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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). 



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 



(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 



№ 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 



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. 
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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 



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 



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 – 

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. 

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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