених пацієнтів. Серед них було 26 дітей (35,6 % від кількості 

обстежених) віком 6–7 років, 34 дитини (46,6 %) 12–15 років та 13 осіб 

(17,8 %) віком 35–44 роки. У результаті первинного обстеження цих осіб 

встановлено, що інтенсивність ураження зубів карієсом за індексом 

кпп  +  КпПпВ у дітей віком 6–7 років становила 3,85 ± 0,27, у дітей 12–15 
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років цей показник дорівнював 2,15 ± 0,24, у пацієнтів 35–44 років – 

6,69 ± 0,38 (р < 0,05). Через 1 рік приріст інтенсивності карієсу за індексами 

Δкпп + КпПпВ або ΔКпПпВ становив, відповідно, 2,42 ± 0,15; 2,09 ± 0,15 

та 2,23 ± 0,25. За результатом комп’ютерного прогнозування показники 

приросту карієсу в обстежених осіб через 1 рік мали складати, відповідно, 

2,27 ± 0,13; 1,94 ± 0,13 та 2,15 ± 0,22 тобто, отримані у клінічному 

дослідженні та розраховані за комп’ютерною програмою відповідні 

показники не мали достовірних відмінностей (р > 0,05). Загалом, після 

послідовного процесу навчання побудованої прогностичної моделі було 

отримано 61 вірний та 12 невірних прогнозів щодо ймовірної кількості 

каріозних порожнин. Таким чином, була побудована та навчена 

нейромережа, точність роботи якої складала 83,56 %. 

У подальшому за допомогою створеної на основі нейромережі 

комп’ютерної програми «CariesPro» проводили прогнозування карієсу зубів 

та визначали його точність в обстежених 189 пацієнтів віком 6–7, 12–15 

та 35–44 роки. Пацієнтів віком 55–70 років, внаслідок встановлених 

на попередніх етапах дослідження вікових особливостей СФКСЕ зубів та 

у зв’язку з незначним внеском її функціональної компоненти у загальну 

кислотостійкість, показник якої має бути врахований у комп’ютерній 

програмі «CariesPro», не залучали до комп’ютерного прогнозування. 

Визначені під час первинного огляду п’ять клінічних показників 

завантажували до головної форми користувача програми. Для кожного 

з обстежених програма формувала індивідуалізований висновок з наведенням 

рівня резистентності (стійкості) емалі зубів до розвитку карієсу 

та прогнозованої кількості ймовірних каріозних порожнин. Через 1 рік під 

час повторного огляду у кожного пацієнта знову підраховували інтенсивність 

карієсу за індексами кпп + КпПпВ або КпПпВ та визначали приріст каріозного 

ураження за відповідними індексами Δкпп + КпПпВ або ΔКпПпВ, а також 

порівнювали отриманий фактичний показник приросту з прогнозованим 

за допомогою комп’ютерної програми. Для статистичної обробки результатів 
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застосовували пакет статистичних програм для Microsoft Excel 2010, 

ефективність роботи розробленої комп’ютерної програми визначали 

на основі точності її прогнозу на основі показника середньої абсолютної 

похибки у відсотках (МАРЕ). 

У 64 обстежених дітей, яким на час первинного огляду було 6–7 років, 

прогнозований за програмою приріст каріозного ураження за індексом 

Δкпп + КпПпВ через 1 рік мав дорівнювати 2,54 ± 0,14. Цей показник 

достовірно не відрізнявся (р > 0,05) від отриманого під час повторного 

огляду цих дітей – 2,63 ± 0,15. Статистичний аналіз показав, що сума різниць 

за модулем для осіб зазначеного віку дорівнювала 4,593596, показник 

середньої абсолютної похибки у відсотках МАРЕ при цьому складав 7,18 %, 

що свідчить про високу точність розробленої прогностичної моделі. Таким 

чином, ефективність прогнозування карієсу зубів у дітей цього віку була на 

рівні 92,82 %. 

