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Патологічна анатомія карієсу зубів  

(1 година) 

1. Актуальність теми: Основою клінічних проявів карієсу зубів є 

патолого-анатомічні зміни твердих тканин зуба. Розуміння суті патолого-

анатомічних змін, що відбуваються у твердих тканинах зуба при різній 

глибині ураження і в залежності від перебігу дають змогу вірно поставити 

діагноз і обрати метод лікування.. 

2. Навчальні цілі заняття. 

Ознайомитися з патолого-анатомічними змінами, що відбуваються в 

тканинах зуба при різній глибині ураження та в залежності від перебігу. 

Рівень теоретичних знань: 

1. Знати гістологічну будову твердих тканин зуба. 

2. Знати механізм демінералізації емалі. 

3. Знати сучасну теорію розвитку карієсу зубів. 

4. Знати генез та структуру прозорого і вторинного іррегулярного 

дентинів. 
5. Знати клініко-морфологічні ознаки початкового, поверхневого, 

середнього і глибокого карієсу зубів гострого та хронічного перебігу. 

Рівень практичних навиків: 

1. Оволодіти знаннями патологоанатомічних змін, що відбуваються при 

каріозному ураженні різної глибини та перебігу. 

2. Вміти зобразити (схематично) зони зміни тканин зуба при початковому, 

поверхневому, середньому та глибокому карієсі зубів гострого та хронічного 

перебігу. 

3. Вміти проводити діагностику та диференціальну діагностику 

початкового, поверхневого, середнього та глибокого карієсу зубів гострого та 

хронічного перебігу. 

Творчий рівень: Вміти використати теоретичну базу знань для 

конкретних клінічних ситуацій. 
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4. Матеріали до аудиторної самостійної роботи 

3.1.Базові знання, навики, вміння необхідні для вивчення 

теми 

1. Знати гістологічну будову твердих тканин зубів. 

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

обстеження. 

3. Знати клінічну картину карієсу зубів різної глибини ураження та перебігу. 

4. Знати патологоанатомічні зміни, що відбуваються в тканинах зубів при 

початковому, поверхневому, середньому та глибокому карієсі зубів гострого 

та хронічного перебігу. 

5. Вміти провести діагностику та диференціальну діагностику карієсу зубів 

різної глибини ураження та перебігу. 

6. Вміти запобігти помилок в діагностиці карієсу зубів. 

 

3.2. Зміст теми заняття 

Початковий карієс характеризується наявністю вогнища 

демінералізації емалі. На шліфах зуба вогнище ураження емалі має вигляд 

трикутника з основою, зверненою до її поверхні. 

У поляризованому світлі залежно від ступеня демінералізації в ній 

виділяють декілька зон.  Найбільш демінералізована підповерхнева зона, 

поверхневий шар емалі малодемінералізований. Це пояснюється процесом 

ремінералізації каріозного вогнища мінеральними речовинами ротової 

рідини, а також структурними особливостями поверхневого шару емалі, а 

саме наявності великої кількості фторапатитів. За підповерхневою зоною 

розміщена центральна – тіло каріозного ураження, більш мінералізована, ніж 

попередня. Проміжна зона характеризується частковим розчиненням 

мінералів. Найглибше знаходиться внутрішня зона блискучої емалі, для якої 

характерна гіпермінералізація зі зникненням структурних деталей емалі. 
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При початковому карієсі у вогнищі ураження емалі збільшується 

об’єм мікропроеторів. Якщо в інтактній емалі вони становлять близько 0,2% 

від загального об’єму цієї тканини, то у поверхневій зоні каріозної плями 

об’єм мікропросторів зростає до 0,8%, у підповерхневій та центральній до 

16%. 

Поряд з цим у вогнищі ураження різко підвищується проникність 

емалі для барвників. Якщо нормальна емаль непроникна для барвників, біла 

каріозна пляма інтенсивно забарвлюється метиленовим синім у голубий 

колір. Це явище використовується у клініці як діагностичний тест для 

виявлення початкових явищ демінералізації. Крім того по зміні інтенсивності 

забарвлення судять про ефективність проведення ремінералізивної терапії. 

Поверхневий карієс. Для поверхневого карієсу характерними є 

демінералізація і деструкція емалі. У вогнищі ураження відбувається повне 

руйнування емалевих призм, внаслідок чого в емалі виникає дефект, який має 

різні розміри і форму конуса. У разі, коли його вершина досягає емалево-

дентинного з’єднання у ділянках дентину, який прилягає до каріозного 

дефекту дентинні трубочки розширені й заповнені мікроорганізмами. Далі 

вглиб вони звужені, склерозовані, основна речовина гіпермінералізована – 

зона «прозорого», або «склеротичного» дентину. 

Середній карієс. Під середнім карієсом розуміють такий процес, коли 

каріозна порожнина розміщується в межах плащового дентину. 

Патологоанатомічні зміни в емалі мають такий же характер, як і при 

початковому карієсу. При хронічному перебігу середнього карієсу в дентині 

розрізняють декілька зон. 

