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 1 година 

1. Актуальність теми: глибокий карієс характеризується утворенням 
каріозної порожнини, що уражує майже всю товщу дентину до пульпи. Тому 
діагностика та лікування глибокого карієсу є надзвичайно актуальною задачею 
сучасної стоматології.  

 
2.Навчальні цілі: 

Рівень теоретичних знань   
1. Знати клінічні прояви хронічного глибокого карієсу; 
2. Засвоїти принципи діагностики хронічного глибокого карієсу зубів; 
3. Знати теоретичні та практичні підходи до лікування хронічного глибокого 

карієсу. 
Рівень практичних навиків  

1. Оволодіти технікою застосування основного стоматологічного 
інструментарію, матеріалів та вміти використати стоматологічне обладнання 
для діагностики та лікування хронічного глибокого карієсу. 

2. Оволодіти навиками виконання стоматологічних маніпуляцій під час 
діагностики, диференціальної діагностики та лікування хронічного глибокого 
карієсу зубів. 
Рівень професійних вмінь   

1. Вміти провести діагностику, диференціальну діагностику та лікування 
хронічного глибокого карієсу; 

2. Оволодіти вмінням проводити лікування хронічного глибокого карієсу із 
застосуванням сучасних пломбувальних матеріалів. 

Творчий рівень 
Вміти використати теоретичну базу знань для конкретних клінічних 

ситуацій. 
 

3. Матеріали доаудиторної самостійної роботи: 
3.1 Базові знання, навики, вміння, необхідні для вивчення теми  
1. Знати анатомію, топографічну анатомію всіх груп зубів. 
2. Знати гістологічну будову твердих тканин зубів. 
3. Вміти зібрати та оцінити дані анамнезу та результатів додаткових методів 
обстеження в терапевтичній стоматології. 
4. Вміти правильно описати дані об’єктивного обстеження місця захворювання 
(Status localis). 
5. Вміти діагностувати хронічний глибокий карієс. 
6. Вміти запобігти виникненню помилок в діагностиці та лікуванні даного 
діагнозу. 
3.2 Зміст теми заняття: 
Каріозна порожнина при глибокому карієсі розміщується в 
навколопульпарному дентині. Скарг на біль при хронічному глибокому карієсі 
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майже не буває. Дефект твердих тканин в зубі досить великий – займає значну 
частину коронки зуба, відкритий назовні. Каріозна порожнина виповнена 
досить щільним пігментованим дентином. Зондування стінок і дна порожнини 
безболісне внаслідок розвитку під ними добре виражених зон прозорого та 
вторинного дентину. Поверхня каріозного дентину шорстка при зондуванні. 
Розвиток такої порожнини може відбуватися роками. 

Поряд із традиційними методами дослідження (огляд, зондування, 
перкусія) для діагностики карієсу застосовують і метод виявлення 
електрозбудливості нервових рецепторів пульпи та періодонта – 
електроодонтодіагностику. 

В диференціальній діагностиці беруться до уваги діагнози: гострий 
обмежений пульпіт, хронічний простий пульпіт, хронічний гангренозний 
пульпіт та хронічний середній карієс. 

Лікування хронічного глибокого карієсу проводять за схемою: 
знеболення твердих тканин зуба – препарування каріозної порожнини – 
пломбування її сучасними пломбувальними матеріалами. 
 

3.3 Список рекомендованої літератури 
 
Основна 

1. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф., 
Несин О.Ф. Терапевтична стоматологія, Том 2. –  Київ: «Здоров’я», 2004 р. - 
388 с. 
2. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М. та ін. Терапевтична 
стоматологія, Том 2, 2е видання, перероблене та доповнене. – Київ: «Здоров’я», 
2010. – 407 с. 
3. Борисенко А.В. Кариес, пульпит, периодонтит, учебное пособие. – Киев, 
ВСИ, «Медицина», 2011 г. – 114-260 с. 
4. Борисенко А.В. Кариес зубов. – Киев: «Книга Плюс», 2000 г. 
5. А.И. Николаев, Л.М. Цепов Практическая терапевтическая стоматология, 
Москва, «МЕДпресс-информ», 2003 г., 542 с. 
6. Практикум з терапевтичної стоматології за заг. ред. проф. А.В. Борисенка, 
Київ, «Книга-плюс», 2011 рік. – 509 с. 
 