Через 1 рік для 78 дітей, вік яких на період первинного обстеження 

становив 12–15 років, достовірної різниці між реальним (2,74 ± 0,13) 

та прогнозованим (2,71 ± 0,12) показниками приросту каріозного ураження 

виявлено не було (р > 0,05). Точність прогнозу розробленої нейромережевої 

моделі у дітей даного віку була високою на рівні абсолютної похибки 

у відсотках МАРЕ 9,81 %, загальна сума різниць за модулем складала 

7,651191. Ефективність роботи розробленої програми у цій групі склала 

90,19 %. 

За результатами комп’ютерного прогнозування у 47 осіб віком на час 

первинного обстеження 35–44 роки середній показник приросту карієсу мав 

складати 2,07 ± 0,16, через 1 рік фактичний індекс відрізнявся лише  

на 0,01 – 2,06 ± 0,14 (р > 0,05). Загальна прогностична точність програми 

виявилася дещо нижчою, але відповідала задовільному рівню – середня 

абсолютна похибка у відсотках МАРЕ складала 31,54 %, сума різниць 

за модулем – 14,825611, тобто ефективність прогнозування у цій віковій 

групі дорівнювала 68,46 %. 
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Загалом, для усієї вибірки пацієнтів ймовірний прогнозований 

показник приросту каріозного ураження мав складати 2,49 ± 0,08. Через 1 рік 

прогнозоване значення достовірно не відрізнялося від фактичного приросту, 

визначеного під час повторного огляду, – 2,53 ± 0,08 (р > 0,05). При 

порівнянні прогнозованих та фактичних значень приросту загальна сума 

різниць за модулем склала 27,070398, середня абсолютна похибка у відсотках 

МАРЕ була на рівні 14,32 %, загальна ефективність прогнозування становила 

85,68 %, що, у свою чергу, говорить про надійність та хороший рівень 

точності побудованої прогностичної моделі, навіть за значного вікового 

діапазону обстежених осіб. 

Порівняння загальних середніх показників абсолютної похибки 

у відсотках МАРЕ в осіб різного віку показало, що найбільшу точність 

прогнозу побудована нейромережева модель демонструє в обстежених осіб 

молодших вікових категорій, зокрема, у дітей віком 6–7 років відповідний 

показник склав 7,18 %, у дітей 12–15 років – 9,81 %. У пацієнтів віком 35–44 

роки цей показник виявився дещо гіршим – 31,54 %. Таке погіршення 

показників точності прогнозу моделі, скоріш за все, пов’язане з віковою 

мінливістю СФКСЕ та з незначним внеском її функціональної компоненти 

у загальну карієсрезистентність, показник якої має бути врахований 

у комп’ютерній програмі «CariesPro». Внаслідок цього, можливі певні 

обмеження щодо застосування цієї програми для прогнозування карієсу 

в осіб старшого віку. 

За даними різних авторів, прогностична точність роботи однієї 

з найбільш застосовуваних у світі програм під назвою «CARIOGRAM» 

коливається від 63,33 % до 79,71  % [218, 236, 239]. Відносно нещодавно для 

прогнозування карієсу зубів були розроблені мультифакторні комп’ютерні 

програми «NUS-CRA» та «PreViser», кожна з яких аналізує по одинадцять 

факторів, серед яких є не тільки клінічні, але й соціально-демографічні 

та поведінкові фактори, а також мікробіологічні та пов’язані з ротовою 

рідиною чинники [210, 232, 241]. Точність прогнозу програми «NUS-CRA» 
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коливається від 80,6 % до 82,7 % [210, 218, 239]. У порівняльному 

дослідженні комп’ютерних програм «PreViser» та «CARIOGRAM» було 

встановлено, що у дітей віком 12 років тільки остання здатна прогнозувати 

ймовірність розвитку карієсу зубів з достатнім ступенем достовірності [236]. 

Розроблена комп’ютерна програма «CariesPro» є першою, заснованою 

на нейромережевих технологіях, вона прогнозує ризик розвитку карієсу зубів 

у осіб різного віку з ефективністю 85,68 %, крім того, програма здатна 

постійно донавчатися та удосконалюватися, а, отже, точність роботи 

у подальшому може бути підвищена, і у цьому полягають найважливіші 

її переваги. 

