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Загальне лікування карієсу. Множинний карієс. 
 1 година 

1. Актуальність теми: Зважаючи на багаточисельність чинників, що 

обумовлюють розвиток карієсу, істотне значення для його виникнення мають 

зміни функціонування цілого ряду органів і систем. Тому варто спрямувати 

увагу не на локальні каріозні дефекти зубів, а на певний стан організму, що 

можна назвати каріозною хворобою. Руйнування твердих тканин зуба є не що 

інше, як наслідок названого стану, а отже, відновлення структури та функції 

каріозних зубів за допомогою сучасних реставраційних стоматологічних 

матеріалів є лише паліативним засобом, що з певним успіхом усуває деякі 

наслідки загального процесу. Тобто пломбування каріозних порожнин не 

попереджає подальший розвиток каріозного процесу в інших зубах. Лише 

при початковому карієсі можливий певний зворотній розвиток процесу 

демінералізації емалі під впливом ремінералізуючої терапії. Наявність 

каріозних уражень зубів, особливо – численних вогнищ демінералізації емалі, 

множинного карієсу, його декомпенсованого перебігу – потребує впливу на 

весь організм з метою загального лікування карієсу, що має багато спільного 

із загальною профілактикою карієсу. 

2.Навчальні цілі: 

Рівень теоретичних знань   

1. Знати клінічні прояви множинного карієсу; 

2. Засвоїти принципи діагностики  множинного карієсу зубів; 

3. Знати теоретичні та практичні підходи до лікування множинного 

карієсу. 

Рівень практичних навиків  

1. Оволодіти технікою застосування основного стоматологічного 

інструментарію, лікувальних засобів та вміти використати стоматологічне 

обладнання для діагностики та лікування множинного карієсу; 

2. Оволодіти навичками виконання стоматологічних маніпуляцій під 

час діагностики, диференціальної діагностики та лікування множинного 



карієсу зубів. 

Рівень професійних вмінь   

1. Вміти провести діагностику, диференціальну діагностику множинного 

карієсу; 

2. Оволодіти вмінням проводити загальне лікування множинного карієсу 

із застосуванням сучасних засобів. 

Творчий рівень 

Вміти використовувати теоретичні знання для конкретних клінічних 

ситуацій. 

 
3. Матеріали доаудиторної самостійної роботи: 

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

1. Вміти зібрати та оцінити дані анамнезу та результатів додаткових методів 

обстеження в терапевтичній стоматології: 

2. Вміти правильно описати дані об’єктивного обстеження;  

3. Вміти діагностувати множинний карієс; 

4.Вміти запобігти виникненню помилок в діагностиці, загальному лікуванні 

та профілактиці множинного карієсу. 

3.2 Зміст теми заняття: 

