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Тема: «Клініка, діагностика, диф. діагностика, лікування поверхневого  

карієсу» 

(1 година) 

1. Актуальність теми: Карієс є найбільш розповсюдженим 

захворюванням людини. Знання його клініки, діагностики, диференціальної 

діагностики дозволяє правильно поставити діагноз і провести своєчасне 

лікування. Особливу увагу до стоматолога привертає поверхневий карієс 

зубів. Лікування карієсу на цій стадії сприяє відновленню анатомічної форми 

зубів їх функції та запобігти подальшому розвитку каріозного процесу, 

зупинити його ускладнення. 

2. Навчальні цілі заняття. 

Рівень теоретичних знань: 

1. Знати анатомо-топографічну межу ураження твердих тканин зуба при 

поверхневому карієсі зубів. 

2. Засвоїти клінічні та інструментальні методи обстеження при 

діагностиці та лікуванні поверхневого карієсу зубів. 

Рівень практичних навиків: 

1. Оволодіти технікою зондування та перкусії каріозних зубів. 

2. Оволодіти методикою термо- та електродіагностики. 

3. Оволодіти технікою проведення препарування та формування каріозних 

порожнин при поверхневому карієсі. 

4. Оволодіти методикою пломбування каріозних порожнин при 

поверхневому карієсі. 

Рівень професійних вмінь: 

1. Вміти скласти план лікування хворого із поверхневим карієсом зубів. 

2. Вміти провести бесіду з пацієнтом про необхідність своєчасного 

лікування карієсу зубів. 

3. Вміти професійно роз`яснити хворому про сучасні профілактичні заходи 

у виникненні карієсу зубів. 
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4. Провести психотерапевтичну бесіду про необхідність використання 

бормашини для лікування поверхневого карієсу зубів. 

Творчий рівень: Вміти досліджувати причиннонаслідкові зв’язки між 

помилками підчас лікування поверхневого карієсу зубів у найближчі та 

віддалені строки. 

3. Матеріали до аудиторної самостійної роботи 

3.1.Базові знання, навики, вміння необхідні для вивчення 

теми 

1. Знати сучасні теорії виникнення карієсу зубів та його патогенез. 

2. Вміти зібрати і оцінити дані анамнезу та результати клінічних досліджень 

для встановлення діагнозу поверхневий карієс зубів. 

3. Вміти визначити дані електродіагностичного тесту. 

4. Знати сучасні пломбувальні матеріали, їх призначення та механізм дії. 

5. Вміти проводити правильний вибір борів для препарування та формування 

каріозних порожнин в зубах при поверхневому карієсі. 

6. Вміти запобігати виникненню помилок та ускладнень при лікуванні 

поверхневого карієсу зубів. 

 

3.2. Зміст теми заняття 

Клініка, діагностика, диф. діагностика, лікування поверхневого  карієсу 
зубів 
 

Клініка поверхневого 
карієсу 

Діагностика та 
диференційна 

діагностика поверхневого 
карієсу 

Лікування 
поверхневого карієсу 

зубів 

1. Скарги на наявність 
дефекту коронки зуба 
в межі емалі. 
2. Больові відчуття від 
хімічних подразників 
при гострому 
поверхневому карієсі. 
3. Відчуття оскоми в 
зубі, яка швидко 
минає. 

Діагноз поверхневого 
карієсу зубів ґрунтується 
на підставі: 
а) скарг на 
короткочасний біль від 
хімічних подразників; 
б) зондуванням 
виявляється неглибока 
каріозна порожнина у 
межах емалі. При 

1. Проведення 
гігієнічної підготовки 
порожнини рота перед 
препаруванням і 
формуванням каріозної 
порожнини. 
2. Препарування і 
формування каріозної 
порожнини проводиться 
наперед вибраними 
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4. При хронічному 
перебігу поверхневого 
карієсу на поверхні 
емалі зуба знаходиться 
дефект, дно якого 
виповнено жовто-
коричневим або 
коричневим кольором. 

