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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Незважаючи на численні досягнення в стоматології, однією 

з пріоритетних проблем у дітей залишається карієс зубів. Підтвердженням цьому є 

епідеміологічні дослідження проведені в різних регіонах України, що свідчать про 

значну поширеність карієсу зубів у дітей. Зокрема, поширеність карієсу різних вікових 

груп становить від 62% до 96,5% при інтенсивності каріозного ураження від 3,2 до 7,2 

зуба. Значно вищі показники ураження зубів карієсом виявлені вдітей сільської 

місцевості, порівняно з дітьми, що проживають у містах (Хоменко Л.О., 2011 ; Смоляр 

Н.І., 2012, 2013; Казакова Р.В., 2013; Савичук Н.О., 2013; Деньга О.В., 2013, 2014; 

Каськова Л.Ф., 2013, 2015).  

Дослідження останніх років свідчать про значну поширеність карієсу тимчасових 

зубів. Особливе занепокоєння викликає значна частота раннього карієсу зубів у дітей, 

яка становить до двох років 62%, а в три роки – 70,3%, що і визначає пріоритет 

профілактичного напрямку карієсу зубів (Солонько Г.М., 2012; Терехова Т.Н., 2012; 

Шаковець Н.В., 2015; Біденко Н.В., 2015; Дубецька-Грабоус І.С., 2017). 

Особливо діти вразливі до дії різних несприятливих чинників у зв’язку з 

незрілістю захисних та адаптаційних механізмів, під впливом яких суттєво знижується 

резистентність дитячого організму (Антипкін Ю.Г., 2005; Грузєва Т.С., 2010; Квашніна 

Л.В., 2010). Оточуюче середовище відіграє значну роль і у виникненні стоматологічних 

захворювань. Зокрема, встановлено, що рівень стоматологічного здоров’я дітей, які 

проживають в екологічно несприятливих умовах та різних клімато-географічних, 

біогеохімічних умовах є низький і становить 49 – 57%, поширеність карієсу складає від 

80,1% до 98,6% при інтенсивності уражень від 3,5 до 7,4 зуба (Безвушко Е.В., 2010, 

2012; Остапко О.І., 2012; Петрунів В.Б., 2012; Рудько Г.І., 2012 ; Назарук Р.М., 2013; 

Октисюк Ю.В., 2013; Авдєєв О.В., 2014). Особливо високий рівень ураженості зубів 

карієсом спостерігається в регіонах, що характеризуються природним дефіцитом фтору 

(Деньга О.В., 2013, 2014; Пинда М.Я., 2014; Клітинська О.В., 2015). 

Одним із таких районів є Прикарпаття. Ця територія нерівномірно навантажена 

негативними факторами довкілля, так званими екопатогенами. Окрім того, вміст фтору 

в питній воді по усій території Прикарпаття коливається в межах  від 0,07 до 1,2 мг/л і 

природні геохімічні та кліматичні особливості створюють передумови для зниження 

соматичного і стоматологічного здоров’я дітей (Адаменко О.М. 2000; Рудько Г.І., 2012; 

Лучинський М.А., 2014; Рожко М.М., 2016;). Разом із тим, велика кількість проведених 

досліджень присвячена вивченню ураженості карієсом у більшості випадків постійних 

зубів, що обмежує уявлення в цілому про регіональні особливості формування 
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захворюваності твердих тканин тимчасових зубів і не дає можливості оцінити 

тенденцію її розвитку та опрацювати профілактичні заходи.  

При впровадженні засобів та методів профілактики не завжди враховуються 

умови проживання дітей та особливості проявів каріозної хвороби і, як наслідок,  не 

досягається необхідний профілактичний ефект. Тому, подальше вивчення ураженості 

карієсом тимчасових зубів на регіональному рівні, проведення системного аналізу 

біохімічних, морфологічних та імунологічних змін в організмі дітей обумовлює 

актуальність даного дослідження, вирішення якого стане основою обґрунтування 

комплексу профілактичних заходів карієсу зубів у дітей дошкільного віку.   

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

робота є фрагментом планової науково-дослідної роботи кафедри стоматології ННІПО, 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» – «Комплексна оцінка 

та оптимізація методів прогнозування, діагностики та лікування стоматологічних 

захворювань у населення різних вікових груп». Державна реєстрація № 0114U001788. 

Дисертант був виконавцем окремих фрагментів цієї роботи.  

Мета дослідження – підвищення ефективності профілактичних заходів карієсу 

тимчасових зубів у дітей, які проживають на території Прикарпаття.  

Для досягнення поставленої мети визначено  наступні завдання: 

 1. Вивчити поширеність, інтенсивність та особливості клінічних проявів 

ураження карієсом твердих тканин тимчасових зубів у дітей дошкільного віку.  

 2. Проаналізувати зв’язок карієсу  тимчасових зубів у дітей з гігієною ротової 

порожнини (РП) та освітніми знаннями батьків. 

 3. Дослідити фізичні, біохімічні, морфологічні властивості ротової рідини (РР) у 

дітей дошкільного віку та їхній зв'язок з карієсом тимчасових зубів. 

 4. Оцінити імунологічні, мікробіологічні властивості РР в дітей дошкільного віку 

та зв'язок із карієсом тимчасових зубів. 

 5. Розробити та оцінити ефективність комплексу профілактичних заходів у дітей 

дошкільного віку з ураженням твердих тканин зубів на підставі клінічних та 

лабораторних даних. 

Об’єкт дослідження: ураження карієсом твердих тканин тимчасових зубів, РР в 

дітей віком від 2 до 6 років. 

Предмет дослідження: біохімічні, морфологічні, імунологічні та мікробіологічні 

зміни РР у дітей при різних рівнях інтенсивності карієсу тимчасових зубів та в процесі 

застосування профілактичних заходів. 
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 Методи дослідження: епідеміологічні – для вивчення поширеності та 

особливостей клінічних проявів карієсу тимчасових зубів; клінічні – обстеження дітей із 

використанням індексної оцінки стану твердих тканин зубів, гігієни РП;  соціологічні – 

для оцінки рівня гігієнічних знань батьків по догляду за РП та характером харчування 

дітей;  біохімічні – для визначення мінерального гомеостазу РР; морфологічні – для 

оцінки кристалоутворювальної функції РР; імунологічні та мікробіологічні  – для оцінки 

компенсаторно-захисних властивостей РР; математично-статистичні – для оцінки 

вірогідності отриманих даних. 

