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Клініка, діагностика, диф. діагностика, лікування середнього  карієсу  

(1 година) 

1. Актуальність теми: карієс – серед інших стоматологічних 

захворювань складає близько 85%. Діагностика цього захворювання та вибір 

метода лікування – одна із актуальних проблем терапевтичної стоматології. 

2. Навчальні цілі заняття. 

Рівень теоретичних знань: 

1. Знати будову та розвиток емалі зуба. 

2. Знати хімічний склад емалі. 

3. Знати органічні утворення емалі: емалеві пластинки, пучки та 

веретена. 

4. Знати органічні оболонки емалі: пелікула та кутикула. 

5. Знати класифікацію карієсу, вміти відрізнити гострий карієс від 

хронічного. 

6. Знати принципи препарування каріозних порожнин. 

7. Знати пломбувальні матеріали, їх властивості. 

8. Знати інструменти для пломбування каріозної порожнини. 

9. Засвоїти клінічну картину та патоморфологічні зміни при гострому 

та хронічному середньому карієсі. 

Рівень практичних навиків: 

1. Оволодіти технікою застосування основного стоматологічного 

інструментарію, технікою пломбування каріозних порожнин 

склоіономерними цементами та технікою пломбування каріозних порожнин 

композитними матеріалами. 

2. Оволодіти технікою застосування основного стоматологічного 

інструментарію, матеріалів та використання стоматологічного обладнання у 

терапевтичній стоматології при лікуванні середнього карієсу. 

Рівень професійних вмінь: 

1. Вміти проводити диференційну діагностику середнього карієсу. 

2. Вміти скласти план лікування середнього карієсу. 
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3. Вміти правильно відпрепарувати каріозну порожнину. 

4. Вміти зробити правильний вибір пломбувального матеріалу, вміти 

приготувати його та запломбувати порожнину. 

5. Вміти відполірувати пломбу 

Творчий рівень: Вміти досліджувати та розв’язувати проблемні 

питання в процесі клінічного протікання, діагностики та лікування 

середнього карієсу. 

3. Матеріали до аудиторної самостійної роботи 

3.1.Базові знання, навики, вміння необхідні для вивчення теми 

1. Знати етіологію та патогенез карієсу. 

2. Вміти зібрати і оцінити дані анамнезу та результати клінічних 

досліджень для встановлення діагнозу середнього карієсу. 

3. Знати патоморфологічну картину середнього карієсу. 

4. Знати клінічні ознаки гострого та хронічного процесу у пацієнтів з 

діагнозом середній карієс. 

5. Знати класифікацію каріозних порожнин за Блеком. 

6. Вміти провести препарування каріозної порожнини, використовуючи 

стандартні прийоми та етапи препарування. 

7. Вміти зробити правильний вибір пломбувального матеріалу при 

лікуванні середнього карієсу. 

8. Вміти запобігти виникненню помилок та ускладнень при лікуванні 

середнього карієсу. 
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3.2. Зміст теми заняття 

Середній карієс 

 

Скарги: Гострий  Хронічний  

Біль: слабкої інтенсивності від 

термічних, хімічних, 

механічних подразників 

практично безсимптомні 

протікання, рідко виникає 

слабка біль від хімічних, рідше 

термічних і механічних 

подразників 

Об’єктивні 
дані: 

  

Каріозна 
порожнина 

в зоні плащового дентину 

Вхідний 
отвір 
 

Вузький Широкий 

Дентин Розм’якшений, 
слабопегментований 

 
Твердий, пігментований 

Зондування Болісне емалево-
дентинного з’єднання 

 
Безболісне 

Електроодон
тометрія 
 

до 20-25 мкА до 10-12 мкА 

Диферен-
ційна діаг-
ностика 

глибокий карієс, хронічний періодонтит, клиновидний 
дефект, кислотний некроз твердих тканин 

 

 Препарування каріозної порожнини 

 Антисептична обробка каріозної порожнини 

Лікування 
Ізолююча підкладка в залежності від 

властивостей пломбувального матеріалу 

 Пломбування каріозної порожнини 
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3.3. Список рекомендованої літератури: 

Основна 

1. Борисенко А.В. Карієс, пульпит, периодонтит. – Е.: ВСИ 

«Медицина», 2011. – 519 с. 