Додаткова  
1. А.И. Николаев, Л.М. Цепов Фантомный курс терапевтической 

стоматологии, Москва «МЕДпресс-информ», 2009, - 425 с. 
2. А.И. Николаев Препарирование кариозных полостей: современные 

инструменты, методики, критерии качества, Москва «МЕДпресс-информ», 
2006, - 207 с. 

3. А.В. Борисенко Секреты лечения кариеса и реставрация зубов, М., «Книга-
плюс», 2002, - 544 с. 

4. Э. Хельвиг, Й. Климек Терапевтическая стоматология. Под ред. А.М. 
Политун, Н.И. Смоляр. Перев. с нем. – Львов, «ГалДент», 1999, - 409 с. 

3 
 



5. В.Н. Чиликин Новейшие технологии в эстетической стоматологии. – М.: 
«МЕДпресс-информ», 2004, - 96 с. 

6. В.А. Попков, О.В. Нестерова, В.Ю. Решетняк Стоматологическое 
материаловедение, М., «МЕДпресс-информ», 2006, 382 с. 

 
Електронні джерела 

http://medstandart.net/ browse/1615 
http://intradent.tdmu.edu.ua/…/ 
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/42014.html 
http://www.dissecat.com 
http://video-med.ru/node/206 
 
3.4 Орієнтовна карта для самостійної роботи студентів з літературою по 
темі заняття 
 

Основні завдання 
Вказівки до завдання Відповіді 

1 
2 3 

1. Знати анатомію та 
топографічну анатомію 
всіх груп зубів . 

1. Вказати топографо-анатомічні 
особливості всіх груп зубів. 
2. Згадати гістологічну будову твердих 
тканин зубів. 

 

2. Вивчити 
патологоанатомічні 
зміни в твердих 
тканинах зубів при 
хронічному глибокому 
карієсі.. 

1. Звернути увагу чи виражені всі зони 
ураження дентину. 
2. Які зміни спостерігаються в пульпі зуба. 

 

3. Вивчити клініку 
хронічного 
глибокого 
карієсу. 

 
 

1. Які суб’єктивні симптоми виражені при 
хронічному глибокому карієсі. 
2. Опишіть об’єктивну картину при даному 
діагнозі.. 
3. На що треба звернути увагу, щоб 
конкретизувати діагноз? 

 

4. Принципи 
діагностики 
хронічного 
глибокого 
карієсу. 

 

1. Які методи діагностики (основні) 
застосовують? 
2. Які додаткові методи  діагностики 
використовують? 
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5. Питання 
диференціальної 
діагностики 
хронічного 
глибокого 
карієсу. 

 
 

7. Перечислити захворювання , з якими 
проводять диференціальну діагностику 
хронічного глибокого карієсу. 
8. Провести диференціальну 
діагностику між середнім та глибоким 
хронічним карієсом. 

 

1 
2 3 

6. Засвоїти принципи 
лікувальної тактики 
лікаря-стоматолога при 
хронічному глибокому 
карієсі зубів. 
 

1. Знати етапи препарування каріозних 
порожнин. 
2. Особливості препарування каріозних 
порожнин різних класів по Блеку; 
3. Особливості пломбування каріозних 
порожнин різних класів. 

 

 

3.5 Матеріали для самоконтролю студентів на доаудиторному етапі 

А. Теоретичні питання для самоконтролю: 
1. Згадайте анатомічні та анатомо-топографічні особливості всіх груп зубів. 
2. Гістологічна будова твердих тканин зубів. 
3. Яка суб’єктивна картина хронічного глибокого карієсу? 
4. Опишіть об’єктивну клінічну картину хронічного глибокого карієсу? 
5. Які основні та додаткові методи  обстеження застосовують в діагностиці 
хронічного глибокого карієсу? 
6. З якими захворюваннями проводять диференціальну діагностику хронічного 
глибокого карієсу? 
7. Яка схема лікування хронічного глибокого карієсу зубів? 
8. Чим відрізняється лікувальна тактика лікаря-стоматолога при діагнозі 
«Гострий глибокий карієс» від діагнозу «хронічний глибокий карієс»? 
Пояснити. 
9. Які сучасні пломбувальні матеріали застосовуюсть при лікуванні хронічного 
глибокого карієсу? 
10. Коли застосовують ізолювальні прокладки при лікуванні хронічного 
глибокого карієсу. 
 