Загальне лікування карієсу представляє собою усунення 

медикаментозними і немедикаментозними засобами таких чинників 

загального стану організму, що певною мірою обумовлюють розвиток 

карієсу зубів. Слід відзначити, що така обумовленість найчастіше 

реалізується через порушення процесів обміну, зокрема - кальцій-

фосфорного, а також - через зниження загальних захисних механізмів 

організму. Так, при хворобах щитовидної і паращитовидних залоз можуть 

порушитись процеси обміну кальцію і фосфору, що безпосередньо 

регулюються гормонами цих залоз - кальцитоніном і паратгормоном. До 

порушення цього виду обміну можуть призвести також захворювання 

печінки (де синтезується зокрема проміжна форма вітаміну Д), кишечнику 



(всмоктування кальцію, фосфору), нирок (синтез активної форми вітаміну Д, 

реабсорбція кальцію та фосфору). Захворювання кишечнику, що 

супроводжуються дисбактеріозом, можуть зумовити зниження активності 

механізмів місцевого захисту, зокрема - порожнини рота. На тлі такого 

зниження відбувається посилене утворення зубної бляшки, що значною 

мірою визначається активністю мікрофлори порожнини рота і є одним з 

провідних карієсогенних чинників. До подібних наслідків можуть призвести 

також інші зміни функціонування систем імунного захисту організму (при 

цьому слід зауважити, що про існування певного ступеня імунодефіциту 

свідчить наявність хронічних захворювань внутрішніх органів, алергічних 

захворювань, часті (більше, ніж 3 рази на рік) гострі респіраторні 

захворювання. Будь-які системні захворювання, що супроводжуються 

порушенням різних видів обміну, особливо мінерального та білкового, 

можуть несприятливо відбиватись на процесах закладки і формування 

повноцінної структури зубів. Усунення загальних причин попереджає появу 

нових каріозних порожнин, стабілізує початкові каріозні ураження і 

запобігає розвитку вторинного, рецидивного карієсу та його ускладнень після 

відновлення зубів. 

Перевага в загальному лікуванні карієсу повинна надаватись 

немедикаментозним методам, спрямованим на зміцнення загального здоров'я 

і нормалізацію обмінних процесів. Збалансоване харчування забезпечує 

достатнє надходження речовин, необхідних як для підтримання гомеостазу 

зуба, так і для укріплення соматичного здоров'я. Лікування хронічних 

захворювань внутрішніх органів та систем нормалізує системи захисту її 

власного організму та усуває перешкоди засвоєнню необхідних для 

підтримання повноцінної структури зубів речовин (зокрема - кальцію, 

фосфору, мікроелементів). 

Медикаментозні методи загального лікування карієсу передбачають 

надходження до організму речовин, що беруть участь у формуванні 



нормальної карієсрезистентної структури зуба (кальцій, фосфор, фтор, 

мікроелементи, засоби, що нормалізують мінеральний обмін), а також 

препаратів, що підтримують на належному рівні захисні функції організму та 

процеси обміну речовин. Серед таких препаратів перше місце займають 

сполуки кальцію. 

До першого покоління препаратів кальцію відносять його прості солі: 

карбонат, хлорид, монофосфат, дифосфат, трифосфат, гліцерофосфат, цитрат, 

глюконат, лактат. Із простих солей заслуговує уваги цитрат кальцію, який 

засвоюється незалежно від часу прийому їжі і стану шлунково-кишкового 

тракту. Для повноцінного засвоєння їх необхідно комбінувати з вітаміном Д 

(із розрахунку не менше 400МО на добу). Тому були розроблені препарати 

другого покоління – комплекси солей кальцію (частіше всього карбонату) з 

вітаміном Д. Таким чином збільшилась біодоступність кальцію і 

покращилась ефективність лікування. До третього покоління відносять 

комплекси кальцію, вітаміну Д та мікроелементів, дублюючих його 

кальційзберігаючі функції та позитивно впливаючі на метаболізм кісткової 

тканини (бор, цинк, мідь, марганець та ін.). Наприклад: «Вітрум-кальцій», 

«Кальци-нова», «Кальцемин» - їх призначають по 1 т. х 2 р. на добу  

протягом 6 місяців. Це покращує ефективність лікування і є значною 

перевагою над препаратами кальцію першого та другого поколінь, які 

приймають  протягом 1 місяця. 

Слід зазначити, що призначення медикаментозних засобів лікування 

карієсу повинно здійснюватись лише за умови ретельного загального 

обстеження. 

Загальне лікування карієсу, як медикаментозне так і 

немедикаментозне, повинно проводитись за участю інших спеціалістів. 



Структурно-логічна схема змісту теми 

Загальне лікування карієсу зубів 

 

Немедикаментозні методи Медикаментозні методи 
Зміцнення загальносоматичного 

здоров’я 
Прийом препаратів кальцію та 
засобів, що нормалізують його 

обмін 
Лікування хронічних захворювань 

внутрішніх органів та систем 
Прийом препаратів фосфору 

 

Раціональне харчування зі 
збалансованим надходженням 

білків, вуглеводів, жирів, макро- і 
мікроелементів та вітамінів 

Прийом препаратів фтору 

 

Немедикаментозні методи 
підвищення імунологічної 

реактивності організму 

Прийом препаратів мікроелементів 

 Прийом вітамінів групи А, В, С, Д 
  

Прийом препаратів, що впливають 
на імунологічну реактивність і 
загально-зміцнюючих засобів 
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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 роль зубних 
відкладень у розвитку 
множинного карієсу 
зубів. 

