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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Адгезивні системи (АС) лягли в основу 
адгезивної технології і стали фундаментальною основою естетичного 
відновлення зубів. Їхня роль у забезпеченні надійної ретенції з 
мінімальним ризиком виникнення післяопераційної чутливості, 
токсичної дії композиту, крайового зафарбування та мікропідтікання 
в терапевтичній стоматології – беззаперечна. Проте слід пам’ятати, що 
сила зв’язку адгезивної системи залежить від ряду факторів, основними 
з яких є: структурно-функціональна резистентність емалі та дентину, 
умови для роботи в адгезивній техніці (раббердам), абразивність 
борів, якими препарувалася каріозна порожнина. Утворення надійного 
зв’язку з тканинами зуба – необхідна умова композитних матеріалів 
(Разумова С., 2007; Blunck Uwe, 2007; Каськова Л., 2011; Кріль І., 2013).

Однак на шляху надійної адгезії композитних матеріалів виступає і 
низка інших факторів. Одним із них є зміна структури дентину та емалі 
під дією солей важких металів (Остапенко О., 2008; Остапко О., 2012, 
2015). Важкі метали, зокрема свинець та кадмій, мають властивість 
взаємодіяти з життєво важливими металами такими, як кальцій, цинк, 
залізо, мідь, що призводить до порушення кальцій-фосфорного обміну 
в організмі дитини, зумовлює зміни з боку ротової порожнини (РП) 
(Гаврилів Г., 2001; Ткач С., 2001; Пікуль К., 2004; Назарук Р., 2008; 
Каськова Л., 2013). Зазначимо, що до впливу екопатогенів особливо 
чутливими є діти, що обумовлено віковою незрілістю захисних та 
адаптаційних механізмів, систем детоксикації та екскреції (Остапко О., 
2011).

Так, село Горохолино Богородчанського району Івано-Франківської 
області, відноситься до геохімічно забрудненого, згідно з екологічними 
картами стану ґрунтів та ґрунтових вод, які були результатом науково-
дослідницької роботи кафедри екології ІФНТУ нафти і газу під 
керівництвом д.геол. і мінерал. н., проф. О. М. Адаменка (2000). 
Антропогенне забруднення цієї зони відображено в даних Головного 
управління статистики в Івано-Франківській області («Довкілля 
Івано-Франківщини у 2010 році», за редакцією Л. О. Зброй). 
Причому перевищення допустимої концентрації свинцю пов’язано й 
з транспортним навантаженням автомобільних доріг дослідної зони. 
Забруднення кадмієм та свинцем має острівний характер. Вміст цих 
металів перевищує допустиму концентрацію, за даними авторів, в 1,2 
раза. Щодо кадмію, то його перевищений вміст сприяє порушенню 
утворення Са3(РО4)2 і веде до зниження активності лужної фосфатази 
(ЛФ), впливаючи на мінералізацію твердих тканин, що супроводжується 
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метаболічними та гістологічними порушеннями з їхнього боку. Даний 
факт впливає на якість крайової адаптації реставраційного матеріалу та 
сприяє рядові ускладнень. 

Це вимагає розробки нових підходів у лікуванні карієсу, значний 
сегмент в яких відведено адгезивній підготовці в комбінації з методом 
локального фторування з застосуванням фторвмісних препаратів 
нової генерації. Протокол роботи з цим препаратом ґрунтується на 
почерговій обробці емалі та дентину магнієво-фтористим силікатом, 
а потім суспензією високодисперсного гідроксиду кальцію, що 
сприяє утворенню субмікрокристалічного СаF2, субмікрокристалічної 
фтористої міді та магнію з розміром ~50Аº, що призводить до легкої 
пенетрації фторидів у зони розм’якшення. Тому протягом тривалого 
часу (більше 1 року) виділяється фтор, який сприяє ремінералізації та 
запобігає ускладненню карієсу, не впливаючи на морфологію адгезії АС 
та, як наслідок, на якість проведених реставрацій зубів. Це дозволяє 
комбінувати АС з препаратами глибокого фторування, за відсутності 
негативного впливу на морфологію мікромеханічної ретенції 
пломбувального матеріалу з твердими тканинами зуба. 

Таким чином, багатовекторний підхід до лікування карієсу в дітей, 
які проживають в умовах техногенного забруднення солями важких 
металів, надзвичайно актуальний та важливий.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри 
дитячої стоматології ДВНЗ «Івано-Франківський національний 
медичний університет» «Медико-біологічна адаптація дітей зі 
стоматологічною патологією в сучасних екологічних умовах», номер 
державної реєстрації 0108U010993. Дисертант був виконавцем окремих 
фрагментів цієї роботи. 

Мета дослідження: підвищення ефективності терапевтичного 
лікування твердих тканин постійних зубів дітей, які проживають 
у хімічно забруднених районах, шляхом експериментального та 
клінічного обґрунтування застосування АС V та VII поколінь у 
комбінації з препаратом для глибокого фторування.

Для досягнення мети визначено наступні завдання:
1. Визначити зв’язок між кількістю каріозних уражень серед дітей 

віком 12 і 15 років та впливом чинників довкілля (солі важких металів).
2. Визначити концентрацію кальцію, фосфору, активності кислої, 

лужної фосфатаз та водневого показника в ротовій рідині до і після 
лікування.

3. На зрізах зубів провести аналіз ультраструктури твердих тканин 
зубів та контакту адгезивної системи з твердими тканинами при різних 
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способах їхньої підготовки за допомогою растрової мікроскопії.
4. На взірцях зубів провести визначення крайової проникності після

термоциклювання за допомогою світлового мікроскопу «MICROSAFE 
SHINYVISION ММ-2288-5Х-В» (2.0 МР) при 20-кратному збільшенні.