Б. Тестові завдання до самоконтролю репродуктивного рівня теоретичних 
знань 

1. Найбільш чутливими зонами твердих тканин зуба є: 
  А). емалево-дентинне з’єднання٭ 
 Б). емаль 
 В). плащовий дентин 
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 Г). навколопульпарний дентин 
 Д). цемент. 
2.  У разі глибокого карієсу в порожнині IV класу дно має бути: 
А). Плоским  
Б). Валикоподібно-увігнутим 
В) Увігнутим 
Г) Плоско-увігнутим 
 Д) Опуклим відповідно конфігурації пульпи٭
3. Назвіть третій етап препарування каріозних порожнин : 
 А) Некректомія٭
Б) Згладжування країв емалі 
В) Формування порожнини 
Г) Розширення порожнини 
Д) Розкриття порожнини 
4. Які інструменти використовують на етапі некректомії при препаруванні 
каріозних порожнин: 
А) Конусоподібні бори  
Б) Циліндричні бори 
В) Фісурні бори 
Г) Колесоподібні бори 
 Д) Кулясті бори٭
5. До якого класу слід віднести каріозну порожнину, що розташована на 
вестибулярній поверхні 16 зуба в сліпій ямці: 
А) V клас 
Б) IV клас 
В) ІІІ клас 
Г) ІІ клас 
 Д) І клас٭
6. Який матеріал із нищеперерахованих не використовують для постійного 
пломбування каріозних порожнин: 
 А) Цинк-фосфатний цемент٭
Б) Силікофосфатний цемент 
В) Композитний матеріал хімічної полімеризації 
Г) Композитний матеріал світлової полімеризації 
7. При пломбуванні каріозних порожнин 2 класу ізолювальну прокладку 
накладають: 
 А) На дно основної порожнини і додаткової площадки٭
Б) На дно основної порожнини 
В) На дно додаткової площадки 
Г) На дно основної порожнини і приясенну стінку 
Д) На стінки і дно основної порожнини 
8. Якою повинна бути глибина додаткової площадки: 
 А) На 1-2 мм глибша за емалево-дентинне з’єднання٭
Б) До дентинно-емалевого з’єднання 
В) У межах емалі 
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Г) У навколопульпарному дентині 
9. Яким чином необхідно вносити композиційний матеріал хімічної 
полімеризації у каріозну порожнину під час її пломбування: 
А) Невеликими порціями 
 Б) 1-2 порціями٭
В) Невеликими порціями, притираючи до стінок 
Г) Навскісними шарами 
Д) Горизонтальними шарами 
В. Задачі для самоконтролю: 

1. Пацієнт звернувся зі скаргами на каріозну порожнину у 47 зубі, яка виникла 
близько року тому. Об’єктивно: на жувальній поверхні 47 зуба є каріозна 
порожнина в межах навколо пульпарного дентину. Який клас каріозної 
порожнини за Блеком? Які пломбу вальні матеріали можна використати у 
даному випадку? 
Відповідь. Каріозна порожнина першого класу за Блеком. Амальгаму, 
макрогібридний композит, тотально-наповнений композит.  

 

2. У пацієнтки 55 років виявлена каріозна порожнина на контактній поверхні 21 
зуба, у сліпій ямці виявлена щільна темно-коричневого кольору пігментація. Як 
слід препарувати порожнину у цьому зубі? 
Відповідь.Препарують через піднебінний доступ основну каріозну порожнину. 
У сліпій ямці формують додаткову площадку, яку з’єднують з основною 
порожниною. Додаткову порожнину формують шириною 1,5-2 мм., глибиною – 
1-1,5 мм. Вона має бути розташована якомога далі від різального краю, щоб не 
ослабити тканини зуба. При препаруванні слід максимально зберегти при 
ясенний емалевий валик на піднебінній поверхні зуба. 
 