1. Опишіть механізм утворення зубного 
нальоту, зубної бляшки. 

 
 

1. Вивчити клініку 
множинного 
карієсу. 

 

 

1. Опишіть об’єктивну картину.  

2. На що треба звернути увагу, щоб 
конкретизувати діагноз? 

 

2. Знати принципи 
діагностики 
множинного 
карієсу. 

 

1. Які методи діагностики (основні) 
застосовують? 

2. Які додаткові методи  діагностики 
використовують? 

 

3. Методи 
загального 
лікування карієсу 
зубів 

 
 

1.Враховувати стан загально-соматичного 
та стоматологічного здоров’я пацієнта.  

6. Методи професійної 
гігієни порожнини рота 
при множинному 

1.Назвіть основні методи видалення зубних 
відкладень. 

2. Виписати зубні пасти, гелі, ополіскувачі; 

 



карієсі 
7.  Засоби 
індивідуальної гігієни 
порожнини рота при 
множинному карієсі та 
їх роль для 
профілактики карієсу 

дати коротку характеристику їх дії. 
 
 
 

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

1.Знати особливості загального лікування 
множинного карієсу зубів. 
 

 

 

 

3.5 Матеріали для самоконтролю студентів на доаудиторному етапі 

А. Теоретичні питання для самоконтролю: 
1. Методи первинної профілактики карієсу. 

2. Задачі стоматологічної служби при проведенні фторування питної 

води. 

3. Які існують методи індивідуальної профілактики карієсу. 

4. Які засоби застосовують для попередження карієсу? Етапи 

санітарно-просвітньої роботи в дитячих колективах. 

5. Як запроваджується санітарно-просвітна робота для дорослого 

населення? 

6. Форми наглядної агітації при проведенні санітарно-просвітньої 

роботи. 

7. Вкажіть принципи та засоби, що застосовуються для загального 

лікування карієсу.  



8. Визначте фактори, що необхідно враховувати  при раціональному 

харчуванні пацієнта з множинним карієсом. 

9. Визначте значимість основних мінеральних речовин та вітамінів в 

раціональному харчуванні пацієнта з множинним карієсом. 

 

10. Визначте методи, що застосовуються для стимуляції організму при 

загальному лікуванні карієсу. 

Б. Тестові завдання до самоконтролю репродуктивного рівня 
теоретичних знань 

1. Хвора Е., віком 18 років, скаржиться на наявність в пришийкових 

ділянках 11, 12, 13, 21, 22, 23 зубів білуватих плям. Плями з’явилися декілька 

місяців тому, з часом їх розміри збільшилися. Народилася та проживає в 

місцевості, де вміст фтору в питній воді становить 1,4 мг/л. Яка тактика 

лікування даних плям. 

А. Стоматологічного втручання не потребує 

В. Препарування з подальшим пломбуванням 

С. Сріблення плям 

D. Зішліфування плям 

Е. Ремінералізуюча терапія 

Відповідь: Е. 

2.Хвора С., віком 22 роки, вагітна, скаржиться на появу білих плям на 

передніх зубах верхньої щелепи, які з’явилися на 4-му місяці вагітності. 

Об’єктивно: на присінковій поверхні 13, 12, 11, 21, 22, 23 зубів у 



пришийковій ділянці виявлені крейдоподібного кольору плями. Поверхня 

емалі втратила блиск, шорстка під час зондування. Хімічні подразники 

спричиняють короткочасний біль. Що в першу чергу могло б запобігти 

виникненню ураження твердих тканин зубів? 

А. Санація порожнини рота 

В. Приймання препаратів фтору 

С. Приймання препаратів кальцію і фосфору 

D. Ретельний гігієнічний догляд за порожниною рота 

Е. Зменшення у раціоні легкозасвоюваних вуглеводів 

Відповідь: С. 

3. Хвора А., 20 років. Проживає у місцевості з вмістом фтору у питній 

воді 0,7 мг/л. Скаржиться на чутливість зубів від солодкого, кислого. 