Таким чином, розроблена в результаті дослідження нейромережева 

комп’ютерна програма «CariesPro» дозволяє прогнозувати ризик розвитку 

карієсу зубів у осіб різного віку з високим ступенем ймовірності та, завдяки 

суто клінічним показникам, що необхідні для її використання, може бути 

використана у щоденній стоматологічній практиці. Отже, мета дослідження, 

яка полягала у підвищенні ефективності прогнозування карієсу зубів у осіб 

різного віку шляхом оптимізації підходів за рахунок застосування 

нейромережевих технологій та удосконалення визначення структурно-

функціональної кислотостійкості емалі за тестом емалевої резистентності 

з урахуванням її вікових та топографічних особливостей, досягнута. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі представлено нове теоретичне та практичне 

вирішення актуального наукового завдання стоматології – підвищення 

ефективності прогнозування карієсу зубів у осіб різного віку шляхом 

оптимізації підходів за рахунок удосконалення визначення структурно-

функціональної кислотостійкості емалі та її функціональної компоненти 

за тестом емалевої резистентності з урахуванням вікових та топографічних 

особливостей та застосування комп’ютерних нейромережевих технологій. 

1. Ретроспективний аналіз статистичних звітів про роботу дитячої 

стоматологічної служби міста Краматорська Донецької області з 2006 до 

2016 року показав, що розповсюдженість та інтенсивність карієсу зубів серед 

дитячого населення міста становили 54,27 ± 1,90 % та 2,79 ± 0,11, що 

відповідає середньому рівню за рекомендаціями ВООЗ. Достовірно (p < 0,05) 

найвищими за цей період зазначені показники виявилися у дітей віком 

6 років – 69,95 ± 2,12 % та 3,49 ± 0,13, відповідно, найнижчими (p < 0,05) 

вони були у дітей віком 3 роки – 26,95 ± 1,39 % та 2,21 ± 0,14. 

2. За результатами аналізу медико-статистичних форм обліково-

звітної документації стоматологічної служби міста Краматорська Донецької 

області за період з 2008 до 2017 року виявлено зменшення у 1,5 раза 

загальної кількості відвідувань лікарів-стоматологів дорослими мешканцями 

міста з максимального показника 249155 у 2008 році до мінімального – 

162341 відвідування у 2017 році та у 1,7 раза кількості встановлених пломб 

з максимального значення 138666 у 2008 році до мінімального – 80157 пломб 

у 2017 році, показник співвідношення кількості встановлених пломб та 

видалених постійних зубів зменшився з 3,11:1 у 2008 році до 1,81:1 у 2017 році. 

3. Структурно-функціональна кислотостійкість емалі за тестом 

емалевої резистентності, проведеним на верхніх центральних різцях у дітей 

віком 6–7 років, а також на цих зубах, іклах та других премолярах у дітей 

віком 12–15 років та дорослих віком 35-44 роки, достовірно (р < 0,05) 
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погіршується від ріжучого краю (горбика) до пришийкової ділянки 

досліджуваних зубів. В осіб віком 55–70 років достовірно (р < 0,05) 

відрізнявся від інших лише показник структурно-функціональної 

кислотостійкості емалі у пришийковій ділянці. У дітей віком 12–15 років 

показники СФКСЕ за ТЕР на всіх рівнях вестибулярної поверхні верхніх 

центральних різців були достовірно (р < 0,05) кращими за аналогічні 

показники СФКСЕ іклів та других премолярів, між якими, у свою чергу, 

достовірних відмінностей не було (р > 0,05). В осіб віком 35–44 та 55–70 

років показники СФКСЕ за однієї локалізації ділянки визначення на зубах 

різних груп між собою достовірно не відрізнялися (р > 0,05). 