5. На основі отриманих експериментальних даних та клінічних
досліджень удосконалити існуючі методи терапевтичного лікування 
каріозних уражень зубів у дітей, які проживають у районах, різних за 
рівнем геохімічного забруднення.

6. Оцінити ефективність запропонованих методів лікування
каріозних уражень постійних зубів у дітей, які проживають у хімічно 
забруднених районах.

Об’єкт дослідження: карієс твердих тканин зубів у дітей віком 12 
та 15 років, що проживають у різних за рівнем геохімічного забруднення 
районах Івано-Франківської області. 

Предмет дослідження: клініко-лабораторне обґрунтування й 
оцінка ефективності якості розробленого лікувально-профілактичного 
комплексу, спрямованого на поліпшення адгезивної фіксації 
реставраційних матеріалів із твердими тканинами зубів, залежно від 
віку дітей та району проживання.

Методи дослідження: клінічні – для вивчення поширення, 
інтенсивності та приросту карієсу зубів, аналізу структури КПВ 
і гігієнічного стану РП з метою оцінки рівня стоматологічного 
статусу дітей; клініко-лабораторні – для визначення особливостей 
формування і перебігу карієсу зубів та вивчення дії запропонованого 
комплексу лікувально-профілактичних заходів на стан твердих тканин 
зубів (дослідження біофізичних та біохімічних показників ротової 
рідини); соціологічні – для визначення найчастіше застосованих 
у стоматологічній практиці АС; растровомікроскопічні – із метою 
вивчення зони контакту адгезивна система – тверді тканини зубів; 
мікроскопічні – із метою вивчення крайової проникності виконаних 
реставраційних робіт; медико-статистичні – для оцінки вірогідності 
отриманих даних.

Наукова новизна отриманих результатів. Науково обґрунтовано і 
вдосконалено схему комплексного лікування каріозного ураження зубів 
дітей на основі вивчення впливу екопатогенів (солі важких металів), які 
виступають одними з продуцентів цього патологічного процесу. 

Уперше науково доведено доцільність використання методу 
глибокого фторування, на фоні ендогенного застосування сорбенту і 
вітамінно-мультиелементного препарату, у комбінації з адгезивними 
системами V та VII поколінь у комплексному лікуванні карієсу зубів 
дітей, що проживають у геохімічно забрудненому районі. 
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Експериментально обґрунтовано ефективність розроблених 
лікувально-профілактичних заходів та диференційного підходу до 
лікування каріозних уражень із застосуванням АС V та VII поколінь 
у постійних зубах дітей, які проживають у геохімічно забрудненому 
районі з максимальним ризиком розвитку цього патологічного процесу.

Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати 
поширеності й інтенсивності карієсу в дітей, які проживають у різних за 
рівнем геохімічного забруднення районах Івано-Франківської області, 
можуть бути використані для надання ефективної стоматологічної 
допомоги дитячому населенню.

Отримані клініко-експериментальні дані стануть основою 
для розробки рекомендацій практичного спрямування щодо 
диференційованого підходу до застосування різних поколінь адгезивних 
систем у постійних зубах дітей.

Для профілактики ускладнень після лікування карієсу зубів у 
дітей, які проживають в зонах із різним рівнем солей важких металів 
у воді та ґрунтах, застосовується лікувально-профілактичний комплекс 
для ендогенного використання, що складається з сорбенту «Полісорб 
МП», вітамінно-мультиелементного комплексу «Мультитабс джуніор» 
і препарату для глибокого фторування при місцевому застосуванні – 
«Глуфторед». 

Впровадження результатів дослідження. Запропонована методика 
впроваджена в клінічну практику університетської стоматологічної 
поліклініки ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кафедри 
терапевтичної стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний 
медичний університет імені І. Я. Горбачевського», кафедри дитячої та 
хірургічної стоматології ДВНЗ «Буковинський державний медичний 
університет», Центру стоматології університетської клініки ДВНЗ 
«Івано-Франківський національний медичний університет» та в 
лікувальний процес міської дитячої стоматологічної поліклініки м. 
Івано-Франківська.

Матеріали дисертації впроваджені та застосовуються в навчальному 
процесі й при практичній підготовці студентів кафедри дитячої 
стоматології та хірургії ДВНЗ «Буковинський державний медичний 
університет», терапевтичної стоматології ДВНЗ «Тернопільський 
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського», дитячої 
стоматології ДВНЗ «Ужгородський національний університет» та 
кафедри дитячої стоматології ДВНЗ «Івано-Франківський національний 
медичний університет».

Особистий внесок здобувача. Здобувачем розроблено формат 
наукового дослідження, визначено мету і встановлено завдання, 
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проведено інформаційний пошук та аналіз джерел із даної проблеми, 
вибрано методи дослідження. Лабораторні методи діагностики 
проводив на базі клініко-діагностичної лабораторії МКЛ №1 Івано-
Франківська. Експериментальну частину роботи, а саме растрову 
мікроскопію, проводив на базі ЛНУ імені Івана Франка, зокрема в 
Науково-технічному та навчальному центрі низькотемпературних 
досліджень у відділі електронної мікроскопії та мікроскопічного 
аналізу. Автором особисто проведено термоциклювання на базі 
лабораторії центру стоматології ІФНМУ, зроблено мікрофотографії 
взірців та їхній мікроскопічний аналіз (МА). Дисертантом проведено 
моніторинг найчастіше застосованих АС, лікування каріозних уражень 
дітей, клінічні дослідження, апробацію запропонованого лікувально-
профілактичного комплексу та аналіз лабораторних даних. Особисто 
проведено статистичну обробку та аналіз отриманих результатів і 
написано дисертаційну роботу. Формування й обґрунтування висновків 
і підготовка наукових праць проводились при постійній консультації 
наукового керівника. Внесок дисертанта в колективно опубліковані 
праці конкретизовано в списку публікацій.