Наукова новизна отриманих результатів. На основі проведених досліджень 

доповнено наукові дані про поширеність та інтенсивність карієсу тимчасових зубів у 

дітей Прикарпаття. Поширеність карієсу тимчасових зубів склала 90,9% при 

інтенсивності каріозного процесу 3,52 зуба та найвищої інтенсивності карієсу 5,58 зуба. 

Уточнено наукові дані про чинники ризику виникнення карієсу тимчасових зубів 

у дітей дошкільного віку. Встановлено вплив харчування та рівня знань батьків на 

ураження зубів карієсом у дошкільників.  

Уперше досліджено характерні зміни фізичних, біохімічних, імунологічних 

властивостей РР у дітей дошкільного віку з різними рівнями інтенсивності карієсу 

тимчасових зубів. Встановлено, що високий рівень інтенсивності карієсу зубів 

характеризується: збільшенням активності кислої фосфатази на тлі зниження активності 

лужної фосфатази; вмісту фосфору та магнію; зміною вмісту кальцію, що 

супроводжується перерозподілом його фракцій із незначним збільшенням  його 

загального рівня; дестабілізацією в’язкості та буферних властивостей РР, за рахунок її 

зсуву в сторону ацидозу обумовленого зміною водневого показника.  

Науково обґрунтовано та доведено клінічну ефективність розробленого 

комплексу профілактичних заходів у дітей з урахуванням рівнів інтенсивності карієсу 

тимчасових зубів. 

Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати 

поширеності й інтенсивності карієсу тимчасових зубів у дітей дошкільного віку, можуть 

бути використані для надання ефективної стоматологічної допомоги дитячому 

населенню. 

Отримані біохімічні та морфологічні дослідження РР актуальні для 

прогнозування розвитку карієсу тимчасових зубів та сприятимуть плануванню 

оптимальних лікувально-профілактичних заходів. 

Розроблено комплекс ранньої профілактики карієсу тимчасових зубів, метою 

якого є забезпечення оптимальних умов для формування карієсрезистентної емалі. 
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Комплекс передбачає: гігієнічне навчання та виховання дітей; регулярний догляд та 

проведення професійної гігієни РП; герметизацію фісур із використанням герметика 

«Fissurit FX»; проведення глибокого фторування препаратом «Глуфторед»; аплікації 

фторвмісного лаку «Bifluorid-12»; дітям із високим та дуже високим рівнем 

інтенсивності карієсу рекомендовано чищення зубів зубною пастою «AMIFLUOR», а 

дітям із середнім та низьким рівнем інтенсивності карієсу зубними пастами «LAKALUT  

baby» і «MINERALIN Kids»; введення дітям у раціон морської капусти у вигляді 

порошку. 

Дітям із високим та дуже високим рівнем інтенсивності карієсу тимчасових зубів 

для підвищення резистентності організму рекомендовано один курс на рік ендогенно 

препарат «Імунал плюс С»   

 Впровадження результатів дослідження.  Запропонований спосіб профілактики 

карієсу тимчасових зубів у дітей впроваджено в клінічну практику: дитячого відділення, 

стоматологічного медичного центру Львівського національного медичного університету 

ім. Данила Галицького (17.01.2017); кафедри терапевтичної стоматології ДВНЗ 

«Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського»  

(15.05.2017); дитячої стоматологічної поліклініки м. Івано-Франківська (12.01.2017) та 

Центру стоматології університетської клініки ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет» (10.01.2017). 

Основні наукові і практичні положення дисертаційної роботи впроваджено в 

навчальний процес й при практичній підготовці студентів кафедри: стоматології 

дитячого віку Львівського національного медичного університету ім. Данила 

Галицького (17.01.2017); терапевтичної стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний 

медичний університет імені І. Я. Горбачевського» (18.04.2017); кафедри дитячої 

стоматології та хірургії ДВНЗ «Буковинський державний медичний університет» 

(24.05.2017); кафедри стоматології дитячого віку ФПО ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет» (29.05.2017); кафедри дитячої стоматології ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» (20.04.2017). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним науковим 

дослідженням автора і внеском здобувача в опрацювання актуальної проблеми 

профілактики карієсу тимчасових зубів. Автор особисто визначила напрямки 

досліджень, здійснила патентно-інформаційний пошук з обґрунтуванням актуальності 

теми, провела аналіз наукової літератури, сформувала мету і завдання дослідження. 

Дисертантка особисто проводила всі клінічні стоматологічні обстеження дітей, 

анкетування, забір РР та виконала її морфологічні  дослідження. Автором особисто 
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запропоновано комплекс заходів для профілактики карієсу тимчасових зубів та 

проаналізовано його ефективність.  

Викладені в дисертації основні наукові положення, обґрунтування висновків, 

підготовка публікацій до друку, написання та оформлення дисертаційної роботи, 

автореферату здійснено за постійної консультації наукового керівника – доктора 

медичних наук, професора Ніни Іванівни Смоляр. У друкованих матеріалах разом із 

співавторами участь дисертанта є визначальною, матеріали і висновки належать 

здобувачеві. 

Апробація результатів. Результати досліджень та основні положення дисертації 

висвітлені та обговорені на науково-практичній конференції «Інноваційні технології в 

стоматологічній практиці» (м. Тернопіль, 2016) та науково-практичній конференції 

«Інноваційні технології в сучасній стоматологічній практиці» (м. Івано -Франківськ, 

2017). 

Публікації. За темою дисертаційної роботи надруковано 11 публікацій, у тому 

числі 6 статей у наукових фахових виданнях України, 2 статті в міжнародних виданнях 

(Росія, Словенія), 3 публікації в матеріалах науково-практичних конференцій. 

Об’єм і структура дисертації. Дисертація викладена українською мовою на 156 

сторінках основного тексту, складається зі вступу, огляду літератури, матеріалів і 

методів дослідження, розділу власних досліджень, аналізу й узагальнення результатів 

дослідження, висновків, практичних рекомендацій. Робота проілюстрована 28 

таблицями і 63 рисунками. Список літератури складає 243 джерел: із них – 174 

кирилицею, 69 латиною. Дисертація містить додатки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 Матеріали і методи дослідження. Для оцінки поширеності карієсу обстежено 

505 дітей у дошкільних закладах міста Івано-Франківська. Серед обстежених дітей було 

дворічного віку 96 дітей, трирічного віку 97 дітей, чотирьохрічного віку 97 дітей, 

п’ятирічного віку 95 дітей та 120 дітей шестирічного віку.  