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

3. Борисенко А.В. Секреты кариеса зубов. – М.: Книга плюс, - 2003. – 

544 с 

4. 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. 

5. Борисенко А.В. Кариес зубов. – К.: Книга плюс, - 2005. – 416 с. 

6. Ніколішин А.К., Ждан В.М., Борисенко А.В. та інші. Терапевтична 

стоматологія. – Т. 1. – Полтава: Дивосвіт, 2005. – 302 с. 

7. Дмитриева Л.А. Терапевтическая стоматология. – М.: МЕДпресс-

информ, 2003. – 896 с. 

 

Додаткова 

1. Марченко І.С., Правець Т.П. Лікування та профілактика карієсу 

зубів. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕСС, 2003. – 312 с. 

2. Николаев А.И., Цепов Л.М. Практическая терапевтическая 

стоматология. – М.: МЕДпресс-информ, 2007. – 928 с. 

3. Николишин А.К. Современные композиционные пломбировочные 

материалы. – Полтава, 1996. - 56 с. 

4. Лукиных Л.М. Кариес зубов (этиология, клиника, лечение, 

профилактика). – 2-е изд. – Н.Новгород, 1999. – 168 с. 

5. Баум Л., Филипс Р.В., Лунд М.Ф. Руководство по практической 

стоматологии. – М.: ОАО «Издательство Медицина», 2005. – 680 с. 

6. Хельвиг Е., Климен Й., Аттин Т. Терапевтическая стоматология. – 

Львов: Галдент, 1999. – 410 с. 
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Електронні джерела 

http://www.stomfak.ru/hirurgicheskaya-stomatologiya/hronicheskaya-ochagovaya-

odontogennaya-infektsiya.html?Itemid=1 

http://www.stomfak.ru/terapevticheskaya-stomatologiya/shemy-lecheniya-

razlichnyh-form-periodontita.html?Itemid=76 

http://newstom.ru/estetiheskayrestavraciy/271/ 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/27903/%D0%A1%D0%B5%D0%BF

%D1%81%D0%B8%D1%81 

 

3.4. Орієнтовна карта для самостійної роботи студентів з 

літературою по темі заняття 

 

Основні завдання Вказівки до завдання Відповіді 

Вивчити клініку 
гострого середнього 
карієсу та хронічного 
середнього карієсу 

1. Вказати основні клінічні ознаки 
гострого процесу 
2. Вказати основні клінічні ознаки 
хронічного процесу 

 

 

Вивчити методи 
обстеження для 
встановлення 
діагнозу середнього 
карієсу 

Розташуйте по мірі значення основні 
та додаткові методи обстеження 

 

Вивчити 
диференційну 
діагностику 
середнього карієсу 

Вкажіть диференційно-діагностичні 
ознаки характерні для середнього, 
глибокого карієсу, хронічного 
періодонтиту, клиновидного 
дефекту та некрозу твердих тканин 
зубів 

 

Вивчити властивості 
постійних сучасних 
пломбувальних 
матеріалів 

Виберіть постійний пломбувальний 
матеріал в залежності від локалізації 
каріозної порожнини 
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3.5 Матеріали для самоконтролю студентів на доаудиторному етапі 

А. Теоретичні питання для самоконтролю: 

1. Яке ураження твердих тканин зубів є характерним для середнього 

карієсу? 

2. Які ви знаєте основні методи обстеження хворого з карієсом? 

3. Які ви знаєте додаткові методи обстеження хворого із середнім 

карієсом? 

4. Перелічіть основні скарги у хворих на гострий середній карієс? 

5. Яка патолого-гістологічна картина середнього карієсу? 

6. Які методи застосовують для діагностики середнього карієсу? 

7. З якими захворюваннями слід проводити диференційну діагностику 

середнього карієсу? 

8. Які властивості повинні мати ізолюючі прокладки? 

9. Які особливості пломбування каріозної порожнини в залежності від 

її локалізації? 

10. Яка клініка гострого середнього карієсу? 

11. Яка клініка хронічного середнього карієсу? 

12. З якими захворюваннями диференціюють середній карієс? 

13. Яка диференційна діагностика гострого та хронічного середнього 

карієсу? 

14. Яке лікування середнього карієсу? 