Апробація результатів. Основні результати дослідження 
висвітлені та обговорені на ювілейній міжнародній науково-практичній 
конференції «Стоматологія – вчора, сьогодні і завтра, перспективні 
напрямки розвитку» (м. Івано-Франківськ, 2009) та науково-практичній 
конференції «Інноваційні технології в сучасній стоматологічній 
практиці» (м. Івано-Франківськ, 2012).

Публікації. За темою дисертаційної роботи надруковано 6 статей у 
наукових фахових виданнях України, 1 статтю в закордонному науковому 
фаховому виданні, яке входить до міжнародної наукометричної 
бази (РИНЦ). Опубліковані 1 тези в матеріалах науково-практичної 
конференції.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація займає 199 сторінок. 
Основний зміст викладено на 146 сторінках. Робота складається зі 
вступу, огляду літератури, п’яти розділів власних досліджень, аналізу 
та узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних 
рекомендацій, списку використаних джерел, який містить 305 
найменувань (із них 203 кирилицею та 102 латиницею) і додатків. 
Робота ілюстрована 39 рисунками і містить 41 таблицю.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали і методи дослідження. Для вирішення завдань і 
досягнення поставленої мети на першому етапі роботи було здійснено 
стоматологічне обстеження 160 дітей віком 12 та 15 років, з яких 120 
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народилися і постійно проживали в геохімічно забрудненому районі 
(село Горохолино Богородчанського району), а 40 дітей – в умовно 
чистому районі (місто Івано-Франківськ). Результати стоматологічного 
статусу кожної дитини фіксували в спеціально розробленій нами 
«Індивідуальній карті стоматологічного хворого». Сюди ж вносили 
відомості про біохімічні та біофізичні показники ротової рідини, 
клінічну роботу, оцінку проведених реставрацій за системою USPHS 
(FDI) та приріст карієсу. 

Стоматологічне обстеження дітей проводили згідно з 
рекомендаціями ВООЗ (1988). Вивчали інтенсивність карієсу зубів у 
постійному прикусі (індекс КПВ) та поширеність (у %). Активність 
каріозного процесу оцінювали за рекомендаціями Т. Ф. Виноградової 
(1978) із доповненням для західного регіону України (Смоляр Н. І. із 
співавт., 1981). Аналіз структури КПВ проводили за показником кількості 
каріозних, пломбованих та видалених зубів. Приріст інтенсивності 
карієсу визначали як зміну показника індексу КПВ у часі. Гігієнічний 
стан ротової порожнини оцінювали за спрощеним індексом гігієни 
J. C. Green, J. R. Vermillion (OHI-S) (1964) з інтерпретацією Шугара 
(1971).

Оцінювали в лабораторних умовах ряд біохімічних параметрів 
ротової рідини (РР), зокрема, визначення вмісту загального кальцію (Са) 
реактивами фірми «SIMKO LTd», неорганічного фосфору (Р) реактивами 
фірми «СІМКО», активності ЛФ та кислої фосфатази (КФ) – реактивами 
фірми «Вітал Діагностікс СПб» (Україна). Водневий показник (рН) РР 
визначали за допомогою смужок універсального індикаторного паперу 
(«Lach:Ner», Чехія) із градуюванням шкали рН від 0 до 12 через 2 хв 
після забору. 

Рівень стоматологічної допомоги (РСД) визначали за методом 
П. А. Леуса (1987). Із метою визначення найчастіше застосовуваних 
адгезивних систем у державних стоматологічних поліклініках м. Івано-
Франківська було проведено міні-анкетування 39 стоматологів 
(респондентів) із різним стажем роботи. 

Для проведення експериментального дослідження були 
відібрані 24 премоляри екстраговані в дітей, що проживають у 
геохімічно забрудненому та умовно чистому районах. Одна частина 
екстрагованих зубів була використана для растрової електронної 
мікроскопії (РЕМ), а друга – для визначення крайової проникності 
(КП) після термоциклювання з наступним МА взірців із використанням 
спеціальних критеріїв у пришийковій та оклюзійній частині реставрації 
при 20-кратному збільшенні. 

При проведенні клінічних досліджень було відібрано групу з 160 
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дітей віком 12 та 15 років із каріозними дефектами, які потребували 
естетичних реставрацій. Усього було виконано 215 реставрацій у дітей 
віком 12 років, а в дітей 15 років – 231 реставрацію. 

Дослідні та контрольна групи були поділені згідно вікової 
приналежності наступним чином: дослідна група (ДГ) №1, №2 – по 
30 дітей віком 12 та 30 дітей віком 15 років кожна, контрольні групи 
(КГ) відповідно по 20 дітей. У всіх групах, без винятку, проводилася 
професійна гігієна РП, бесіди з батьками, навчання дітей правилам 
гігієнічного догляду за РП, із двократним, протягом усього дослідження, 
контролем правильності виконання отриманих навиків, ортодонтична 
та хірургічна санація за потребою (наказ МОЗ України № 566 від 
23.11.2004). 