гострому перебігу дно 
каріозної порожнини 
розм’якшене, 
демінералізоване, 
крейдоподібного 
кольору. Під час 
хронічного поверхневого 
карієсу дно порожнини 
тверде із жовтою або 
коричневою 
пігментацією; 
в) болісність під час 
препарування бором 
каріозної порожнини, 
внаслідок близького 
розташування емалево-
дентинного з’єднання. 
Диференціальну 
діагностику 
поверхневого карієсу 
зубів необхідно 
проводити із середнім 
карієсом, флюорозом, 
гіпоплазією, 
клиноподібним дефектом 
і кислотним некрозом 

борами. 
3. Застосування 
необхідних 
пломбувальних 
матеріалів для 
заповнення каріозної 
порожнини. 

3.3. Список рекомендованої літератури: 

Основна 

1. Борисенко А.В. Кариес зубов. – К.: Книга-плюс, 2000. – 344 с. 

2. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф., 

Несин А.Ф. Терапевтическая стоматология. Карієс. Пульпіт. Периодонтит. 

Ротовий сепсис. Т.2. – Киев: Медицина, 2010. - 544 с. 

3. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельнікова Л.Ф., 

Несин О.Ф. Терапевтична стоматологія. К.: Здоров’я, 2004 – Т.2 – 400с. 

4. Терапевтическая стоматология под ред. Боровського Е.В. – М.: «М», 

2002. – 600с. 

5. Борисенко А.В. Секреты лечения кариеса зубов. – М.: Книга плюс – 

2003 – 544с. 

6. Боровский Е.В., Леус П.А. Кариес зубов. М.: Медицина, 1987. 

 4 



  

 

Додаткова 

1. Боровский Е.В., Леонтьев В.К. Биология полости рта – М.: 

Медицинская книга, Н.Новгород: Изд-во НГМА, 2001, 304с. 

2. Кнаппвост А.О. Роли системного и локального фторирования в 

профилактике кариеса. Метод глубокого фоторирования // Новое в 

стоматологии. – 2004. - №1. – с.39-42. 

3. Лукиных Л.М., Гажва С.М., Казарина Л.Н. Кариес зубов. – 

Нижний Новгород, 1996. – 127с. 

4. Пахомов Г.Н. Первичная профилактика в стоматологии. М.: 

Медицина, 1982. – с.169-178. 

 

Електронні джерела 
http://www.stomfak.ru/detskaya-stomatologiya/lechenie-kariesa.html?Itemid=76 
http://www.stomfak.ru/terapevticheskaya-stomatologiya/diagnostika-kariesa-i-profilakticheskoe-
lechenie.html?Itemid=76 
http://newstom.ru/estetiheskayrestavraciy/271/ 
 

3.4. Орієнтовна карта для самостійної роботи студентів з 
літературою по темі заняття 
 

Основні завдання Вказівки до завдання Відповіді 
1. Вивчити основні 

методи діагностики 
поверхневого карієсу 
зубів. 

 

1. Назвіть методи використання 
інструментального обстеження 
каріозних порожнин, зондування, 
перкусія, термодіагностика, тощо. 

2. Перерахуйте засоби 
диференціальної діагностики 
поверхневого карієсу зубів від 
інших подібних уражень твердих 
тканин зубів. 

3. Назвіть етапи проведення 
електроодонтодіагностики, 
світлодіагностики зубів. 
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2. Вивчити методи 
лікування 
поверхневого карієсу 
зубів. 

 

Назвіть клінічні етапи лікування 
поверхневого карієсу зубів. 

Перерахуйте засоби препарування 
та формування каріозних порожнин 
поверхневого характеру перед їх 
пломбуванням. 

 

3. Вивчити 
матеріали та 
методики 
пломбування 
каріозних порожнин 
при поверхневому 
карієсі зубів. 

Перерахуйте пломбувальні 
матеріали які найраціональніше 
використовуються при пломбуванні 
каріозних порожнин поверхневого 
карієсу зубів. 

 

4. Вивчити принципи 
профілактики 
виникнення карієсу 
зубів. 