4. У дітей віком 6–7 та 12–15 років достовірно (р < 0,05) найвищі 

показники функціональної компоненти зареєстровані у пришийковій області 

різців – 1,89 ± 0,09 бала та 1,54 ± 0,09 бала, відповідно, найнижчими у дітей 

віком 12–15 років вони були у ділянці ріжучого краю іклів та горбиків других 

премолярів – 0,58 ± 0,06 бала та 0,56 ± 0,06 бала (р > 0,05). В осіб віком 35–44 

роки достовірно (р < 0,05) найвищий показник функціональної компоненти 

СФКСЕ також був зареєстрований у пришийковій ділянці різців – 0,53 ± 0,07 

бала, найнижчий був у ділянці горбика другого премоляра, він склав 

0,13 ± 0,05 бала, в осіб віком 55–70 років, відповідні показники становили 

0,29 ± 0,08 бала та 0,05 ± 0,04 бала. 

5. Реституція емалі після дозованого кислотного впливу, яка 

в умовах ізоляції від ротової рідини забезпечується за рахунок центробіжного 

переміщення зубної рідини, повною мірою відбувається у пришийковій 

ділянці та на екваторі верхніх центральних різців у дітей віком 6–7 років 

за 4,25 ± 0,15 дня та 5,13 ± 0,14 дня, у дітей віком 12–15 років – за 5,35 ± 0,17 

дня та 6,24 ± 0,15 дня, відповідно, що достовірно (р < 0,05) швидше, ніж 

в осіб віком 35–44 роки – 6,52 ± 0,15 дня та 7,83 ± 0,17 дня. В обстежених 

усіх вікових категорій реституція емалі у ділянці ріжучого краю різців 

перебігає достовірно (р < 0,05) повільніше, ніж у зазначених ділянках. 
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6. Прогнозування карієсу зубів за СФКСЕ, визначеною за ТЕР, 

можливо не тільки на верхньому центральному різці, але й на іклі та другому 

премолярі верхньої щелепи, однак ефективність такого прогнозування 

є нижчою. Кореляційний зв’язок між первинними показниками СФКСЕ 

різців у ділянці екватора та приростом карієсу за індексом Δкпп + КпПпВ 

через 1 рік у дітей віком 6–7 років був на рівні r = 0,65 (р < 0,001). У дітей 

віком 12–15 років кореляція між показниками СФКСЕ різців, іклів і других 

премолярів та індексом ΔКпПпВ становила, відповідно, r = 0,69 (р < 0,001), 

r = 0,65 (р < 0,001) та r = 0,63 (р < 0,001). В осіб віком 35–44 роки відповідні 

показники склали r = 0,51 (р < 0,001), r = 0,46 (р < 0,001) та r = 0,45 

(р < 0,001), в обстежених віком 55–70 років ці показники виявилися більш, 

ніж у 2 рази, нижчими, становлячи r = 0,21 (р < 0,05), r = 0,19 (р < 0,05) 

та r = 0,16 (р < 0,05), що унеможливлює в осіб даного віку прогнозування 

карієсу за показником СФКСЕ. 

7. Розроблений спосіб прогнозування карієсу з використанням 

нейромережевої комп’ютерної програми «CariesPro» дозволяє прогнозувати 

в осіб різного віку кількість каріозних уражень через 1 рік на рівні середньої 

абсолютної похибки у відсотках МАРЕ 14,32 %, тобто ефективність 

прогнозування складає 85,68 %. Найбільш високу точність прогнозу 

побудована нейромережева модель демонструє у дітей віком 6-7 років, у яких 

ефективність прогнозування становила 92,82 %, а показник МАРЕ складав 

7,18 %. У дітей 12–15 років показники становили, відповідно, 90,19 % 

та 9,81 %, в осіб віком 35–44 роки вони виявилися дещо гіршими – 68,46 % 

та 31,54 %, тому можливі певні обмеження щодо застосування цієї 

комп’ютерної програми в осіб даного віку. За рахунок нейромережевих 

технологій запропонована програма здатна до самонавчання, у зв’язку з цим, 

ефективність прогнозування зі збільшенням бази клінічних даних буде 

підвищуватись. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

На підставі проведених досліджень вважаємо за доцільне 

рекомендувати до впровадження у клінічну практику наступні положення: 

1. Визначення структурно-функціональної кислотостійкості емалі 

зубів з метою прогнозування карієсу необхідно проводити за тестом емалевої 

резистентності на вестибулярній поверхні верхнього центрального різця у 

ділянці екватора. У разі неможливості його проведення на зазначеному зубі 

необхідно використовувати для цього ікло або другий премоляр верхньої 

щелепи, але ефективність такого прогнозування буде нижчою. 