 Окрім того під спостереженням знаходилися 200 дітей трьохрічного віку, яким 

проводилися профілактичні заходи.  

  Для характеристики ураження тимчасових зубів карієсом визначали такі 

показники як: поширеність карієсу (у %); інтенсивність карієсу (кп); приріст 

інтенсивності карієсу (∆кп); найвищу інтенсивність карієсу (НІК) за методикою D. 

Brathol (2003).  
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 Рівень інтенсивності карієсу оцінювали за методом Н.В. Біденко (2014).   

Редукцію приросту інтенсивності карієсу визначали  за методом Л.Н. Лубоцької (1980).  

Рівень стоматологічної допомоги (РСД) та потреби в лікуванні дітям оцінювали за 

рекомендаціями П.А. Леуса (1987).  

 Для оцінки гігієнічного стану РП застосовано гігієнічний індекс Ю.А.Федорова-

В.В. Володкіної (ІГ) (1971).  

 Із метою визначення рівня санітарно-гігієнічних знань було проведено 

опитування 198 батьків дітей, що знаходилися під спостереженням.  

 Оцінювали ряд біохімічних параметрів РР, зокрема, визначення вмісту загального 

кальцію (Са), неорганічного фосфору (Р), активності лужної фосфатази (ЛФ) та кислої 

фосфатази (КФ) із використанням мікропроцесорного фотометра «BioChem SA»  фірми 

«High Technology Inc.» (США).  

 Вміст магнію (Mg) визначали з використанням  мікропроцесорного фотометра 

«Humalyzer 3000» фірми «HUMAN» (США). 

 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 та в’язкість слини (ВС) вивчали за допомогою 

віскозиметра Освальда.  

 Мінералізувальні властивості РР оцінювали за показниками мікрокристалізації 

(МКС) та мінералізувального потенціалу (МПС) вивчаючи РР під мікроскопом «Біолам 

Ломо Р14» при збільшені 2х6 у відбитому світлі. Визначення рівня мінералізувального 

потенціалу РР проводили у 120 дітей. Біохімічні та біофізичні дослідження РР 

проводили у 105 дітей 

 Рівень секреторного імуноглобуліну класу А (sIgA) досліджено методом 

радіальної імунодифузії в агаровому гелі з використанням сухої моноспецифічної 

сироватки проти імуноглобуліну А людини та лізоциму з використанням  

мікропроцесорного фотометра «BioChem SA» фірми «High Technology Inc.» (США) у  

РР. Дослідження виконали у 83 дітей. 

 Окрім того було проведено визначення концентрації Lactobacillі fermentum 

(КУО/мл) у РР методом занурених предметних скелець, покритих селективним 

середовищем Сабуро у 83 дітей.  

 Результати клінічних, лабораторних та соціологічних досліджень опрацьовували 

з використанням прикладних програм для статистичного аналізу «Microsoft Excel», 

«Statistica» та «Stat Soft 7.0»,  класичних методів варіаційної статистики з 
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використанням середніх величин і оцінкою їхньої вірогідності   та парного 

кореляційного аналізу. 

 Результати дослідження та їх аналіз.  Встановлено, що поширеність карієсу 

тимчасових зубів серед групи обстежених дітей, у середньому, становить (90,95±2,66) % 

при   кп=(3,52±0,43) зуба та НІК=(5,58±0,79) зуба. Виявлено, що поширеність карієсу в 

різних вікових групах не однорідна, та з віком її показники збільшуються (із 2 до 6 

років із 88,65% до 94,84% відповідно, р<0,05).  

 Аналогічну тенденцію нами виявлено і за показниками кп (із 2 до 6 років із 

(2,68±0,23) до (5,12±0,22) зуба, р<0,001). Аналіз окремих компонентів структури кп 

показав, що частка запломбованих зубів серед групи обстежених дітей складає всього 

(6,51±0,67) % (п=(1,46±0,12) зуба), тоді як частка каріозних зубів становить (11,36±2,20) 

% (к=(2,09±0,29)). Зауважено чітку тенденцію до збільшення числа дітей із високим та 

дуже високим рівнем інтенсивності карієсу з віком (із 2 до 6 років із (8,33±2,83) % до 

(30,85±4,43) % дітей відповідно, р<0,001) і навпаки, зменшення числа дітей із низьким 

рівнем інтенсивності карієсу (із 2 до 6 років із (19,79±4,08) % до (10±2,75) % дітей, 

р<0,05). Окрім того показник НІК, також збільшується з віком (із 2 до 6 років із 

(3,78±0,07) до (8,37±0,24) зуба відповідно, р<0,001).  

 Аналіз локалізації каріозних уражень тимчасових зубів показав, що найчастіше 

діагностується карієс молярів ((51,29±2,47) %) та різців ((47,19±2,44) %), рідше ікол 

((1,52±0,12) %), причому за локалізацією каріозного процесу, найчастіше 

діагностуються каріозні порожнини І, ІІІ класу за Блеком та поєднані ураження 

((31,67±1,28) %, (27,07±2,23) % і, відповідно, (21,15±2,13) %), рідше ІV класу 

((5,89±1,16) %). Виявлено, що серед дітей 2 – 3 років  частіше вражаються карієсом 

верхні різці та рідше моляри, натомість у дітей 4 – 6 років – перші та другі моляри, 

рідше різці.  

 Згідно отриманих даних, частота ускладненого карієсу збільшується з віком (із 2 

до 6 із (8,55±2,27) % до (15,15±1,63) % випадків, р<0,05). Проведений аналіз 

ускладнених форм карієсу за нозологіями в дітей 2 – 3 років свідчить про те, що пульпіт 

спостерігається частіше, ніж періодонтит – (66,42±3,53) %, проти (33,58±2,23) %, а 

серед дітей 4 – 6 років навпаки – (37,13±1,95) % пульпіт, (62,87±1,99) % періодонтит 

(р<0,05).  