При огляду на вестибулярній поверхні у пришийковій ділянці 

11,12,13,14, 15, 21, 22, 23, 24, 25 зубів виявлені крейдоподібного 

кольору матові плями. Поверхня шорстка і болюча при зондуванні. Що 

з нижче перерахованого найбільш точно підтвердить правильний 

діагноз? 

А.  Вітальне забарвлення  

В. Рентгенографія  

С. Термопроба  

D. Електроодонтодіагностика  

Е. Перкусія 

Відповідь: А. 

4. Хвора Д., 20 років, вагітна, скаржиться на появу білих плям на 

фронтальних зубах верхньої щелеп, які з’явились на 3му місяці 



вагітності. При огляді на вестибулярній поверхні у пришийковій 

ділянці 13, 12, 11, 21, 22, 23, 31, 41 зубів виявлені крейдоподібного 

кольору плями. Поверхня емалі втратила блиск. Від хімічних 

подразників виникає короткочасний біль. Поставте попередній діагноз:  

A.  Хронічний початковий карієс 

B. Гострий поверхневий карієс  

C. Флюороз зубів  

D. Гострий початковий карієс 

E. Системна гіпоплазія емалі.  

Відповідь: D. 

5. Хворий В., 20 років, скаржиться на наявність косметичних дефектів біля 

ясен фронтальних зубів верхньої щелепи. Після обстеження встановлений 

діагноз: гострий середній карієс 11,12,13,21,22,23 зубів. Який 

пломбувальний матеріал найбільш оптимальний у даному випадку? 

A. Силікатний цемент  

B. Склоіономерний цемент  

C. Компомер 

D. Склоіономерний цемент з механізмом світлового затвердіння 

E. Силіко-фосфатний цемент  

Відповідь: В. 

В. Задачі для самоконтролю: 

1.  Хвора К., 22 років, скаржиться на множинну появу білих плям на зубах. 

Плями в пришийкових ділянках і на контактних поверхнях 11,12,13,21,22,23 

зубів з’явилися 2 місяці тому і швидко збільшуються. У хворої вагітність 8 

місяців. 

Встановіть діагноз; складіть план лікування. 

Відповідь: діагноз: гострий множинний карієс11,12,13,21,22,23 зубів. 

Рекомендовано дієту з виключенням вуглеводів, раціональне харчування з 



вмістом вітамінів групи В, С, Д, білків; гліцерофосфат кальцію по 1т х3 р. на 

день після їжі №30, або «Кальцемин» по 1т. х 2р.  протягом 3-х місяців; 

професійна гігієна, навчання гігієні порожнини рота з застосуванням зубних 

паст, що містять фтор («Сенсодин-фтор», «Жемчуг», «Ремодент» та ін.); 

ремінералізуюча терапія, консультація суміжних спеціалістів. 

2.Хворий Д., 18 років, скаржиться на різке руйнування зубів. 

Порожнини в зубах з’явилися миттєво. Хворий вживає багато вуглеводів. 

Молочні продукти в раціоні харчування відсутні.  

Об’єктивно: на жувальних поверхнях 36 і 46  зубів та апроксимальних  

поверхнях 11,12, 21, 22 зубів каріозні порожнини в зоні плащового дентину з 

вузьким вхідним отвором і крейдоподібним кільцем навколо нього. Дентин 

світлий, розм’якшений. Зондування дна порожнини слабко болісне. 

Встановіть діагноз, складіть план лікування. 

Відповідь: діагноз: гострий множинний карієс11,12, 21, 22, 36 і 46 

зубів. Рекомендована збалансована дієта, з обов’язковим виключенням 

надлишку вуглеводів, призначають вітаміни групи В, С, Д, санація 

порожнини рота; навчання гігієнічному догляду за порожниною рота, 

використання зубних паст, що містять фтор («Фтородент», «Жемчуг», 

«Сенсодин-фтор» та ін.). 

4. Матеріали для аудиторної самостійної роботи 

4.1 Перелік навчальних практичних завдань 

1. Викладіть тактику лікаря-стоматолога при лікуванні множинного  карієсу. 