У ДГ №1 обох вікових категорій використовувалися: АС V 
покоління «Аdper Single Bond» виробництва «3M ESPE» та VІІ 
покоління «Bond Force» виробництва «Tokuyama Dental»; місцево 
(тверді тканини) препарат для глибокого фторування «Глуфторед» 
(виробництво «ВладМива», Росія; номер реєстраційного посвідчення 
№0111U001774) у послідовності «суспензія – рідина – суспензія»; 
загально застосованого сорбенту «Полісорб МП» (АО «Полисорб», 
Росія; номер державної реєстрації № UA/2972/01/01) у вигляді водної 
суспензії (2 г на 125 мл кип’яченої води за 1 год до їди, 3 рази в день 
(6 г середня добова доза); вітаміно-мультиелементного комплексу 
«Мультитабс джуніор» (виробництво «Ферросан А/С», Данія; номер 
реєстраційного посвідчення: № UA/3657/01/01) по 1 таблетці для 
жування на добу протягом місяця.

У ДГ №2 обох вікових категорій обсяг лікувально-профілактичних 
заходів включав ті ж пункти, що і в ДГ №1, за винятком місцево 
застосованого препарату для глибокого фторування «Глуфторед».

У КГ здійснювали лікування, згідно з протоколами надання 
медичної допомоги дітям за спеціальністю терапевтична стоматологія.

У всіх групах проводили реставрації зубів універсальними 
мікрогібридними фотокомпозитними матеріалами Filtek Z 250 
(виробництво «3M ESPE»), Estelite Σ (виробництво «Tokuyama 
Dental») та компомером F2000 (виробництво «3M ESPE») у зубах із 
несформованими коренями. Фінірування і полірування реставрацій 
виконували фінірами (24-гранними) і полірувальними системами Sof-
Lex (виробництво «3M ESPE») та Super Snap (виробництво «SHOFU»).

Оцінку якості проведених реставраційних робіт здійснювали за 
системою USPHS (FDI), що враховувала анатомічну форму, крайову 
адаптацію, шорсткість поверхні, крайове забарвлення, відповідність 
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кольору, наявність чутливості та вторинний карієс. Показники 
вищевказаних критеріїв, зокрема А і В, використовуються для позначення 
реставрацій як клінічно задовільних. Показник А знаходиться в межах 
поняття «чудовий», а це означає, що реставрація довго перебуватиме в 
повноцінному стані. Показник В – прийнятний стан реставрації, тобто 
реставрація не відповідає ідеальній і тому може вимагати переробки. 
Показники С і D вказують на реставрації, які обов’язково вимагають 
переробки. Показником С означають реставрації, що потребують 
переробки з профілактичною метою. Реставрації з оцінкою D повинні 
перероблятися. Реставрації з показниками С і D відрізняються 
між собою лише мірою екстреності перероблення. Проведено два 
дослідження, кожне з яких має параметри (відповідно до вимог Ради 
за матеріалами ADA; Чикаго, 1994): мінімальна кількість реставрацій 
– 25; через 6 міс оглядаються мінімум 90 % реставрацій; через 18 міс
оглядаються мінімум 75 % реставрацій. Критерії позитивної оцінки 
визначали максимальним числом невдалих реставрацій і недостатнім 
крайовим приляганням в основі дослідження, через 6 і 18 міс. Негативні 
результати повинні становити через 6 міс – не більше 5 %, через 18 міс 
– не більше 10 %. Даний метод клінічної оцінки находить відображення
в роботі О. В. Азарова (2002). 

Окрім того, ефективність упровадження лікувально-
профілактичного комплексу оцінювали за станом гігієни РП, показником 
приросту інтенсивності та біохімічними показниками РР, що проводили 
до початку та через 12 міс після застосування комплексного лікування.

Статистичну обробку отриманих результатів проводили за 
допомогою вбудованих ліцензійних пакетів статистичного аналізу 
даних у програмі Microsoft Excel 2010 та статистичного пакету «Stat Soft 
6.0» для обчислення параметричних і непараметричних критеріїв. Для 
оцінки вірогідності різниці даних у групах використовували t-критерій 
Ст’юдента.

Результати дослідження та їх аналіз. Результати клінічного 
обстеження дітей вказують на те, що в ДГ №1 та №2 (геохімічно 
забруднений район) віком 12 років інтенсивність карієсу становила 
(6,03±0,64) та (6,03±0,52) зуба відповідно, що розцінюється для цієї 
вікової категорії, згідно з номенклатурою ВООЗ, як висока. У дітей КГ 
цього ж віку, порівняно з дітьми ДГ №1 і № 2, інтенсивність карієсу 
вірогідно менша (р<0,05) і складає (4,35±0,54) зуба, що розцінюється 
для даної вікової категорії як середня. У дітей ДГ №1 та №2 віком 15 
років, інтенсивність карієсу становила (6,33±0,72) та (6,33±0,50) зуба 
відповідно, що розцінюється для даної вікової категорії як висока. 
Показник інтенсивності карієсу КГ цієї ж вікової категорії, порівняно 
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з ДГ №1 і №2, вірогідно нижчий (р<0,05) і становив (4,95±0,51) зуба, 
що розцінюється для даного віку, як середній. Отримані результати 
узгоджуються з даними інших учених (Казакова Р., 2003; Хоменко Л., 
2012) та підтверджують важливу роль впливу біогеохімічних 
особливостей місцевості на розвиток каріозного процесу.

Аналіз ступеня активності карієсу зубів показав, що в дітей із 
ДГ і КГ віком 12 та 15 років частка уражених із декомпенсованим, 
субкомпенсованим та компенсованим перебігом каріозного процесу 
однакова, тобто вірогідних відмінностей між показниками груп за 
ступенем активності не виявлено (р>0,05).