 Із метою виявлення карієсогенних факторів та уподобань дітей нами було 

проведено анкетування їхніх батьків. Отримані результати в групі дітей із високою 

інтенсивністю карієсу вказують наступне: нічне вигодовування до 20 місяців 

підтвердило (31,88±6,74) % батьків; (64,74±3,02) % дітей засинали з пляшечкою суміші;  
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(67,62±2,96) % дітей використовували пустишку; (43,65±3,16) % дітей розпочали 

споживати солодощі з 1 року; (3,22±1,95) % дітей вживали солодощі після прийому 

основної їжі; (35,84±3,16) % дітей часто в раціоні споживали льодяники, іриски та 

вафлі; (77,03±2,66) % дітей у більшості випадків уживають м’яку їжу; (44,13±3,01) % 

дітей споживали картоплю, мучні вироби, а в меншій кількості  – молочні продукти та 

крупи. У подальшому був проведений кореляційний аналіз результатів анкетування, що 

свідчать про взаємозв’язок між високою інтенсивністю карієсу та неправильним 

раціоном, зокрема карієсогенними продуктами, багатими на вуглеводи (уживанням 

солодощів із 2 років, r=0,97, часте вживання в раціоні льодяників, r=0,61, мучних 

виробів, r=0,76, р<0,05), типом вигодовування (грудне вигодовування, що тривало 

більше 1 року, r=0,96, р<0,05) і недостатньою мотивацією та обізнаністю батьків щодо 

попередження виникнення карієсу тимчасових зубів. 

 Із метою  визначення якості догляду за РП нами було оцінено ІГ в 200 дітей віком 

від 3 до 6 років. Якісні показники ІГ свідчать, що серед дітей із низьким індексом кп 

добрий стан гігієни РП виявлено у (37,31±2,44) %, проти (22,31±2,21) % дітей із 

високим індексом кп (р<0,05). Констатовано, що з віком покращується гігієнічний стан   

РП, як у дітей із високим так і низьким індексом кп.  

 Нами виявлено, що вміст у РР загального Са, у середньому, складає (1,95±0,22) 

ммоль/л. Проте серед дітей 3 – 4 років його рівень у РР знаходився в межах (1,85±0,24) 

ммоль/л, у той час як серед дітей 5 – 6 років, даний показник становив (2,06±0,41) 

ммоль/л. Відносно Р, слід відмітити, що його рівень у РР дітей, у середньому, становить 

(3,30±0,18) ммоль/л у той час як серед дітей 3 – 4 років складає (3,40±0,29), а серед 

дітей 5 – 6 років (3,20±0,28) ммоль/л. Концентрація Mg, у середньому, у РР дітей 

становить (0,21±0,01) ммоль/л. У дітей 3 – 4 та 5 – 6 років (0,23±0,06) і, відповідно, 

(0,20±0,07) ммоль/л у РР (р>0,05).  

 Важлива роль у процесах мінералізації належить фосфатазам. Виявлено, що, у 

середньому, активність КФ становить (0,274±0,009) нмоль хв/в 1 мл, а ЛФ (0,065±0,001) 

нмоль хв/в 1 мл. Окрім того нами був проведений аналіз активності КФ та ЛФ у дітей із 

різним рівнем інтенсивності карієсу. Так, у дітей 3 – 4 років із високим та дуже високим 

рівнем інтенсивності карієсу активність КФ вища, порівняно з дітьми з середнім та 

низьким рівнем інтенсивності – (0,301±0,002) нмоль хв/в 1 мл, проти (0,261±0,001) та 

(0,255±0,0008) нмоль хв/в 1 мл (р<0,001). Аналогічні зміни активності КФ нами 

виявлено і в дітей 5 – 6 років. Окрім того, у дітей 5 – 6 років із високою та дуже 

високим рівнем інтенсивності карієсу активність КФ була вищою в 1,02 раза, порівняно 

з дітьми 3 – 4 років (р<0,001). Натомість, у дітей 3 – 4 років, із низьким рівнем 
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інтенсивності карієсу, активність КФ була нижчою в 1,01 раза, порівняно з дітьми 5 – 6 

років (р<0,001). Відносно ЛФ, зазначено, що її активність у дітей 3 – 4 років із високим 

та дуже високим рівнем інтенсивності карієсу значно вища (0,063±0,0009) нмоль хв/в 1 

мл, у порівнянні з дітьми із середнім та низьким рівнем інтенсивності карієсу 

((0,066±0,0006) і, відповідно, (0,070±0,0002) нмоль хв/в 1 мл, р<0,01, р<0,001). Серед 

дітей 5 – 6 років тенденція аналогічна. В’язкість РР в обстежених дітей, у середньому, 

становить  (1,46±0,06) відн. од., а серед дітей 3 – 4 та 5 – 6 років (1,39±0,06) та 

(1,54±0,10) відн. од. У дітей 3 – 4 років із низьким рівнем інтенсивності карієсу ВС була 

нижчою (1,32±0,004) відн. од., порівняно з дітьми з середнім та високим рівнем 

інтенсивності карієсу ((1,35±0,005) і, відповідно, (1,52±0,01) відн. од. (р<0,001)). У дітей 

5 – 6 років ми спостерігали аналогічну тенденцію. Виявлено, що в дітей 3 – 4 років із 

дуже високим і високим, середнім та низьким рівнем інтенсивності карієсу ВС є нижча 

в 1,15 раза і, відповідно, 1,07 раза, порівняно з аналогічними показниками, отриманими 

в дітей 5 – 6 років (р<0,001).  

 Значення рН РР у дітей складає (6,65±0,04). У дітей 3 – 4 та 5 – 6 років отримані 

його показники суттєво не відрізнялися ((6,61±0,06), проти (6,69±0,06), р>0,05). Аналіз 

рН в дітей із різним рівнем інтенсивності карієсу засвідчив, що в групі дітей 3 – 4 років 

із низьким та середнім рівнем інтенсивності карієсу значення рН дорівнювало 

(6,74±0,03) і, відповідно, (6,58±0,01) та було вищим, порівняно з дітьми з високим та 

дуже високим рівнем інтенсивності карієсу ((6,51±0,02) (р<0,001, р<0,01)). Таку ж 

тенденцію зміни рН нами виявлено серед дітей 5 – 6 років. Аналізуючи рН між різними 

віковими групами дітей, встановлено, що серед дітей 3 – 4 років із високим та дуже 

високим рівнем інтенсивності карієсу значення рН в 1,01 раза нижче, порівняно зі 

значенням у дітей 5 – 6 років (р<0,01).  