 Перерахуйте місцеві та загальні 
засоби профілактики початкового та 
поверхневого карієсу зубів. 

 

 
3.5 Матеріали для самоконтролю студентів на доаудиторному етапі 
 
А. Теоретичні питання для самоконтролю: 

1. Яке значення мають суб’єктивні данні при поверхневому карієсі 
зубів? 

2. Як проводиться об’єктивне обстеження каріозних порожнин при 
поверхневому карієсі зубів? 

3. На основі чого можливо поставити діагноз поверхневого карієсу в 
залежності від глибини ураження твердих тканин зубів? 

4. Як правильно провести диференціальну діагностику поверхневого 
карієсу зубів?  

5. Який необхідно провести вибір стоматологічного інструментарію та 
борів для препарування і формування каріозної порожнини при 
поверхневому карієсі зубів? 

6. Назвіть необхідний пломбувальний матеріал при лікуванні 
поверхневого карієсу зубів. 

7. Які етапи проведення пломбування каріозних порожнин, в 
залежності від пломбувальних матеріалів, при поверхневому карієсі? 

8. На основі чого необхідно проводити гігієнічне навчання та 
виховання пацієнтів? 

 
Б. Тестові завдання до самоконтролю репродуктивного рівня 
теоретичних знань 

1. Під час профілактичного огляду у пацієнта 20 років, після зняття 

зубного нальоту на вестибулярній поверхні у пришийковій ділянці 14 зуба 
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виявлено каріозну порожнину із крейдоподібними загостреннями, 

нависаючими краями в межі емалі. Які патологічні процеси відбуваються в 

емалі 14 зуба? 

а) пігментація; 

б) дістрофія; 

в) демінералізація; 

г) інфільтрація; 

д) атрофія. 

Відповідь: в). 

2. Пацієнтка Т, 21 р., звернулась із скаргами на наявність порожнини 

на жувальній поверхні 16 зуба, яка появилась 4 місяці тому. Декілька днів 

тому появилось відчуття підвищеної чутливості від солодкої та кислої їжі. 

Об’єктивно: при зондуванні каріозної порожнини 16 зуба відмічається 

шорохуватість і розм’якшення твердих тканин в межі емалі. Поставте 

діагноз. 

а) гострий початковий карієс; 

б) гострий поверхневий карієс; 

в) хронічний поверхневий карієс; 

г) флюороз; 

д) гіпоплазія емалі 

Відповідь: б). 

3. Пацієнт С, 20 років, скаржиться на наявність поверхневої каріозної 

порожнини, чутливість від солодкого у 11, 21, 22 зубах. При огляді у 

пришийкових ділянках на вестибулярній поверхні 11, 21, 22 зубів виявлені 

каріозні порожнини із загостреними крейдоподібними краями в межі емалі. 

Який з методів обстеження найбільш точно підтвердить діагноз? 

а) вітальне забарвлення; 

б) рентгенографія; 

в) зондування; 

г) термодія 
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Відповідь: в). 

4. Пацієнтка Р., 25 років, звернулась із скаргами на підвищену 

чутливість 24 зуба до кислого та солодкого, яка відразу зникає при усуненні 

подразника. Скарги з’явились 2 місяці тому. При огляді на вестибулярній 

поверхні у пришийковій ділянці 24 зуба виявлено каріозну порожнину в межі 

емалі з нечіткими білісоватими краями розміром 3х2мм. При зондуванні дно 

каріозної порожнини розм’якшене в окремих ділянках болісне. Стійке 

забарвлення розчином метиленової синьки дна та країв порожнини. Який 

діагноз є відповідним даній клінічній картині? 

а) флюороз; 

б) гіпоплазія емалі; 

в) гострий поверхневий карієс; 

г) гострий початковий карієс; 

д) гострий середній карієс. 

Відповідь: в). 