 Поширеність карієсу в групі з 60 дітей віком 12 років, що проживає 
в геохімічно забрудненій зоні в середньому становила (88,33±5,36) %, а в 
групі з 20 дітей цього ж віку, які проживають у геохімічно умовно чистій 
зоні, цей показник вірогідно нижчий (р<0,05) і становив (60,98±5,42) %. 
Поширеність карієсу в групі з 60 дітей віком 15 років, що проживає 
в геохімічно забрудненій зоні, у середньому склала (91,67±5,03) %, у 
той час, як у групі з 20 дітей цього ж віку, які проживають у геохімічно 
умовно чистій зоні, цей показник вірогідно (р<0,05) нижчий і становив 
(61,19±5,99) %. Схожі закономірності погіршення стоматологічного 
здоров’я дитячого населення у випадку забруднення довкілля 
спостерігали й інші автори (Хоменко Л., 2006; Остапко О., 2011). 

Водночас аналіз структури КПВ вказує на те, що в ДГ №1 і №2 обох 
вікових категорій вірогідно вище (р<0,001 – 12 р., р<0,01 – 15 р.) значення 
елементу «К», значення елементу «В» на фоні вірогідно низького 
(р<0,05), значення елементу «П», порівняно з показниками елементів 
КПВ КГ обох вікових категорій.

Результати біохімічних досліджень рН дослідних груп дітей віком 
12 та 15 років вказують на дестабілізацію буферних властивостей РР 
із зсувом її в бік ацидозу. Про це свідчать результати ДГ №1 та №2, 
що вірогідно нижчі (р<0,01, р<0,05) від показника КГ в обох вікових 
категоріях. Слід зазначити високу варіабельність показників Са та 
неорганічного Р у РР. Зокрема, вміст загального Са в РР у ДГ №1 і №2 у 
дітей віком 12 та 15 років вірогідно вищий (р<0,05, р<0,01) від показника 
КГ в обох вікових категоріях. Стосовно неорганічного Р слід зазначити, 
що в дітей віком 12 та 15 років його вірогідно вищий (р<0,01, р<0,05) 
рівень був у КГ, порівняно з показниками ДГ №1 та №2. Активність 
КФ у ДГ №1 та №2 була вірогідно вищою (р<0,01, р<0,05) в обох 
вікових категоріях, порівняно з показниками КГ. Окрім того, у дітей 
КГ обох вікових категорій концентрація ЛФ у РР була в допустимих 
вікових межах норми, тоді як у дітей ДГ №1 та №2 її активність була 
вірогідно менша (р<0,01). Таким чином, до початку лікування в ДГ 
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обох вікових категорій відзначається зниження активності ЛФ на 
тлі збільшення активності КФ, що створює оптимальні умови для 
порушення регенеративних процесів у РП та демінералізації твердих 
тканин зубів, що об’єктивно відображено на показниках ураженості 
карієсом. Отримані нами дані перегукуються з даними інших науковців 
(Боровський Е., Леонтьєв В., 2001; Елізаров Ю., 2006; Ерстенюк Г., 
2009; Хоменко Л., 2010).

Окрім того, встановлено вірогідну відмінність (р<0,001) у потребі 
стоматологічної допомоги, як серед дітей віком 12, так і серед дітей 
віком 15 років, які проживають у геохімічно забрудненому районі: 
(58,33±6,41) % – 12 р., (43,33±6,45) % – 15 р. потребують стоматологічної 
допомоги), у порівнянні з дітьми з умовно чистого району: (30,49±5,11) 
% – 12 р., (35,85±5,90) % – 15 р.).

Нами було проведено міні-анкетування 39 респондентів, із метою 
визначення найбільш популярних серед поколінь представників АС. 
Отримані результати проведеного анкетування вказують на найчастіше 
застосування респондентами у своїй практиці АС V та VII поколінь, а 
саме таких представників, як «Adper Single Bond» (20,51 % респондентів) 
та «Bond Force» (23,07 % респондентів).

На етапах фізико-лабораторного дослідження було проведено РЕМ, а 
саме вивчення якості ділянки контакту адгезивних систем на 12 
екстрагованих за ортодонтичними показаннями зубах у дітей віком 12 та 
15 років. Результат якості пенетрації АС на 12 зрізах у 3 серіях, що 
досліджувалася на растровому електронному мікроскопі при збільшенні 
від х1500 до х5000, показав найкращий рівень адаптації адгезивної 
системи в серії №3, де місцево не застосовувалися ніякі препарати, та в 
серії №1, де місцево застосовувався препарат «Глуфторед». Саме в цих 
серіях відзначається найменше зон надриву АС від реставраційної основи, 
глибша їхня пенетрація в дентинних канальцях та мікропорах емалі, і 
відповідно вища гомогенність гібридного шару.

Для вивчення КП на 12 інтактних зубах було сформовано 
порожнини І та V класу. Залежно від особливостей підготовки 
порожнин, зуби поділено на 3 групи. У групу №1 входили зуби дітей із 
геохімічно забрудненого району, порожнини яких перед застосуванням 
АС були оброблені препаратом «Глуфторед», а в групу №2 входили 
зуби дітей із геохімічно забрудненого району, які перед нанесенням 
АС цим препаратом не обробляли. У групу №3 входили зуби дітей із 
геохімічно чистого району, які обробляли лише АС без «Глуфтореду». 
Кожна з груп включала застосування двох АС, а саме «Аdper Single 
Bond» і «Bond Force» у комбінації з композитними матеріалами. 
Отримані нами результати МА свідчать про вірогідно менше (р<0,01 
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та р<0,05) проникнення барвника в групі №1, де місцево застосовували 
препарат «Глуфторед», та в групі №3, де місцево не застосовували 
жодні препарати. Результати нашої роботи узгоджуються з раніше 
проведеними дослідженнями (Yoo H., 2006; Ignacio Juan, 2007; 
Frankenberger Roland, 2007; Uwe Blunck, 2007).