3. Пацієнту віком 22 роки із хронічним глибоким карієсом 46 зуба було 
поставлено пломбу зі срібної амальгами, що мала прокладку на дні завтовшки 
0,5 мм. з фосфат-цементу. Через 1 добу з’явився нетривалий біль. Його 
провокували термічні подразники. Які негативні якості амальгами спричинили 
появи болю? 
Відповідь. Висока теплопровідність пломбу вального матеріалу. 
 
4. У пацієнта під час обстеження порожнини рота виявлено каріозну 
порожнину в 11 зубі в межах навколо пульпарного дентину та ушкодженням 
кута зуба та його різального краю. Який пломбувальний матеріал найбільш 
оптимальний у даному випадку? 
Відповідь. Композиційний матеріал світлового твердіння 

 
5. При пломбуванні каріозної порожнини 1 класу 36 зубі на дно порожнини 
була накладена фосфат-цементна прокладка. Поставлена пломба з 
композитного матеріалу хімічної полімеризації «Alpha-Dent». Через кілька 
тижнів пацієнт повторно звернувся зі скаргами на біль при накушуванні на 36 
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зуб. При огляді та обстеженні було виявлено підвищення прикусу. Як воно 
виникло? Як усунути дане ускладнення? 
Відповідь. Причиною даного ускладнення є пломбування 36 зуба із надлишком 
пломбу вального матеріалу, що призвело до підвищення прикусу та болю при 
накушуванні на зуб. Потрібно за допомогою копіювального паперу виявити 
місце надлишку матеріалу та видалити його борами. Потім потрібно зробити 
фінішне оброблення та полірування пломби. 
 
4. Матеріали для аудиторної самостійної роботи 

4.1 Перелік навчальних практичних завдань 

1. Викладіть тактику лікаря-стоматолога при лікуванні хронічно глибокого 
карієсу. 
2. Встановіть черговість втручань при проведенні санації порожнини рота. 
 
4.2 Професійні алгоритми для оволодіння практичними навиками та 
професійними вміннями 

Схема орієнтовних дій при діагностиці хронічного глибокого карієсу 

Еталон 
діагностики 

Засоби та умови 
дослідження 

Критерії 
самоконтролю 

Ознайомлення з 
історією хвороби 

пацієнта 

Ретельно вивчіть історію 
хвороби пацієнта. 

Звернути увагу на статус 
стоматологічного здоров’я 

Логічне мислення 
лікаря, вміння 

знаходити причинно-
наслідкові зв’язки 

Проведіть 
опитування 

хворого: 
1.Виявіть скарги 

Ртельний збір анамнезу 
хвороби та анамнезу 

життя пацієнта 

Перелічені суб’єктивні 
симптоми наводять на 
думку попереднього 

діагнозу  
2.Проведіть 
об’єктивне 
обстеження 

пацієнта 

Огляд порожнини рота, 
використовуючи набір 

стоматологічних 
інструментів  

Запис зубної формули, 
виявлення причинного 

зуба 

3.Оцініть 
гігієнічний стан 
порожнини рота 
 

Виявіть зубний наліт, 
бляшку, визначте індекс 

гігієни (за відомою 
методикою) 

Недостатній догляд за 
ротовою порожниною є 
передумовою для 
інтоксикації та 
алергізації організму 

 
Для уточнення 

діагнозу проведіть 
додаткові 

дослідження: 
• основні 

Основні: 
• огляд 
• зондування 
• термопроба 
Додаткові: 

Вокористовуючи знання 
щодо методів 
дослідження 

• уточнення 
діагнозу 
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• додаткові 
 
 
 
 

• перкусія 
• електроодонто

-діагностика (ЕОД) 
• рентгенографі

я 

• формулювання 
кінцевого 
діагнозу 

 

 