2. Дослідження функціональної компоненти структурно-

функціональної кислотостійкості емалі зубів рекомендуємо проводити 

за запропонованою методикою на симетричних ділянках вестибулярної 

поверхні верхнього центрального різця на рівні екватора. 

3. Прогнозування карієсу зубів у осіб різного віку доцільно 

проводити з використанням розробленої комп’ютерної нейромережевої 

програми «CariesPro» з внесенням до неї лише п’яти показників, а саме, віку 

пацієнта, індексів інтенсивності ураження зубів карієсом та гігієнічного 

стану порожнини рота, показників структурно-функціональної 

кислотостійкості емалі зубів за тестом емалевої резистентності та 

її функціональної компоненти, які можливо отримати у ході 

стоматологічного обстеження в одне відвідування. 

4. Найбільш ефективно комп’ютерна програма «CariesPro» працює 

для прогнозування карієсу зубів в осіб молодших вікових груп. Застосування 

цієї програми в осіб віком 55 років і старше з зазначеною метою 

є недоцільним. 
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Додаток А 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації: 

1. Удод О. А., Вороніна Г. С. Дослідження ролі різних чинників 
у відновленні емалі зубів після кислотного впливу. Вісник проблем біології 

і медицини. 2016. Вип. 1, Том 1 (126). С. 376–379. Дисертантка виконала 

клінічне дослідження, аналіз отриманих результатів, підготувала статтю 

до друку. 

2. Удод А. А., Воронина А. С. Возрастные и локационные 
особенности реституции эмали зубов. Український стоматологічний 

альманах. 2016. Вип. 3, Том 2. С. 24–26. Дисертантка виконала клінічне 

дослідження, аналіз отриманих результатів, підготувала статтю до друку. 

3. Удод А. А., Воронина А. С. Структурно-функциональная 
кислотоустойчивость и прогнозирование кариеса у школьников. Вісник 

проблем біології і медицини. 2016. Вип. 3, Том 2 (132). С. 181–184. 

Дисертантка виконала клінічне дослідження, аналіз отриманих результатів, 

підготувала статтю до друку. 

4. Удод А. А., Воронина А. С. Структурно-функциональная 
кислотоустойчивость и роль её компонентов в обеспечении 
кариесрезистентности эмали зубов. Актуальні проблеми сучасної медицини: 

Вісник Української медичної стоматологічної академії. 2017. Вип. 2 (58), 

Том 17. С. 279–282. Дисертантка виконала клінічне дослідження, аналіз 

отриманих результатів, підготувала статтю до друку. 

5. Удод А. А., Воронина А. С., Яковлева Н. Н., Рубайло В. В., 
Савинкова О. А. Распространенность и интенсивность кариеса зубов 
у детского населения города Краматорска. Український журнал медицини 

біології та спорту. 2018. № 1 (10), Том 3. С. 225–230. Дисертантка виконала 
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ретроспективний аналіз форм звітності лікарів, статистичну обробку 

даних, підготувала статтю до друку. 

6. Удод О. А., Вороніна Г. С., Рубайло В. В. Ретроспективний 
аналіз деяких показників стоматологічної допомоги населенню 
індустріального міста. Вісник проблем біології і медицини. 2018. Вип. 4, 

Том 1 (146). С. 318–321. Дисертантка виконала ретроспективний аналіз 

форм звітності лікарів, статистичну обробку даних, підготувала статтю 

до друку. 

7. Удод О. А., Вороніна Г. С. Стоматологічна захворюваність 
школярів промислового міста. East European Scientific Journal. 2019. 

No. 5 (45), part 4. P. 53–57. Дисертантка виконала клінічне дослідження, 

аналіз отриманих результатів, підготувала статтю до друку. 

8. Udod O., Voronina H. Dental caries prognosis by neural network 

computer technologies. EUREKA: Health Sciences. 2019. No. 6. P. 15–21. 