У кожній підгрупі було проведено визначення стану гігієни РП за 
спрощеним індексом Green-Vermillion (OHI-S) до початку лікування. Ці 
результати вказували на вірогідно менші (р<0,001) показники OHI-S у 
КГ дітей віком 12 та 15 років, що свідчить про їхній кращий стан гігієни 
РП. Було проведено професійну гігієну та навчання дітей основам 
профілактичних заходів, спрямованих на зниження кількості каріозного 
ураження. Після цього повторно через 18 міс проведено визначення 
гігієнічного стану. Отримані результати вказують на вірогідне (р<0,001) 
зниження показника OHI-S в ДГ №1 та №2 у дітей віком 12 та 15 років 
і стан гігієни РП відповідав «хорошому».

Ефективність впровадження лікувально-профілактичних дій 
оцінювали за показниками індексу USPHS (FDI). Отримані результати 
за 18 міс вказують на те, що в дітей 12 та 15 років із ДГ №2, де 
застосовували АС V покоління «Adper Single Bond» без «Глуфтореду», 
кількість реставрацій, що вимагали переробки, вірогідно більша 
(р<0,01 та р<0,001) і становила (14,28±2,67) % у дітей віком 12 років 
та (15,55±2,66) % – 15 років, порівняно з дітьми КГ та ДГ №1, де 
застосовували «Глуфторед». Результати дослідження в ДГ №2, де 
застосовували АС VII покоління «Bond Force» без «Глуфтореду», 
кількість реставрацій, що вимагали переробки, вірогідно більша (р<0,01 
та р<0,05) і становила (13,88±0,55) % – 12 років та (7,27±1,85) % – 15 
років, порівняно з КГ та ДГ №1, в яких «Глуфторед» застосовувався. 
Окрім того, встановлено, що за 6 та 18 міс (75 % реставрацій) у дітей ДГ 
№1 обох вікових категорій нами в жодному випадку не було виявлено 
вторинного карієсу.

Слід зазначити, що запропонований нами лікувально-
профілактичний комплекс посприяв корекції біохімічних показників РР у 
бік посилення її ремінералізуючої функції. Отримані результати вказують 
на те, що за показниками КФ, ЛФ, загального Са та неорганічного Р ДГ 
та КГ обох вікових категорій вірогідно не відрізнялися (р>0,05), тобто 
вони, порівняно з початковими значеннями, рівноцінні. Відмінність 
становив тільки біофізичний показник рН, за яким у дітей ДГ №1 та №2 
двох вікових категорій (7,04±0,01), (7,08±0,02) – 12 років, (7,04±0,01) – 
15 років), вірогідно (р>0,01) відрізнялися від КГ (7,17±0,02) – 12 років, 
(7,14±0,02) – 15 років). Результат визначення приросту інтенсивності 
вказує на низький приріст інтенсивності карієсу в ДГ №1 у дітей віком 
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12 та 15 років (0,06 та 0,15), порівняно з ДГ №2 та КГ.
Таким чином, застосований лікувально-профілактичний комплекс 

у поєднанні з проведеними фотополімерними реставраціями в 
дітей, показує більш високу його ефективність як у безпосередні, 
так і у віддалені терміни спостереження. Це є свідченням того, що 
запропонований метод багатовекторного підходу в лікуванні карієсу 
зубів дітей приносить суттєві позитивні результати і його можна 
рекомендувати для використання в реставраційній стоматології 
дитячого віку.  

ВИСНОВКИ

1. Карієс зубів у дитячій стоматології залишається однією з
найважливіших проблем, про що свідчать останні дані про стрімке 
збільшення звернень із даним патологічним процесом. Незважаючи на 
численні методики лікування карієсу, його поширеність серед дітей у 
різних регіонах України сягає 65,8–97,7 %, а інтенсивність – від 2,3 до 7,1. 
Цей факт прямо пов’язаний як із клімато-географічними особливостями 
регіонів, так з антропогенним забрудненням довкілля солями важких 
металів, що негативно позначається на стані твердих тканин зубів у 
дітей, знижуючи їхні адаптаційні можливості. Не зважаючи на великий 
арсенал композитних матеріалів та адгезивних систем, рецидиви та 
розвиток вторинного карієсу, займають значну нішу серед ускладнень, 
що виникають при лікуванні карієсу. Саме тому вдосконалення наявних 
методів терапевтичного лікування карієсу з урахуванням регіональних 
особливостей середовища, в якому проживають діти, є актуальним у 
дитячій стоматології. 

2. Аналіз ураженості карієсом серед дітей віком 12 та 15 років,
вказує на вірогідно вищий рівень інтенсивності (р<0,05) у дослідних, 
порівняно з контрольними групами. Водночас при аналізі структури 
КПВ, виявлено вірогідно вище значення (р<0,001 – 12 р., р<0,01 – 15 р.) 
елементів «К» та «В» у дослідних групах. Встановлено вірогідно вищу 
(р<0,05) потребу в стоматологічній допомозі серед дітей віком 12 та 15 
років, які проживають у геохімічно забрудненому районі (58,33±6,41) 
% – 12 р., (43,33±6,45) % – 15 р.), у порівнянні з дітьми з геохімічно 
чистого району (30,49±5,11) % – 12 р., (35,85±5,90) % – 15 р.). 