5. Пацієнт І, 20 років, скаржиться на наявність на вестибулярній 

поверхні у пришийковій ділянці верхніх центральних різців поверхневих 

порожнин з чіткими жовто-коричневими краями та дном. При об’єктивному 

обстеженні, під час зондування в 11, 12 зубів, виявлено каріозні порожнини 

розміром 3х4мм в межі емалі, дно яких щільне безболісне, стінки рівні, вхід 

широкий. Порожнини появились півроку тому. Яка тактика лікування цих 

порожнин? 

а) препарування та пломбування; 

б) сріблення; 

в) ремінералізуюча терапія; 

г) електрофорез кальцію, фтору; 

д) ультрафонофорез фтору. 

Відповідь: а). 

 
В. Задачи для самоконтролю: 
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№1. Пацієнт Д. 23 років звернувся із скаргами на косметичний недолік 

та дефекти емалі в 11, 21 зубах, які виникли два місяці тому. При 

об’єктивному обстеженні на вестибулярній поверхні у пришийковій ділянці 

11, 21 зубів виявлено каріозні порожнини, розміром 2х3мм в межі емалі, з 

нечіткими крейдоподібними краями та м’яким дном при зондуванні.  

Поставте попередній діагноз. Які методи дослідження є необхідними 

для постановки остаточного діагнозу? 

Відповідь: попередній діагноз – гострий початковий карієс 11, 21 

зубів. Для постановки остаточного діагнозу необхідно провести додаткові 

методи дослідження: зондування, термо- та світлодіагностику. Завдяки 

використанням даних методів діагностики остаточний діагноз: гострий 

поверхневий карієс 11, 21 зубів. 

№2. При обстеженні порожнини рота пацієнтки С. 19 років, було 

виявлено на вестибулярній поверхні у пришийковій ділянці 44 зуба каріозну 

порожнину жовтого кольору розміром 2х3мм.  Порожнина появилась 

декілька місяців тому. В минулому зуб реагував на солодку їжу, в останній 

час зуб не турбує. Об’єктивно: зондування в межі емалі і термопроби 

безболісні, електродіагностика 6мкА. Поставте діагноз. Визначте план 

лікування?  

Відповідь: Діагноз – хронічний поверхневий карієс 44 зуба. 

План лікування: - гігієна порожнини рота; 

   - знеболювання; 

   - препарування і формування каріозної порожнини; 

 - пломбування каріозної порожнини і полірування 

пломби. 

№3. Пацієнтка О. 25 років звернулась із скаргами на косметичний 

недолік в передніх верхніх зубах. Об’єктивно: на вестибулярній поверхні 12, 

11, 21, 22 зубів знаходяться каріозні порожнини з підритими нависаючими 

крейдоподібними краями в межі емалі. При зондуванні дно каріозних 

порожнин м’яке в деяких місцях болісне. Електроодонтодіагностика – 5мкА. 
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Поставте діагноз, визначте тактику лікування. Які пломбувальні матеріали в 

даному випадку раціонально застосувати? 

Відповідь: діагноз – гострий поверхневий карієс 12, 11, 21, 22 зубів. 

Лікування: 1) зрошення порожнини рота розчинами антисептиків; 

 2) знеболювання; 

 3) препаровка і формування каріозної порожнини; 

 4) постановка ізолюючої прокладки; 

 5) Постановка постійних пломб із хімічного або світлового 

затвердіння композиційних матеріалів. 

Еталони рішення до задач 
 

№1. Діагноз поверхневого карієсу 11,21 зубів необхідно було 

поставити на основі об’єктивного обстеження зубів, знаття 

некротичнозмінених тканин зуба. Визначити межу ураження, привести 

елекроодонтодіагностику та світлодіагностику. 

№2. Хронічний поверхневий карієс у даного пацієнта ґрунтується на 

основі зондування твердого дна каріозної порожнини та його пігментації. 

№3. На основі вищезгаданих методів обстеження та зондування й 

даних електроодонтодіагностики, був поставлений діагноз гострого 

поверхневого карієсу зубів. 

4. Матеріали для аудиторної самостійної роботи 
 

4.1 Перелік навчальних практичних завдань 
 

1. Скласти план лікування гострого поверхневого карієсу зубів. 