 Дослідження мінералізувальних властивостей РР свідчать, що мікрокристалізація 

змінюється з віком дітей. Серед дітей 3 – 4 років із високим та дуже високим рівнем 

інтенсивності карієсу, мінералізувальний потенціал РР склав (1,95±0,009) бала і був 

значно нижчим, порівняно зі значенням, отриманим у дітей із середнім та низьким 

рівнем інтенсивності ((2,02±0,01) і, відповідно, (2,09±0,006) бала, р<0,001). У дітей 5 – 6 

років нами виявлена аналогічна тенденція.  

 Дослідження імунологічного статусу РР дітей дошкільного віку свідчать, що 

рівень лізоциму в дітей 3 – 4 та 5 – 6 років із високою та дуже високою інтенсивністю 

карієсу складає (27,84±0,52) мкг/мл і, відповідно, (29,44±0,26) мкг/мл та був нижчим, 

порівняно з дітьми з середнім та низьким рівнем інтенсивності карієсу ((29,75±0,25) 

мкг/мл і (31,48±0,10) мкг/мл та (31,47±0,06) мкг/мл і (32,27±0,16) мкг/мл відповідно 



10 
 

(р<0,001)). Виявлено, що в дітей 3 – 4 років рівень sIgA значно нижчий (2,18±0,05) г/л, у 

порівнянні з дітьми 5 – 6 років  (2,40±0,03) г/л (р<0,001).  Рівень sIgA у дітей 3 – 4 років 

із високою та дуже високою інтенсивністю карієсу був нижчим (2,07±0,01) г/л, 

порівняно з дітьми з низьким та середнім рівнем інтенсивності карієсу, в яких рівень 

sIgA дорівнює (2,21±0,005) і, відповідно, (2,27±0,007) г/л (р<0,001). У групі 5 – 6 років 

виявлено аналогічну тенденцію. 

 При аналізі вмісту лактобацил у РР у дітей, як маркера розвитку карієсу, нами 

констатована вища їхня концентрація і, як наслідок, вищий ризик розвитку карієсу в 

дітей 5 – 6 років, порівняно з дітьми 3 – 4 років.  

 Проведені лабораторні дослідження слугували основою розробки 

диференційованих карієспрофілактичних заходів. 

 Для клінічної оцінки ефективності запропонованого лікувально-профілактичного 

комплексу (ЛПК) під спостереженням знаходились 200 дітей із дошкільних закладів 

віком 3 роки. Згідно об’єму застосованого ЛПК діти були поділені на 2 групи, а саме: 

основну групу – 120 дітей та контрольну групу – 80 дітей.  

 Дітям основної групи проводили лікувально-профілактичні заходи, що включали: 

навчання батьків та дітей правилам гігієнічного догляду за РП та професійну гігієну; 

«Урок здоров’я»; покриття твердих тканин зубів препаратом для глибокого фторування 

«Глуфторед»; дітям із високим та дуже високим рівнем інтенсивності карієсу 

призначали для чищення зубів зубну пасту «AMIFLUOR» (загальний вмістом 

амінофторидів – 500 ppm); дітям із середнім рівнем інтенсивності карієсу, 

рекомендовано зубну пасту «LAKALUT baby» (загальний вмістом амінофторидів – 250 

ppm); дітям із низьким рівнем інтенсивності карієсу, рекомендовано кальційвмісну 

зубну пасту «MINERALIN Kids»; усім дітям проводилася герметизація фісур із 

використанням герметика «Fissurit FX». На першому році спостереження кратність 

контрольних оглядів була 4 рази на рік для дітей із високим та дуже високим рівнем 

інтенсивності карієсу, та 3 рази на рік для дітей із низьким та середнім рівнем 

інтенсивності карієсу. Під час контрольного огляду після контролю якості чищення 

зубів проводили аплікації фторвмісного лаку «BifIuorid-12» із метою флюоризації, а 

один раз на рік покриття зубів препаратом для глибокого фторування «Глуфторед». 

Дітям із високим та дуже високим рівнем інтенсивності карієсу призначали ендогенно 

«Імунал плюс С». Це було пов’язано з тим, що в більшості дітей із множинним карієсом 

була незадовільна гігієна РП, фісури були покриті інтенсивним шаром зубного нальоту, 

у результаті чого був ризик процесів демінералізації та  порушення дозрівання емалі. 

 У контрольній групі дітей проводилося гігієнічне навчання по догляду за РП, 
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рекомендовано зубні фторвмісні пасти, та здійснювалося покриття твердих тканин зубів 

фторвмісним лаком «Белак-F».  

 У всіх дітей без виключення проводили лікування карієсу згідно протоколів 

надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «терапевтична стоматологія»  (наказ 

МОЗ України №566 від 23.11.2004р.). Пломбування каріозних порожнин проводили з 

використанням склоіономерного цементу «FUJI ІX GP» («GC», Японія). 

 На першому етапі дослідження було оцінено індекс кп, рівень інтенсивності 

карієсу та приріст інтенсивності (∆кп) карієсу до і після впровадження ЛПК. Окрім того 

визначено стан гігієни РП до і після впровадження ЛПК та оцінено 

карієспрофілактичний ефект після здійснення профілактичних заходів. Отже в дітей 

основної групи на початку дослідження індекс кп суттєво не відрізнявся від контрольної 

групи – (3,10±0,13), проти (3,13±0,16) зуба  (р>0,05). За два роки від початку 

спостереження, у дітей контрольної групи виявлено суттєве зростання (в 1,1 раза) 

індексу кп, у порівнянні з основною групою дітей – (3,35±0,12), проти (3,87±0,14) зуба 

(р<0,05). В основній групі за 2 роки після впровадження ЛПК суттєво не змінилася 

кількість дітей із високим та низьким рівнем інтенсивності карієсу, у порівнянні з 

початком дослідження – (20±3,66) і (31,67±4,26) %, проти (25±3,92) і, відповідно 

(30,83±4,23) % (р>0,05). Натомість, у контрольній групі за 2 роки від початку 

дослідження, виявлено збільшення кількості дітей із високим та дуже високим рівнем 