3. Проведений аналіз біохімічних та біофізичних показників
ротової рідини в дітей 12 та 15 років, які проживають у геохімічно 
забруднених районах, вказує на вірогідне збільшення (р<0,05) 
активності кислої фосфатази, зниження (р<0,01) активності лужної 
фосфатази, збільшення (р<0,01) рівня загального кальцію та зниження 
(р<0,05) рівня неорганічного фосфору, на тлі зсуву водневого показника 
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в кислу сторону (р<0,05), порівняно з аналогічними показниками 
контрольних груп обох вікових категорій. Отримані результати вказують 
на порушення якісного складу ротової рідини, і, відповідно, як на зміну 
структури твердих тканин зубів, так і опосередковано на зубо-щелепну 
систему в загальному.

4. За допомогою растрової мікроскопії зони контакту адгезивної
системи з взірцями твердих тканин зубів виявлено, що кількість зон 
розшарувань та їхній обсяг – менший, присутність більш якісної 
рівномірної пенетрації адгезивних систем у дентинних канальцях 
і мікропорах емалі, і як наслідок, їхня герметична ізоляція на всіх 
зрізах взірців як із геохімічно забрудненого району (серія №1), де 
застосовувався препарат для глибокого фторування, так і з геохімічно 
чистого (серія №3). Окрім того, виявлено вірогідно меншу (р<0,05) 
крайову проникність виконаних реставраційних робіт у комбінації 
з препаратом для глибокого фторування в постійних зубах дітей, які 
проживають у геохімічно забрудненому районі. 

5. Встановлено, що в дітей віком 12 та 15 років, які проживають в
геохімічно забруднених районах, кількість реставрацій із прийнятним 
станом (показник «А», за USPHS (FDI)) вірогідно вища (р<0,001) 
при місцевому застосуванні препарату для глибокого фторування в 
комбінації з адгезивними системами V і VII покоління, у порівнянні з 
дітьми цих же районів, в яких місцево препарат для глибокого фторування 
– не застосовувався. Треба відмітити, що відсоток реставрацій, які
потребували переробки (показники «С» і «D», за USPHS (FDI)) у групах 
дітей із геохімічно забрудненого району, де місцево препарат для 
глибокого фторування не застосовувався, перевищував допустимі межі, 
згідно до вимог Ради за матеріалами ADA (5 % невдалих реставрацій 
за 6 міс та 10 % за 18 міс), як при застосуванні адгезивних систем V 
так і VII покоління. Окрім того, встановлено, що в дослідній групі №1 
обох вікових категорій, нами в жодному випадку не було виявлено 
вторинного карієсу.

6. Отриманий низькій відсоток приросту інтенсивності карієсу
в дослідній групі №1 у дітей віком 12 (0,06) та 15 (0,15) років, 
які проживають у геохімічно забрудненому районі, свідчить про 
ефективність призначеного лікувально-профілактичного комплексу в 
комбінації з естетичними реставраціями. Біохімічні показники ротової 
рідини дітей із дослідних груп, визначені після призначення сорбенту 
у вигляді водної суспензії та вітамінно-мультиелементного комплексу 
у вигляді таблеток для жування, вірогідно не відрізнялися (р>0,05) від 
показників контрольних груп у двох вікових категорій, а це значить, що 
групи наприкінці лікування досягли однакового рівня. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Рекомендується використовувати розроблений метод 
диференційованого підходу до лікування карієсу твердих тканин зубів 
у дітей із геохімічно забруднених районів, що передбачає комбінацію 
адгезивних систем V і VII поколінь із препаратами для глибокого 
фторування. 

2. Із метою корекції біохімічних показників ротової рідини 
рекомендується комбінацію в середину сорбенту «Полісорб МП» у 
вигляді водної суспензії за 1 годину до їди, 3 рази в день (середня добова 
доза – 6 грамів, курс два тижні, 2 курси протягом року) та вітамінно-
мультиелементного комплексу «Мультитабс джуніор» по 1-й таблетці 
для жування на добу, курсом один місяць (2 курси протягом року).
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 
за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний університет» МОЗ України, Івано-Франківськ, 
2015.

Дисертаційна робота присвячена вивченню особливостей 
реставрації постійних зубів дітей, що проживають у геохімічно 
забрудненому (солі важких металів) районі. Обстежено 160 дітей 
віком 12 та 15 років із геохімічно забрудненого та умовно чистого 
районів. Встановлено регіональні відмінності в поширеності, 
інтенсивності каріозного процесу, у біохімічних показниках ротової 
рідини. Розроблено схему лікувально-профілактичних заходів, що 
включає сорбент, вітамінний комплекс та місцеве глибоке фторування 
в комбінації з адгезивними системами V та VII поколінь. У дослідних 
групах, де застосовували лікувально-профілактичний комплекс в обох 
вікових категоріях, отримано високу ефективність запропонованої 
схеми.

Ключові слова: діти, карієс, забруднений район, глибоке 
фторування, адгезивні системи. 
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Аваков В. В. Клинико-экспериментальное обоснование 
использования адгезивных систем V и VII поколений в постоянных 
зубах у детей, проживающих в химически загрязнённых районах. – 
Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук по специальности 14.01.22 – стоматология. ГВУЗ «Ивано-
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Франковский национальный медицинский университет» МЗ Украины, 
Ивано-Франковск, 2016.