2. Скласти план лікування хронічного поверхневого карієсу зубів. 

3. Скласти план проведення профілактичних та гігієнічних засобів із 

пацієнтами із ураженнями твердих тканин зубів. 
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4.2 Професійні алгоритми для оволодіння практичними навиками та 
професійними вміннями 
 
Алгоритм орієнтовної основи дій при усуненні помилок й ускладнень, що 

виникли під час та після лікування карієсу 

Завдання Вказівки Примітки 
Діагностика поверхневого карієсу зубів 

1. Видалити із каріозної 
порожнини 
некротичнозмінені 
тканини за допомогою 
екскаватора. Промити 
каріозну порожнину 
антисептиками. 
Висушити. 

Стоматологічний 
інструментарій: дзеркало, 
пінцет, зонд, екскаватор, 
гладилка, штопфер та 
шпатель. Розчини 
антисептиків: 0,2% 
хлоргексидину, 3% 
розчин перекису водню, 
гіпохлорит натрію, 
метрогіл, ептоній, 
мефенамінат натрію тощо 

Після некротомії та 
антисептичної 
обробки каріозної 
порожнини та її 
висушування 
візуально 
визначається рубіж 
каріозного ураження. 

2. Після визначення 
перебігу поверхневого 
карієсу (гострий, 
хронічний) 
встановлюється 
точність діагнозу. 
Також проводимо 
диференційну 
діагностику із середнім 
карієсом, флоорозом, 
гіпоплазією, 
клиноподібним 
дефектом та кислотним 
некрозом емалі 

Апарати для 
електроодонтодіагностики
, світлодіагностики, 
лазери термодіагностики. 
Визначається час 
виникнення больвого 
приступоподібного 
симптому. 

На основі 
інструментальних та 
даних 
електросвітлодіагност
ики уточнюємо 
діагноз поверхневого 
карієсу. 

Лікування поверхневого карієсу зубів 
3. Гігієнічне зрошення 
ротової порожнини 
розчином антисептиків. 
Препаровка каріозної 
порожнини, її 
формування. 
Висушування за 
допомогою струї 
теплого повітря. 

Розчини фунраціліну 
(1:1000), 0,2% розчину 
хлоргексидину. Набір 
різних форм 
стоматологічних борів. 

При препаруванні та 
формуванні каріозної 
порожнини її 
необхідно періодично 
промивати розчинами 
антисептиків. 
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4. Проводиться вибір 
сучасних 
пломбувальних 
матеріалів. 
Ознайомлення із 
інструкцією їх 
приготування та 
використання. 

Композитні матеріали 
хімічного отвердіння, 
фотополімери, 
склоіономерні цементи, 
компомери. 

Внаслідок малої 
глибини ураження 
каріозним процесом 
при поверхневому 
карієсі 
використовуються 
фотополімерні 
матеріали, 
склоіономерні 
цементи, компомери. 

5. Проводиться 
замішування 
пломбувального 
матеріалу внесення в 
каріозну порожнину і 
його ущільнення та 
заглажування. Після 
затвердіння пломбу 
необхідно 
пришліфувати. 

Шпатель, 
фотополімеризатор, 
штопфер, гладилка, 
шліфувальні насадки та 
диски 

Повторно зробити 
уточнення реакції 
уражених зубів 
електро-
одонтодіагностичними 
тестами 

 

4.3. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів на 

основному етапі практичного заняття: 

 

- стоматологічний пацієнт; 

- інструменти основного стоматологічного набору; 

- набір стоматологічних наконечників і борів; 

- апарати електроодонтодіагностики, світлодіагностики; 

- пломбувальні матеріали; 

- фотополімеризатори. 

 

5.Матеріали для післяаудиторної самостійної роботи: 

 

Тематика для пошукової дослідницької роботи при підготовці до 

заняття: „Особливості клініки, діагностика та лікування поверхневого  

карієсу у працівників хімічної промисловості”  
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