 

Б. Тестові завдання до самоконтролю репродуктивного рівня теоретичних 

знань 

1. Пацієнт 18 років скаржиться на біль до солодкого і кислого у 35 

зубі. Біль відразу зникає після усунення подразника. Також при використанні 

флосу у міжзубному проміжку між 35 і 36 зубами він розволокняється. 

Який з методів обстеження найбільш точно підтвердить діагноз? 

А. Вітальне забарвлення. 

Б. Рентгенографія. 
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С. Зондування. 

Д. Термометрія. 

Правильна відповідь: Б. 

2. Пацієнтка 20 років звернулася зі скаргами на чутливість 46 зуба до 

кислого та солодкого, яка відразу зникає при усуненні подразника, скарги 

з’явилися 2 тижні тому. При огляді на жувальній поверхні 46 зуба виявлено 

каріозну порожнину з вузьким вхідним отвором. Дентин розм’якшений. 

Зондування стінок болісне. 

Який діагноз є відповідним даній клінічній картині? 

А. Флюороз. 

Б. Гіпоплазія. 

С. Гострий початковий карієс. 

Д. Гострий середній карієс. 

Правильна відповідь: Д. 

3. Для гострого середнього карієсу показниками електродіагностики є: 

А. ЕОД: 10-12 мкА 

Б. ЕОД: 40-50 мкА 

С. ЕОД: 20-35 мкА 

Д. ЕОД не проводиться 

Правильна відповідь: А. 

4. Хвора 25 років звернулась в клініку терапевтичної стоматології зі 

скаргами на застрягання їжі в 46 зубі, що непокоїть кілька місяців. 

Об’єктивно: на дистальній контактній поверхні 46 зуба виявлена каріозна 

порожнина в межах шару плащового дентину. Вхідний отвір широкий. 

Дентин твердий, пігментований, його важко зняти екскаватором, зондування 

дна та стінок каріозної порожнини безболісне. Вертикальна та горизонтальна 

перкусія не спричинюють болю. ЕОД – 6 мкА. Який найімовірніший діагноз? 

А. Гострий середній карієс  

В. Хронічний середній карієс 

С. Хронічний глибокий карієс  
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Д. Гострий глибокий карієс  

Е. Хронічний періодонтит  

Правильна відповідь: В. 

5. Чоловік 35 років звернувся до лікаря для санації порожнини рота. 

Об’єктивно: на присінковій поверхні 22 зуба в пришийковій ділянці виявлено 

дефект твердих тканин у межах плащового дентину, дентин твердий, темного 

кольору, дно шорстке. Зондування та холод болю не спричинюють. Який 

найімовірніший діагноз?  

А. Ерозія емалі  

В. Клиноподібний дефект  

С. Флюороз, деструктивна форма  

Д. Хронічний середній карієс 

Е. Некроз твердих тканин  

Правильна відповідь: Д. 

6. Під час профілактичного огляду у пацієнта 45 років на жувальній 

поверхні 23 зуба виявлено каріозну порожнину у межах плащового дентину. 

Дно і стінки виповнені щільним пігментованим дентином, зондування та 

реакція на холод безболісні. Перкусія не спричиняє болю. ЕОД - 6 мкА. 

Поставте найімовірніший діагноз. 

А. Хронічний глибокий карієс 

В. Гострий середній карієс  

С. Хронічний середній карієс 

Д. Гострий глибокий карієс  

Е. Хронічний періодонтит 

Правильна відповідь: С. 

7. Хворий 32 років скаржиться на короткочасний біль у зубі верхньої 

щелепи зліва, що з’являється внаслідок дії хімічних та термічних 

подразників. Після усунення подразника біль швидко зникає. Об`єктивно: під 

час обстеження у 26 зубі виявлено каріозну порожнину з вузьким вхідним 

отвором, розміщеним у межах плащового дентину. Дентин дна і стінок 
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м`який, сірого кольору. Зондування по емалево-дентинний межі болісне. 

Перкусія не спричиняє болю. ЕОД - 6 мкА. Поставте діагноз. 

А. Гострий середній карієс.  

В. Хронічний фіброзний пульпіт.  

С. Гострий поверхневий карієс.  

Д. Гострий глибокій карієс.  

Е. Хронічний середній карієс.  

Правильна відповідь: А. 