Схема орієнтовної основи дій при лікуванні хронічного глибокого карієсу 

Компоненти 
лікування 

Засоби лікування Критерію 
самоконтролю 

Підготовка порожнини 
рота 

Щіточки, чашечки, 
очищувальні пасти, 
наконечик бормашини 

Гігієнічне полоскання 
порожнини рота 

розчинами 
антисептиків. За 
необхідності – 

професійне чищення. 
Вибір кольору 
пломбувального 
матеріалу 

Стандартна шкала відтінків 
стоматологічних матеріалів 
“Vita” 

Береться до уваги 
умовний поділ зуба на 
тіло, різальний край 
(або жувальна 
поверхня) та ділянку 
шийки 

Ізоляція каріозної 
порожнини 

Застосування кофердаму, за 
його відсутності – інші 
засоби: чашечкм, круглі 

матриці, ватні або лігнінові 
валики тощо. 

Слиновідсмоктувачі, 
пиловідсмоктуівачі, 

ретраційні нитки 

Після ізоляції у 
каріозну порожнину не 
повинні потрапляти 
ротова рідина та інші 
домішки 

Знеболюваня твердих 
тканин зуба 

Арсенал анестетиків за 
показанням, карпульні 
шприци, голки 

Застосування 
відповідних методик 
місцевої анестезії за 
показаннями  

Препарування каріозної 
порожнини 

Набір стоматологічних 
інструментів, борів 

Зоровий контроль, 
дотримання усіх 
правил препарування 
відповідно до класу 
дефекту 
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Пломбування каріозної 
порожнини з 
подальшим 

відновленням 
анатомічної форми зуба 

Широкий арсенал сучасних 
пломбувальних матеріалів за 
показаннями 

Застосування сучасних 
пломбувальних 
матеріалів відповідно 
до класу дефекту 

Фінішна обробка 
пломби 

Шліфувальні та 
полірувальні засоби обробки 
пломби, полірувальні пасти 

Візуальний контороль. 
Доведення пломби до 
блиску в сухому 
вигляді 

4.3 Методичне забезпечення самостійної роботи студентів на основному 
етапі практичного заняття: 

- пацієнт стоматологічної клініки; 
- інструменти основного стоматологічного набору; 
- прицільні рентгенограми; 
- апарат електроодонтодіагностики. 
 

5.Матеріали для післяаудиторної самостійної роботи: 

Тематика для пошукової роботи при підготовці до заняття: «Методики 
альтернативного препарування каріозних порожнин при лікуванні глибокого 
карієсу» 

1. Борисенко А.В.Секреты терапевтической стоматологии. Том 1. Москва, 
«МЕДпресс-информ», 2009 г. 
2. Лобовкина Л.А. Клиническое применение адгезивных систем различных 
поколений в работе врача-стоматолога /Л.А.Лобовкина, А.М. Ромашов // 
Современная стоматология. 2010. - №2. – С. 11-14.  
3. Роберт Лоув. Секционные матрицы. Кариозные поражения ІІ класса. Прямое 
восстановление контактного пункта / Роберт Лоув // Современная 
стоматология. 2010. - №2. – С. 21-24. 
4.. Мороз Б.Т. Современные пломбировочные материалы и особенности их 
применения в клинической практике. Руководство для врачей- стоматологов. / 
Б.Т. Мороз, Т.С. Дворникова // МЕДН, 2005 г.   
5. Профилактика стоматологических заболеваний. Часть І,ІІ   / Хоменко Л.А., 
Савтичук А.В. та інші // К. - Книга плюс. – 2010 г.  
6. Радлинский С.В., Радлинская В.Н. Современные технологии реставрации 
зубов.- Полтава, 2002.-60с. 
7. Боровский Е.В.,Иванов В.С.,Банченко Г.В. и др. Терапевтическая 
стоматология.-М.: Медицинское информационное агенство,2004.-840с. 
8.Шмидседер Дж. Эстетическая стоматология/Пер. с англ. Под ред. Т.Ф. 
Виноградовой.-М.: МЕДпресс-информ,2004.-320с. 
9.Максимовская Л. Н.,Рощина П.И. Лекарственные средства в 
стоматологии:Справочник.-2-е изд., перераб.и доп.-М.: Медицина, 2000.-240с. 
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10.Луцкая И. К. Цветоведение в  эстетической стоматологии. М.: Медицинская 
книга,2006.-116с. 
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