2. Встановіть черговість втручань при проведенні санації порожнини рота. 

 

4.2 Професійні алгоритми для оволодіння практичними навиками та 
професійними вміннями 

Професійний алгоритм 

 



Завдання Вказівки Примітки 

Провести 

професійну 

гігієну порожнини 

рота 

Для зняття м’яких зубних 

відкладень 

використовують щіточки, 

гумові ковпачки та пасти 

для професійної гігієни 

порожнини рота 

Перед процедурою пацієнт 

повинен прополоскати рот 

розчином антисептику 

(хлоргексидин, етоній, 

цитраль) 

Призначити схему 

загального 

лікування 

множинного 

карієсу, обрати 

індивідуальні 

засоби гігієни 

Призначення схеми 

загального лікування та 

вибір засобів гігієни 

залежить від 

загальносоматичного 

стану організму та 

перебігу патологічного 

процесу у порожнині рота 

Можливо пацієнта потрібно 

проконсультувати у 

спеціалістів іншого 

профілю для призначення 

комплексного лікування 

Провести урок 

індивідуальної 

гігієни 

порожнини рота 

Переконати пацієнта у 

важливості індивідуальної 

гігієни порожнини рота 

для підтримання здоров’я 

всього організму 

Провести контрольовану 

гігієну порожнини рота 

 

4.3 Методичне забезпечення самостійної роботи студентів на основному 

етапі практичного заняття: 

- пацієнт стоматологічної клініки; 

- інструменти основного стоматологічного набору; 

- рентгенограми; 

- апарат  для електроодонтодіагностики; 

- данні лабораторного обстеження пацієнта. 



 

5.Матеріали для післяаудиторної самостійної роботи: 

рекомендовані теми для пошукової науково-дослідницької роботи студентів: 

«Клініка та особливості лікування карієсу у хворих на гіпотеріоз», 

«Особливості лікування множинного карієсу у вагітних», «Сучасні підходи 

до лікування карієсу при захворюваннях шлунково-кишкового тракту», 

«Застосування сучасних кальцієвмісних препаратів в загальному лікуванні 

карієсу зубів». 
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Таблиця 1 

Ополіскувачі та спрей для порожнини рота 

 

Назва Активні компоненти Основна дія 

Lacalyt (sprey) хлоргексидину 

біглюконат 

масло м’яти 

протимікробна 

протибляшкова 

дезодоруюча 

Lysoplac хлоргексидину 

біглюконат натрію 

цитрат 

натрію борат 

протимікробна 

протибляшкова 

Oral-B (advantage) NaF 

цетилперидина 

хлорид 

протибляшкова 

протикаріозна 

Oralfluor гексетидин протимікробна 

протибляшкова 

Colgate plax натрію фторид протикаріозна 

Fluoxytil натрію фторид протикаріозна 

BiFluorid натрію фторид протикаріозна 

 

http://www.consilium-medicum.com/article/8272


Таблиця 2 

Сучасні зубні пасти, що використовуються для профілактики карієсу 

 

Назва Основні діючі компоненти 

Aquafresh МФФ (0,75%), NaF (0,01%), кальцію 

гліцерофосфат (0,13%) 

Blend-a-med NaF (0,32%) 

Colgete (Maximum caviti 

protection) 

МФФ (0,76%), NaF (0,1%), кальцію дифосфат 

Extradent F МФФ (0,76%) 

Lacalut F NaF, хлоргексидину біглюконат 

Macleang МФФ (0,8%), кальцію гліцерофосфат (0,13%) 

Oral-B NaF 

Sensodyne F NaF 

Silca (Active) МФФ 

Арбат NaF, кальцію гліцерофосфат 

Восход NaF, кальцію гліцерофосфат, вітаміни А, Е 

Новий жемчуг МФФ (0,76%), кальцію гліцерофосфат (0,5%) 

Поморин фтор МФФ (0,8%), ропа Поморійських лиманів 

Ремодент ремодент 

Фосфодент фосфат Na, кальцію карбонат 

Фтородент МФФ, кальцію гліцерофосфат 
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