Дисертантка виконала клінічне дослідження, аналіз отриманих результатів, 

підготувала статтю до друку. 

9. Udod O., Voronina H., Ivchenkova O. Application of neural network 

technologies in the dental caries forecast. Wiadomości Lekarskie. 2020. No. 73 (7). 

P. 1499–1504. Дисертантка виконала клінічне дослідження, аналіз 

отриманих результатів, підготувала статтю до друку. 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

10. Удод А. А., Воронина А. С. Структурно-функциональная 

кислотоустойчивость эмали зубов: возрастные и топографические 

особенности. Актуальні питання біології та медицини : зб. наук. праць 

за матеріалами XIII Міжрегіональної наук. конф., 17–18 грудня 2015 р. 

Старобільск : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2016. С. 117–120.  

(Форма участі – публікація тез). Дисертантка виконала клінічне 

дослідження, аналіз отриманих результатів, підготувала тези до друку. 
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11. Воронина А. С. Возрастные особенности определения 

структурно-функциональной кислотоустойчивости эмали зубов. Медицина 

XXI сторіччя : матеріали 78-го наукового медичного конгресу студентів 

та молодих вчених. Краматорськ : ТОВ «Краматорський друкарський дім», 

2016. С. 90–92. (Форма участі – публікація тез, усна доповідь). 

12. Удод А. А., Воронина А. С. Топографические особенности 

определения структурно-функциональной кислотоустойчивости эмали зубов. 

Обеспечение демографической безопасности при решении актуальных 

вопросов хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии : сб. тр. 

Нац. конгр. с междунар. участием «Паринские чтения 2016», Минск, 5–6 мая 

2016 г. / под общ. ред. И. О. Походенько-Чудаковой. Минск : Изд. центр БГУ, 

2016. С. 596–599. (Форма участі – публікація тез). Дисертантка виконала 

клінічне дослідження, аналіз отриманих результатів, підготувала тези до 

друку. 

13. Воронина А. С. Изучение информативности определения 

структурно-функциональной кислотоустойчивости эмали зубов. Актуальні 

питання теоретичної та практичної медицини : зб. тез доп. ІV Міжнар. 

наук.-практ. конф., Суми, 21–22 квітня 2016 р. Суми : Сумський державний 

університет, 2016. Т. 1. С. 239. (Форма участі – публікація тез). 

14. Удод О. А., Вороніна Г. С. Інформативність проведення тесту 

емалевої резистентності. Інноваційні технології в стоматології : матеріали 

наук.-практ. конф., 23 вересня 2016 р. Тернопіль : ТДМУ, 2016. С. 44. (Форма 

участі – публікація тез). Дисертантка виконала клінічне дослідження, аналіз 

отриманих результатів, підготувала тези до друку. 

15. Удод О. А., Вороніна Г. С. Особливості відновлення різних 

ділянок поверхні емалі зубів у дітей після протравлювання. Стандарти 

стоматологічної допомоги – реалії практики та перспективи впровадження : 

матеріали наук.-практ. конф., Львів, 20–21 жовтня 2016 р. Новини 

стоматології. 2016. № 4. С. 112. (Форма участі – публікація тез.) 



187 

 

Дисертантка виконала клінічне дослідження, аналіз отриманих результатів, 

підготувала тези до друку. 

16. Удод О. А., Вороніна Г. С. Вплив пульпи зубів на процес 

відновлення емалі зубів. Інноваційні технології в сучасній стоматології : 

матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. уч. під час проведення шостого 

стомат. форуму: «Медвін: Стоматологія 2017», Івано-Франківськ, 16–18 березня 

2017 р. С. 96–98. (Форма участі – публікація тез). Дисертантка виконала 

клінічне дослідження, аналіз отриманих результатів, підготувала тези до 

друку. 

17. Воронина А. С. Особенности восстановления эмали зубов 

в различных условиях. Медицина XXI сторіччя : матеріали 79-го наук. мед. 

конгресу студ. та мол. вчених. Краматорськ : ТОВ «Краматорський 

друкарський дім», 2017. С. 103–104. (Форма участі – публікація тез, усна 

доповідь).  