інтенсивності каріозного процесу в 1,7 раза, та зниження в 1,8 раза кількості дітей із 

низьким його рівнем ((21,25±4,61) % і (25±4,87) %, проти (37,5±5,44) % та, відповідно, 

(13,75±3,87) % , р<0,05, р<0,01). В основній групі дітей за 2 роки після впровадження 

ЛПК, приріст  інтенсивності карієсу склав 0,19 зуба, у контрольній групі дітей – 0,74 

зуба. Редукція приросту інтенсивності карієсу в дітей основної групи з високим, 

низьким та середнім рівнем інтенсивності карієсу склала за рік після впровадження 

ЛПК 50%, 23,52% та 60% відповідно, а за 2 роки після впровадження ЛПК – 77,61%, 

62,5% та 70,58% відповідно. Виявлено, що в основній групі за 1 рік після впровадження 

ЛПК, рівень гігієни РП склав (1,33±0,01) бала, що розцінюється як «хороший», а в 

контрольній групі – (1,92±0,05) бала, що розцінюється як «задовільний». За 2 роки, 

після впровадження ЛПК, в основній групі рівень гігієни РП суттєво не змінився від 

попереднього ((1,40±0,01), проти (1,33±0,01) бала, р>0,05). Натомість, у контрольній 

групі рівень гігієни РП за 2 роки суттєво не змінився, як від свого початкового 

значення, так і від значення отриманого за 1 рік ((2,05±0,05), проти (2,15±0,06) і, 

відповідно, (1,92±0,05) бала, р>0,05). 
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 Для оцінки ефективності ЛПК вивчено біохімічні, фізичні та імунологічні 

показники РР до та за 6 місяців після впровадження ЛПК. За 6 місяців після 

впровадження ЛПК у всіх дітей основної групи з високим, середнім та низьким рівнем 

інтенсивності карієсу констатовано суттєве зниження активності КФ ((0,274±0,01), 

проти (0,267±0,009)  нмоль/хв в 1 мл, р<0,05) на тлі збільшення активності ЛФ 

((0,062±0,03), проти (0,065±0,03) нмоль хв/в 1 мл, р<0,05), зменшення концентрації 

загального Са (2,26±0,73), проти (1,95±0,58) ммоль/л, р<0,05, збільшення рівня Р і Mg 

((3,04±0,22), проти (3,17±0,16) ммоль/л і, відповідно, (0,21±0,03), проти (0,25±0,04) 

ммоль/л, р<0,05) зі зсувом рН у лужну сторону ((6,86±0,04), проти (6,96±0,03), р<0,05) 

та зниження в’язкості ((1,73±0,04), проти (1,61±0,01) відн.од., р<0,05) РР. Таким чином 

у дітей основної групи, з урахуванням отриманих біохімічних показників РР, створені 

умови для підвищення її мінералізувального потенціалу, що находить своє 

відображення на показнику ураженості карієсом. Натомість, у дітей контрольної групи з 

різним рівнем інтенсивності каріозного процесу, у порівнянні з дітьми основної, 

вищевказані показники суттєво не змінилися від початкового свого значення (р>0,05).  

 При імунологічному аналізі встановлено, що в дітей основної та контрольної груп 

до початку дослідження рівень sIgA практично не відрізнявся – (0,16±0,004), проти 

(0,15±0,004) г/л  (р>0,05). За 6 місяців після впровадження ЛПК у дітей основної групи 

рівень sIgA, порівняно з дітьми контрольної групи , значно зріс – (0,19±0,005), проти 

(0,16±0,004) г/л (р<0,001). Привертає увагу і зміна рівня sIgA в групах від свого 

початкового рівня. Так, у дітей основної групи за 6 місяців після впровадження ЛПК 

рівень sIgA від початкового зріс в 1,2 раза (р<0,001), а в контрольній групі від початку 

дослідження суттєвих змін рівня sIgA не виявлено (р>0,05). 

  

ВИСНОВКИ 

 У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

актуальної проблеми дитячої стоматології, що полягає в підвищенні ефективності 

профілактики карієсу тимчасових зубів у дітей дошкільного віку шляхом клінічно-

лабораторного обґрунтування та розпрацювання комплексу диференційованих 

профілактичних заходів, що спрямовані на підвищення карієсрезистентності емалі.  

 1. Поширеність карієсу тимчасових зубів у дітей дошкільного віку становить 

(90,95±2,66) %, інтенсивність карієсу (3,52±0,43) зуба, найвища інтенсивність карієсу 

(5,58±0,79) зуба. У (13,65±1,97) % дітей виявлено низький рівень інтенсивності карієсу, 

середній – у (69,18±2,63) %, високий та дуже високий – у (17,16±3,97) % дітей. Потреба 

у стоматологічній допомозі дітям, у середньому, складає 97,5%, що свідчить про її 
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високу необхідність в усіх вікових групах. Виявлено, що найчастіше діагностується 

карієс молярів ((51,29±2,47) %) та різців ((47,19±2,44) %), рідше ікол ((1,52±0,12) %). 

 2. Виявлено низький рівень знань у батьків дітей по догляду за ротовою 

порожниною та низьку якість гігієни ротової порожнини в їхніх дітей. Добру та 

задовільну гігієну ротової порожнини частіше виявлено в дітей із низьким рівнем 

інтенсивності карієсу ((37,31±2,44) % і (44,28±3,24) %), порівняно з дітьми з високим 

рівнем карієсу. Виникненню та розвитку карієсу тимчасових зубів у дітей сприяє грудне 

вигодовування, що тривало більше 1 року (r=0,96), вживання солодощів із 2 років 

(r=0,97), часте вживання в раціоні мучних виробів (r=0,76) та льодяників (r=0,61).  

 3. У ротовій рідині дітей дошкільного віку з високим та дуже високим рівнем 

інтенсивності карієсу встановлено вищий вміст загального кальцію ((2,27±0,06) 

ммоль/л, р<0,001), нижчий вміст неорганічного фосфору ((2,97±0,04) ммоль/л, р<0,001) 

та магнію ((0,13±0,03) ммоль/л, р<0,05), суттєве зниження активності лужної фосфатази 

((0,063±0,0009) нмоль/хв в 1мл, р<0,001) на тлі підвищеної активності кислої фосфатази 

((0,301±0,002) нмоль/хв в 1мл, р<0,001), збільшення в’язкості ротової рідини 

((1,52±0,01) відн. од., р<0,001) та зсуву водневого показника в сторону ацидозу 

((6,51±0,02), р<0,001), відносно дітей із низьким рівнем інтенсивності карієсу.  