8. Хворий 32 років скаржиться на наявність каріозної порожнини в зубі 

верхньої щелепи, що з`явилася 5 місяців тому. Об`єктивно: під час 

обстеження в 26 зубі виявлено каріозну порожнину з широким вхідним 

отвором, розташованим у межах плащового дентину. Каріозна порожнина не 

сполучається з порожниною зуба. Дентин дна та стінок каріозної порожнини 

твердий, пігментований. Встановіть попередній діагноз. 

А. Хронічний глибокий карієс. 

В. Хронічний поверхневий карієс.  

С. Гострий середній карієс.  

Д. Гострий глибокий карієс.  

Е. Хронічний середній карієс. 

Правильна відповідь: Е. 

9. Чоловік 22 років звернувся в стоматологічну поліклініку зі скаргами 

на наявність каріозної порожнини в 11 зубі. Об’єктивно: на медіальній 

контактній поверхні зуба в межах плащового шару дентину виявлено 

каріозну порожнину, виповнену світлим розм’якшеним дентином. Реакція на 

холод слабко болісна. Який найімовірніший діагноз? 

А. Гострий глибокий карієс  

В. Хронічний середній карієс  

С. Хронічний глибокий карієс  

Д. Гострий середній карієс 

Е. Гострий поверхневий карієс 
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Правильна відповідь: Д. 

10. Хворий 32 років скаржиться на короткочасний біль у зубі верхньої 

щелепи, що виникає під час споживання солодкої та холодної їжі . Біль 

з'явився місяць тому. Об'єктивно: на жувальній поверхні 26 зуба виявлено 

каріозну порожнину з вузьким вхідним отвором в межах плащового дентину. 

Дентин дна і стінок розм'якшений, зондування по емалево-дентинній межі 

болісне, перкусія безболісна, під час термодіагностики виникає біль, що 

швидко зникає після усунення подразника. Встановіть діагноз. 

А. Гострий початковий карієс  

В. Гіперемія пульпи  

С. Гострий глибокий карієс  

Д. Хронічний фіброзний пульпіт  

Е. Гострий середній карієс 

Правильна відповідь: А. 

В. Задачі для самоконтролю: 

1. Хвора з’явилася до лікаря з цілю санації. При огляді на жувальній 

поверхні 26 зубу виявлена каріозна порожнина середньої глибини, 

зондування дна та перкусія зубу безболісна, препарування стінок порожнини 

виникало відчуття болю. 

Поставте попередній діагноз та проведіть диференційну діагностику. 

2. Хворому поставлений діагноз хронічний середній карієс 21 зубу 

(апроксимально-дистальна проверхня). 

Обґрунтуйте план лікування. 

3. В клініку звернулася хвора А. з приводу пломби, яка випала, з 23 

зубу. Зуб не болить. Пацієнт відчуває дискомфорт при попадання їжі в зуби. 

Відмічається дефект в межах емалі та плащового дентину. Дно щільне, 

зондування стінок болісне. 

Проведіть диференційний діагноз і поставте кінцевий діагноз. 

 11 



  

4. Хворій поставлений діагноз гострий середній карієс 25 зубу 

(апроксимально-медіальна поверхня). 

Обґрунтуйте план лікування. Підберіть оптимальний пломбувальний 

матеріал. 
5. Хвора з’явилася до лікаря з ціллю санації. При огляді на жувальній 

поверхні 17 зуба виявлена каріозна порожнина середньої глибини, 

зондування дна та перкусія зуба безболісна, препарування стінок порожнини 

болісне. 

Поставте попередній діагноз та проведіть диференційну діагностику. 

Еталони рішення до задач 

1. Хронічний середній карієс 26 зуба. Слід диференціювати з гострим 

середнім карієсом, хронічним періодонтитом. 

2. Препарування каріозної порожнини 21 зуба, прокладка з фосфат-

цементу, з сіліцин-цемента, або з композиційних пломбувальних матеріалів. 

3. Хронічний середній карієс 23 зубу. Слід диференціювати з гострими 

середнім карієсом, хронічним періодонтитом, хронічним середнім карієсом. 

4. Лікування гострого середнього карієсу проводиться хірургічним 

шляхом (препарування каріозної порожнини, прокладка з фосфат-цементу, з 

сіліцин-цементу або з композиційних матеріалів). 