18. Удод А. А., Воронина А. С. Локационные особенности оценки 

структурно-функциональной кислотоустойчивости эмали и её 

функционального компонента. Проблемы биологии и медицины: 

матеріали  науч.-практ. конф. с междунар. участием «Актуальные проблемы 

современной стоматологии», Самарканд, 17–18 ноября 2017 г. 2017. 

№ 4.1 (98). С. 127. (Форма участі – публікація тез). Дисертантка виконала 

клінічне дослідження, аналіз отриманих результатів, підготувала тези до 

друку. 

19. Воронина А. С. Анализ эпидемиологических показателей 

кариеса зубов у детей города Краматорска. Медицина XXI 

сторіччя : матеріали 80-го наук. мед. конгресу студ. та мол. вчених 

(з міжнародною участю). Краматорськ : ТОВ «Краматорський друкарський 

дім», 2018. С. 176–177. (Форма участі – публікація тез, усна доповідь).  

20. Удод О. А., Вороніна Г. С. Аналіз показників профілактичної 

роботи міської стоматологічної служби. Взаємоінтеграція теорії та 

практики в сучасній стоматології : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. 
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участю. Чернівці : БДМУ, 2019. С. 150–152. (Форма участі публікація тез). 

Дисертантка виконала ретроспективний аналіз форм звітності лікарів, 

статистичну обробку даних, підготувала тези до друку. 

21. Удод О. А., Вороніна Г. С. Прогнозування карієсу за структурно-

функціональною кислотостійкістю емалі зубів різних груп. Інноваційні 

технології в сучасній стоматології : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. 

участю під час проведення сьомого стомат. форуму «Медвін: Стоматологія 

2019», 15–17 травня 2019 р. Івано-Франківськ, 2019. С. 96–97. (Форма участі – 

публікація тез). Дисертантка виконала клінічне дослідження, аналіз 

отриманих результатів, підготувала тези до друку. 

22. Вороніна Г. С. Новітні підходи до прогнозування карієсу зубів. 

Сучасні аспекти теоретичної та практичної стоматології : матеріали 

наук.-практ. конф. з міжнар. участю. Чернівці : БДМУ, 2020. – С. 76–77. 

(Форма участі – публікація тез). 

23. Вороніна Г. С., Удод О. А. Оптимізовані підходи до прогнозування 

карієсу зубів. Інноваційні технології в сучасній стоматології : матеріали наук.-

практ. конф. з міжнар. участю під час проведення дев’ятого стомат. форуму 

«Медвін: Стоматологія 2020», 11–13 березня 2020 р. Івано-Франківськ, 2020. 

С. 19–21. (Форма участі – публікація тез). Дисертантка виконала клінічне 

дослідження, аналіз отриманих результатів, підготувала тези до друку. 

24. Удод О. А., Вороніна Г. С. Комп’ютерні технології 

у прогнозуванні карієсу. ХІІІ конгрес з міжнародною участю «Людина та 

ліки – Україна» онлайн, Київ, 21–22 травня 2020 р. С. 27. (Форма участі – 

публікація тез). Дисертантка виконала клінічне дослідження, аналіз 

отриманих результатів, підготувала тези до друку. 

25. Удод О. А., Вороніна Г. С. Епідеміологічні показники карієсу 

зубів у школярів міста Краматорська. Збірник матеріалів науково-практичної 

конференції за міжнародною участю з нагоди 100-річчя стоматологічного 

факультету НМУ «Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія». 

Київ : НМУ, 2020. С. 155–157. (Форма участі – публікація тез). Дисертантка 
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виконала ретроспективний аналіз форм звітності лікарів, статистичну 

обробку даних, підготувала тези до друку. 
 

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати 

дисертації: 

26. Удод О. А., Вороніна Г. С. Сучасні тенденції та підходи до 
прогнозування карієсу зубів. Новини стоматології. 2019. № 1 (98). С. 75–79. 

Дисертантка провела інформаційний пошук, опрацювала літературні 

джерела, проаналізувала матеріал та підготувала статтю до друку. 