 4. Виявлено, що в дітей із множинним карієсом переважає в ротовій рідині 

несприятливий ІІІ тип кристалів ((39,35±6,30) %, р<0,05) і лише у (18,03±4,96) % дітей 

наявний І тип кристалів, мінералізувальний потенціал слини знижений – (1,89±0,01) 

бали (р<0,001). Зміни в ротової рідини дітей із множинним карієсом зубів свідчать про 

порушення процесів мінералізації та формування карієссприятливої емалі.  

 5. Результати дослідження імунологічного статусу ротової рідини свідчать про 

збільшення рівня секреторного імуноглобуліну A, лізоциму та лактобацил у дітей із 

віком. При високому рівні інтенсивності карієсу зубів встановлено знижений рівень 

секреторного імуноглобуліну A ((2,34±0,01) г/л, р<0,001), вмісту лізоциму ((29,44±0,26) 

мкг/мл, р<0,001) та концентрації лактобацил ((41,02±7,71) % дітей із концентрацією 

1·10
5
  КУО/мл, р<0,05) порівняно з дітьми із низьким рівнем інтенсивності карієсу 

тимчасових зубів. Імунологічні зміни в ротовій рідині дітей свідчать про зниження 

захисних можливостей ротової порожнини.  

 6. Запровадження комплексу лікувально-профілактичних заходів у дітей 

дозволило досягнути редукції приросту інтенсивності карієсу, що склала 70,23%, 

зниження приросту інтенсивності карієсу (0,13 зуба), зміни біохімічних, фізичних та 

імунологічних показників ротової рідини від їхніх початкових значень, а саме: 

зниження активності кислої фосфатази (в 1,02 раза, р<0,05) і підвищення активності 
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лужної фосфатази в 1,06 раза, зниження концентрації загального кальцію (в 1,19 раза, 

р<0,05), збільшення рівня неорганічного фосфору (в 1,05 раза, р<0,05) і Mg (1,19 раза, 

р<0,05), зниження в’язкості ротової рідини в 1,07 раза,  зростання водневого показника 

в 1,01 раза,  зростання вмісту секреторного імуноглобуліну A в 1,06 раза, та лізоциму в 

1,13 раза. 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 При складанні комплексу профілактичних заходів карієсу тимчасових зубів у 

дітей дошкільного віку, для підвищення резистентності емалі слід рекомендувати 

диференційоване використання засобів екзогенної профілактики з урахуванням рівнів 

інтенсивності карієсу зубів, стану гігієни ротової порожнини та властивостей РР. 

 Основу профілактичних заходів складає:  

- гігієнічне навчання та виховання батьків і дітей та проведення професійної гігієни РП;  

- огляд лікаря стоматолога та проведення санації РП; 

- для засвоєння дітьми знань та навичок із питань гігієни РП доцільно проводити в 

організованих дитячих колективах систематично «Уроки здоров’я»;  

 Проведення профілактичних заходів має включати:  

- герметизацію фісур зубів після їхнього повного прорізування з використанням 

герметика «Fissurit FX» по показаннях; 

- ремінералізувальну терапію, що включає: 

 - флюоризацію емалі тимчасових зубів фторвмісним лаком «Bifluorid-12» у дітей 

із високим та дуже високим рівнем інтенсивності карієсу тимчасових зубів 4 рази на 

рік; 

 - із середнім та низьким рівнем інтенсивності карієсу тимчасових зубів 2 рази на 

рік. 

 - глибоке фторування емалі препаратом «Глуфторед» 2 рази на рік.  

Для чищення зубів доцільно рекомендувати дітям: 

 - із високим та дуже високим рівнем інтенсивності карієсу тимчасових зубів – 

зубну пасту «AMIFLUOR» (загальний вміст амінофторидів 500 ppm); 

 - із середнім рівнем інтенсивності карієсу тимчасових зубів – зубну пасту 

«LAKALUT  baby» (загальним вміст амінофторидів 250 ppm);  

 - із низьким рівнем інтенсивності карієсу тимчасових зубів – кальційвмісну зубну 

пасту «MINERALIN Kids». 

 Із метою корекції імунологічного статусу РР та попередження процесів 

демінералізації і порушення дозрівання емалі рекомендується застосовувати препарат 
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«Імунал плюс С» по 1 мл 3 рази на день, протягом 7 днів (курс), один курс на рік дітям  

із високим рівнем інтенсивності карієсу.  
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АНОТАЦІЯ 

 Черепюк О. М. Обґрунтування ранньої профілактики карієсу тимчасових 

зубів у дітей Прикарпаття. – Рукопис. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (доктор 

філософії) за спеціальністю 14.01.22 «Стоматологія» – ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет», Івано-Франківськ, 2017. 

 Дисертаційна робота присвячена обґрунтуванню ранньої профілактики карієсу 

тимчасових зубів у дітей дошкільного віку. Встановлено, що в 505 обстежених дітей 

карієс тимчасових зубів зустрічається в 90,95±2,66 % обстежених, при інтенсивності 

каріозного ураження кп=(3,52±0,43) зуба та НІК=(5,58±0,79) зуба. Наведено результати 

морфологічних, фізичних, біохімічних, імунологічних та бактеріологічних досліджень 

властивостей ротової рідини обстежених дітей. 

 Впровадження комплексу лікувально-профілактичних заходів у дітей 3-хрічного 

віку, які проживають в умовах природнього дефіциту фтору та йоду, забезпечує 

редукцію карієсу в 70,23%, зменшує приріст карієсу зубів, показників індексу гігієни і 

сприяє нормалізації фізичних, біохімічних та імунологічних показників ротової рідини.  

  Ключові слова: тимчасові зуби, карієс, профілактика, ротова рідина 

 

АННОТАЦИЯ 

 Черепюк О. М. Обоснование ранней профилактики кариеса временных зубов 

у детей Прикарпатья. – Рукопись. 

 Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.22 – стоматология. ГВУЗ «Ивано-Франковский национальный медицинский университет» 

МЗ Украины, Ивано-Франковск, 2017. 
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 Диссертационная работа посвящена обоснованию ранней профилактике кариеса 

временных зубов у детей дошкольного возраста. Констатировано, что у 505 детей кариес 

временных зубов встречается в 90,95±2,66 % обследованных, при интенсивности кариозного 

поражения кп=(3,52±0,43) зуба і НИК=(5,58±0,79) зуба. Представлены результаты 

морфологических, физических, биохимических, иммунологических и бактериологических 

исследований ротовой жидкости обследованных детей. 

 Внедрение комплекса лечебно-профилактических мероприятий у детей 3-хлетнего 

возраста, проживающих в условиях природного дефицита фтора и йода, обеспечивает редукцию 

кариеса, что составляет 70,23%, уменьшает прирост кариеса зубов, показателей индекса гигиены и 

способствует к нормализации физических, биохимических и иммунологических показателей 

ротовой жидкости. 

 Ключевые слова: временные зубы, кариес, профилактика, ротовая жидкость 

 

ANNOTATION 

 Cherepyk O.M.  Substantiation of early prevention of caries of temporary teeth in 

children of  Precarpathian region. – Manuscript. 

Dissertation for the degree of a candidate of medical sciences (doctor of philosophy) in 

specialty 14.01.22 "Stomatology" – "Ivano-Frankivsk National Medical University" Ivano-

Frankivsk, 2017.  

 The dissertation is devoted to the substantiation of early prevention of caries in  

temporary teeth in children of preschool age. It was established that prevalence of  caries of 

temporary teeth among the group of examined children, on average, is (90,95±2,66) % with 

caries intensity (df) = (3,52±0,43) of the tooth and the signets intensity of caries (SIC)  = 

(5,58±0,79) points. As the age increases the number of teeth affected by caries increases also 

(2 years (7,91±0,61) %, 6 years – (20,08 ± 0,81) %). The analysis of individual components of 

the structure of the df showed that the proportion of carious teeth prevails over the sealed 

((11,36±2,20) %, against (6,51±0,67) %). The leasion analysis by the indicator of HIC, 

indicates its increase with age (from 2 to 6 years from (3,78±0,07) to (8,37±0,24) of the tooth, 

respectively, p<0,001). Evaluation of complicated forms of caries by nosologies shows that in 

children 2 – 3 years of age pulpitis is more frequent than periodontitis, and among children 4 

– 6 years of age conversely (p<0,05). The level of dental care decreases with age (from 2 to 6 

from 41,04% to 21,67%), which indicates an insufficient level in all groups of ch ildren. The 

results of the questionnaire in the group of children with high caries intensity indicate the 

following: night feeding to 20 months confirms (31,88±6,74) % of parents; (64,74±3,02) % of 

children fell asleep with a bottle of the mixture; (67,62 ±2,96) % of children used a wild boar; 
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(43,65±3,16) % of children began to consume sweets from 1 year; (3,22±1,95) % of children 

consumed sweets after taking the main meal; (35,84±3,16) % of children are often consumed 

in the diet of lollipops, irises and waffles; (77,03±2,66) % of children in most cases eat soft 

food; (44,13±3,01) % of children consumed potatoes, flour products, and in less quantities 

dairy products and cereals. The mathematical analysis of the results showed that the 

occurrence and development of caries of temporary teeth in children contributes to 

breastfeeding that lasted more than 1 year (r =0,96), the use of sweets from 2 years (r =0,97), 

frequent use of the flour products (r=0,76) and lollipos (r=0,61). The parents' knowledge level 

about oral care and the low quality of oral hygiene in their children are found to be low. Good 

and satisfactory oral hygiene was more commonly found in children with low caries intensity 

((37,31±2,44) % and (44,28±3,24) %) compared to children with high level caries. 

 Biochemical studies of oral liquid (OL) are analyzed by taking into account the age of 

children and levels of caries intensity. Revealed, that in children with high intensity the higher 

concentration of total Ca, lower level of P and Mg, higher activity of acid phosphatase (AF), 

lower activity of alkaline phosphatase (AF), higher viscosity of saliva (VS), the pH was 

shifted toward acidosis, and mineralization decreased the potential for saliva compared to 

children with low caries intensity. At a high level of dental caries intensity detected the 

lowered level of sIgA, lysozyme content and concentration of lactobacilli compared to 

children with low intensity of caries in temporary teeth. 

 For the clinical evaluation of the effectiveness of the proposed treatment-prophylactic 

complex (TPC) under supervision were 200 children of 3 years of age, which were divided 

into 2 groups: the main and control. Consequently, in children of the main group, the index df 

did not significantly change from its initial value, the minimum growth rate of caries was 

obtained and there was no significant increase in the number of children with high caries 

intensity compared to the beginning of the study and the reduction of the caries intensity 

increase a year after the implementation of the TPC complex is 60%. The level of hygiene 

knowledge in the children of the main group was raised by conducting the "Lessons of 

Health" in preschool institutions, and as a result, in 2 years among the children of the main 

group, a tendency to decrease the index of oral hygiene index was found, and its condition 

was generally evaluated as "good" (р<0,001). 

 The effectiveness of the TPC was studied by OL indices before and after 6 months 

after the introduction of the TPC. Thus, 6 months after the introduction of TPC in all children 

of the main group, a significant decrease in the activity of AF, an increase in AF activity, a 

decrease in the total Ca concentration, an increase in the level of  P and Mg, a shift of pH to 
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the alkaline side, and viscosity decrease of the OL (p<0,05), at the background of growth of 

sIgA and lysozyme (р<0,001). 

 Key words: temporary teeth, caries, prophylaxis, oral liquid  
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

 

ІГ – індекс гігієни 

ВС      – в’язкість слини 

кп – інтенсивність карієсу (к – карієс, п – пломба) 

КФ – кисла фосфатаза 

ЛПК – лікувально-профілактичний комплекс 

ЛФ – лужна фосфатаза 

МПС  – мінералізувальний потенціал слини 

НІК – найвища інтенсивність карієсу 

РСД – рівень стоматологічної допомоги 

РП – ротова порожнина 

РР – ротова рідина 

Ca – загальний кальцій 

P – неорганічний фосфор 

pH – водневий показник 

Mg – магній 

sIgA – секреторний імуноглобулін А 

Δкп – приріст інтенсивності карієсу 
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