5. Хронічний середній карієс 17 зуба. Слід диференціювати з гострим 

середнім карієсом, хронічним періодонтитом. 
 

4. Матеріали для аудиторної самостійної роботи 

4.1 Перелік навчальних практичних завдань 

1. Скласти план лікування хронічного карієсу та обрати відповідний 

пломбувальний матеріал при пломбуванні 13 зубу у випадку, що каріозна 

порожнина розташована на контактно-дистальній поверхні. 
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2. Скласти план лікування. Провести диференційну діагностику 

середнього карієсу та глибокого карієсу, підібрати, використовуючи 

допоміжні методи діагностики. 

4.2 Професійні алгоритми для оволодіння практичними навиками та 

професійними вміннями 

Алгоритм орієнтовної основи дій при лікуванні гострого та 

хронічного середнього карієсу 

№ 
п/п 

Завдання Вказівки Примітки 

1. Діагностувати 
гострий та 
хронічний 
середній карієс 

Зондування, реакція на 
термічні, механічні, 
хімічні подразники 
електроодонтометрія 

Зондування при гострому 
процесі емалево-
дентинного з’єднання 
болісне при хронічному – 
безболісне. Біль на 
подразники при гострому 
процесі ЄОД при 
гострому карієсі до 10-
12 маА пр хронічному – 
20-25 мкА 

2. Лікування 
середнього 
карієсу 

Препарування 
каріозної порожнини 
та антисептична 
обробка каріозної 
порожнини 
Накладання ізолюючої 
прокладки 
 
 
 
 
Накладання постійної 
пломби 

3% розчин перекису 
водню йодинол, 
нетрофурани (0,1% 
розчин фураліну, 0,5% 
фурадонін) 
Найчастіше застосовують 
фосфат-цементи, 
стеклоіономерні цементи, 
пасти та ін. Товщина 
ізолюючої прокладки не 
менше 1,5 мм 
Вибір пломбувального 
матеріалу в залежності від 
локалізації каріозної 
порожнини 
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Ознаки 
Захворювання 

Середній карієс Глибокий карієс Хронічний 
періодонтит 

Клиновидний 
дефект 

Кислотний некроз 
твердих тканин 

зубів 

Скарги 

Короткочасна 
біль від 

температурних 
хімічних 

подразників. 
Може мати 

безсимптомне 
протікання 

Короткочасний 
біль від 

механічних 
температурних і 

хімічних 
подразників 

Біль при 
накушуванні, 

відчуття 
розпирання та 
дискомфорту в 

зубі 

Іноді біль від 
температурних та 

хімічних 
подразників. 
Може мати 

безсимптомне 
протікання 

Короткочасний біль 
від температурних 

та хімічних 
подразників 

Локалізація 

Жувальні, 
контактні, 

вестибулярні 
поверхні, 

пришийкові 
ділянки 

Та ж Та ж 
Вестибулярні 
поверхні на 

шийках зубів 

Вестибулярні 
поверхні та ріжучі 
краї фронтальних 

зубів 

Характерні ознаки 
ураження 

Каріозна 
порожнина в 

межах плащового 
дентину 

Каріозна 
порожнина в 

межах 
колопульпарного 

дентину 

Зміна кольору 
коронки зуба, 

реакція на 
перкусію 

Дефект має 
форму клина з 

гладкими 
поверхнями 

Площинний дефект, 
виповнений 

демінералізованою 
емаллю 

Реакція твердих 
тканин на 

зондування та 
температурні 
подразнення 

Може бути 
болісна і 

безболісна 
Болісна Болісна 

Може бути 
болісна і 

безболісна 
Часто болісна 

Електрозбудливість 
пульпи 

В межах норми 6-
12 мкА 

Частіше в межах 
норми, іноді трохи 

знижена 
Більше 100 мкА В межах норми В межах норми 

 



  

4.3. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів на 

основному етапі практичного заняття: 

- тематичний стоматологічний пацієнт; 

- інструменти основного стоматологічного набору; 

- прицільні рентгенограми; 

- апарат електроодонтодіагностики. 

 

5.Матеріали для післяаудиторної самостійної роботи: 

 

Тематика для пошукової дослідницької роботи при підготовці до 

заняття за темою: „Клініка, діагностика, диф. діагностика, лікування 

середнього  карієсу”  
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