27. Спосіб визначення функціональної компоненти структурно-

функціональної кислотостійкості емалі зубів: пат. 118523 Україна: 

МПК А61С 17/00, G01N 21/91 (2006.01). № u201702237; заявл. 10.03.2017; 

опубл. 10.08.2017, Бюл. № 15. Дисертанткою проведено патентний пошук, 

обґрунтування запропонованого способу визначення функціональної 

компоненти, підготовлений опис способу. 

28. Спосіб визначення впливу пульпи на реституцію емалі зубів 

після дозованої кислотної дії: пат. 118777 Україна: МПК A61B 10/00,  

A61C 15/00. № u201702243; заявл. 10.03.2017; опубл. 28.08.2017, Бюл. № 16. 

Дисертанткою проведено патентний пошук, обґрунтування 

запропонованого способу визначення впливу пульпи, підготовлений опис 

способу. 

29. Спосіб прогнозування карієсу зубів: пат. 139354 Україна: 

МПК G01N 33/48 (2006.01). № u201910437; заявл. 17.10.2019; опубл. 

26.12.2019, Бюл. № 24. Дисертанткою проведено патентний пошук, 

обґрунтування запропонованого способу прогнозування карієсу зубів, 

підготовлений опис способу. 

30. Удод О. А., Вороніна Г. С., Івченкова О. Ю. Комп’ютерна 

програма «CariesPro» : свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 

92430 від 25.09.2019 р. Дисертанткою проведено апробацію програми 

в клініці, підготовлена настанова користувача. 
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Додаток Б 

ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Основні положення роботи викладено та обговорено на науково-

практичних конференціях різного рівня:  

 

1. XIII Міжрегіональній науковій конференції «Актуальні питання 

біології та медицини» (Старобільск, 2015 рік, форма участі – публікація тез); 

2. IV Міжнародній науково-практичній конференції студентів 

та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини» 

(Суми, 2016 рік, форма участі – публікація тез); 

3. 78, 79, 80 наукових медичних конгресах студентів та молодих 

вчених «Медицина XXI сторіччя» (Краматорськ, 2016, 2017 та 2018 рік, 

форма участі – публікація тез, усна доповідь); 

4. Національному конгресі з міжнародною участю «Паринские 

чтения 2016. Обеспечение демографической безопасности при решении 

актуальных вопросов хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии» (Мінськ, 2016 рік, форма участі – публікація тез); 

5. Науково-практичній конференції «Інноваційні технології 

в стоматології» (Тернопіль, 2016 рік, форма участі – публікація тез); 

6. Науково-практичній конференції «Стандарти стоматологічної 

допомоги – реалії практики та перспективи впровадження» (Львів, 2016 рік, 

форма участі – публікація тез); 

7. Науково-практичних конференціях з міжнародною участю 

«Інноваційні технології в сучасній стоматології» (Івано-Франківськ, 2017, 

2019 та 2020 рік, форма участі – публікація тез); 

8. Науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Актуальные проблемы современной стоматологии» (Самарканд, 2017 рік, 

форма участі – публікація тез); 
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9. ІХ (ХVІ) з’їзді громадської організації «Асоціація стоматологів 

України» «Національна програма профілактики основних стоматологічних 

захворювань як складова державної системи охорони здоров’я України» 

(Київ, 2018 рік, форма участі – стендова доповідь); 

10. Науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Взаємоінтеграція теорії та практики в сучасній стоматології» (Чернівці, 

2019 рік, форма участі публікація тез); 

11. Науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Сучасні аспекти теоретичної та практичної стоматології» (Чернівці, 

2020 рік, форма участі – публікація тез); 

12. ХІІІ конгресі з міжнародною участю «Людина та ліки – Україна» 

(Київ, 2020 рік, форма участі – публікація тез); 

13. Науково-практичній конференції за міжнародною участю 

з нагоди 100-річчя стоматологічного факультету НМУ «Сучасна 

стоматологія та щелепно-лицева хірургія» (Київ, 2020 рік, форма участі – 

публікація тез). 
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Додаток В 

АКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 
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