Диссертация посвящена изучению особенностей реставрации 
постоянных зубов у детей, проживающих в геохимически загрязненном 
(соли тяжелых металлов) районе. Обследовано 160 детей 12 и 15 лет из 
геохимически загрязненного и условно чистого районов. Установлено 
региональные различия в распространенности, интенсивности 
кариозного процесса, биохимических показателях ротовой жидкости. 
Разработана лечебно-профилактическая схема, а именно сорбент, 
витаминный комплекс и глубокое фторирование в сочетании с 
адгезивными системами V и VII поколений. В исследовательских 
группах обеих возрастных категорий получено высокую эффективность 
предложенной схемы.

Ключевые слова: дети, кариес, загрязненный район, глубокое 
фторирование, адгезивные системы.

ANNOTATION

Avakov V. V. Clinical and experimental substantiation of application 
of adhesive systems of V and VII generations in the permanent teeth of 
children that resides in chemically contaminated areas. – Manuscript.

The thesis for the degree of candidate of medical sciences in speciality 
14.01.22 – stomatology. «Ivano-Frankivsk’s National Medical University» 
Ministry of Health of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2016.

The thesis is devoted to the study features the restoration of permanent 
teeth of children that resides in areas geochemical pollution (heavy metals).

The study found that the intensity of caries in research groups was 
signifi cantly higher (p<0,05) from the values of control groups. Signifi cant 
differences between the values of the degree of activity between the 
experimental and control groups in both age categories (12 and 15 years old) 
were found. The prevalence of dental caries among children of 12 years old, 
who resides in a geochemically contaminated area averaged (88,33±5,36) 
%, and among those that resides in relatively clean area smaller the fi gure 
was signifi cantly (p<0,05) and was (60,98±5,42) %. The prevalence of 
children under 15 years that resides in a chemically contaminated area 
averaged (91,67±5,03) %, while among children the same age who resides 
in relatively clean area, the fi gure was signifi cantly (p<0,05) smaller and 
was (61,19±5,99) %.

The analysis of the intensity of caries indicates that the number of 
extracted and carious teeth in research groups, both age exceeds these 
values in the control groups. While in the control group was signifi cantly 
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higher number of sealed (p<0,05) from the values of research groups.
In addition, we have carried out to determine the level of dental care 

and set the level of demand for it. Results of the study indicate a high need 
child in dental care, namely 58,33 % of children 12 year and 43,33 % among 
15 year olds in need of dental care.

The results of the study indicate a shift of pH in the acid side, 
increased activity of acid phosphatase against lowering activity of alkaline 
phosphatase, inorganic phosphorus content, impaired calcium homeostasis, 
accompanied by a redistribution of its fractions of ionized calcium sharp 
increase against the background of increasing its overall level.

The results of the survey indicates that respondents most often use 
in their practice adhesive systems of V and VII generations, namely such 
representatives as «Adper Single Bond» (20,51 %) and «Bond Force» 
(23,07 %).

Result of penetration in adhesive systems in a 3 series, during study on 
scanning electronic microscope with zoom from x1500to x5000, showed 
the best level of adaptation in the adhesive systems seria №3, where deep 
fl uoridation was not used, and in a seria №1, where it was topically applied.

Our results permeability boundary study indicates signifi cantly lower 
dye penetration in the seria №1 (p<0,01), where deep fl uoridation was 
conducted and a seria №3 (p<0,04), where any drugs was not applied locally.

The results, after professional care and education of children of 
preventive measures aimed at reducing the number of carious lesions, 
indicating a signifi cant decrease (p<0,001) OHI-S index in research groups 
№1 and №2 (children 12 and 15 years old). Also observe that for this 
indicator research and control groups of two age groups are not signifi cant 
differences among themselves, that they are equal, which means that all the 
group as hygiene replied «good».

The results of the index USPHS (FDI), received in 18 months, 
indicating that the research groups №2 12th and 15th years old, which 
applied adhesive systems of VII generation «Bond Force» and V generation 
«Adper Single Bond» without fl uoridation, the number of restorations that 
require processing, signifi cantly higher (p<0,01 and p<0,001), as compared 
with the control and study groups №1in which fl uoridation was locally 
used. Also conducted determine the percentage of secondary caries under 
restoration detected in 6 and 18 month after their implementation. Results 
of the study indicate that the research group №1, secondary caries was not 
found.

The results of biochemical studies of oral fl uid after the appointment of 
health-care complex, pointed out that in terms of acid phosphatase, alkaline 
phosphatase, total calcium and inorganic P research and control group two 
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age groups did not differ signifi cantly (p>0,05), they were compared with 
initial values are equal. The difference was only biophysical indicator pH.

Result determining rates of caries intensity indicates the smaller 
fi gure in research groups №1, which amounted to 0,06 in children 12th and 
0,15 in children 15-years old compared to the rest of the group. Thus, the 
data demonstrate the effectiveness of applied our complex. Thus, multi-
vector approach to the treatment of dental caries in children enables him to 
recommend in restorative dentistry childhood.

Key words: children, caries, contaminated area, deep fl uoridation, 
adhesive systems.
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

АС – адгезивна система
ДГ – дослідна група
КА – крайова адаптація
КГ – контрольна група
КП – крайова проникність
КПВ – К – карієс, П – пломба, В – видалено
КФ – кисла фосфатаза
ЛФ – лужна фосфатаза
МА – мікроскопічний аналіз
РЕМ – растрова електронна мікроскопія
РП – ротова порожнина
РР – ротова рідина
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