1. Зона розпаду. Характеризується повною демінералізацією та 

деструкцією, тобто втратою будь-яких структурних ознак дентину. Найбільш 

периферійні ділянки дентину безструктурні, являють собою аморфний 

дентин жовтувато-бурого чи коричневого кольору. У ньому відзначається 

значне скупчення мікроорганізмів. 
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2. Зона демінералізації. Знаходиться під зоною розпаду. В ній дентин 

ще зберігає свою структуру, але в основній речовині значно зменшена 

кількість мінеральних речовин. Дентинні трубочки нерівномірно розширені, 

їх межі нечіткі. Місцями трубочки, чоткоподібної форми, або утворюють 

каверни, в яких міститься велика кількість мікроорганізмів, переважно 

стрептококів. 

У напрямку до пульпи зустрічаються ділянки дентину із збереженою 

структурою. У цих ділянках трубочки звужені, деякі облітеровані, не містять 

бактерій. Глибше ці ділянки переходять у суцільний шар так званого 

«прозорого» дентину. 

3. Зона «прозорого» дентину. Утворюється як захисна структура, що 

відображує резистентність організму до хвороботворного процесу – карієсу. 

Характеризується значною мінералізацією основної речовини, а також 

відкладанням мінеральних солей і в дентинних трубочках, унаслідок чого 

дентин набуває гомогенної структури. Підвищена мінерелізація дентинних 

трубочок зменшую різницю між показниками заломлення світла окремих 

структурних елементів дентину – облітерованих дентинних трубочок та 

основної речовини, завдяки чому дентин стає оптично однорідним. 

4. Зона видимо незміненого (інтактного) дентину. У цій зоні дентин 

має практично незмінені дентинні трубочки, правильно орієнтовані, вони 

містять відростки одонтобластів (волокна Томса). Основна речовина також 

не змінена і містить звичайну кількість мінеральних речовин. 

5. Зона вторинного іррегулярного (замісного) дентину. У відповідь на 

розвиток каріозного процесу в твердих тканинах зубів клітинні елементи 

пульпи реагують посиленням дентиногенезу – утворенням вторинного 

(замісного) дентину, як захисного бар’єру для пульпи. Вторинний дентин 

відкладається в тих місцях порожнини зуба, які є проекцією каріозної 

порожнини. Він має досить строкату структуру: поряд із ділянками, що 

мають дентинні трубочки, є ділянки, що містять лише основну речовину 
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дентину і позбавлені дентинних трубочок. Такий дентин має назву – 

іррегулярний, тобто такий, що має неправильну структуру. 

Описані зони виражені лише при хронічному перебігу карієсу. У 

хворих із гострим перебігом переважають явища деструкції та 

демінералізації, якими дентин охоплений на всю глибину каріозної 

порожнини. Захисні зони – прозорий та вторинний іррегулярний (замісний) 

дентин під час гострого перебігу карієсу не встигають утворитися. 

У пульпі відповідно вогнищу ураження відбуваються зміни усіх 

структурних елементів. Одонтобласти втрачають властиву їм структуру, 

відбувається дезорганізація одонтобластного шару. Колагенові волокна 

дистрофічно змінені. Кровоносні судини розширені, інколи відзначається 

розрив стінок капілярів з виходом еритроцитів. Відбуваються зміни в 

нервових волокнах, аж до повного розпаду їх осьових циліндрів. Описані 

зміни більше виражені в разі гострого перебігу карієсу. 

Глибокий карієс. Патологоанатомічні зміни в твердих тканинах зуба 

практичного такі ж, як і в разі середнього карієсу. 

У пульпі зміни більш виражені, особливо у випадках, коли між 

каріозною порожниною і пульпою залишається тонкий шар дентину. 

Відповідно проекції каріозної порожнини у пульпі спостерігаються гіперемія 

і набряк, інколи периваскулярні інфільтрати. У нервових волокнах – 

варикозні розширення, а в пізніших стадіях – фрагментація і зернистий 

розпад. 

 

3.3. Список рекомендованої літератури: 

Основна 

1. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В. та співавт. Терапевтична 

стоматологія. Т.1, К., «Медицина», 2011. 

2. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В. та співавт. Терапевтична 

стоматологія. Т.2, К., «Медицина», 2010. 

3. Борисенко А.В. Кариес зубов. К., «Книга плюс», 2001. 
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4. Боровський Е.В. и соавт. Терапевтическая стоматология. М., 

Медицина, 1998. 

5. Овруцкий Г.Ю., Леонтьев В.К. Кариес зубов. М., Медицина, 1986. 

Додаткова 

1. Боровский Е.В., Леус П.А. Кариес зуба. М.: Медицина, 1979. 

2. Рыбаков А.И., Иванов В.С. Клиника терапевтической 

стоматологии. М.: Медицина, 1980. 

3. Фалин Л.И. Гистология и эмбриология полости рта и зубов. М.: 

Медицина, 1973. 

4. Быков В.Л. Гистология и эмбриология органов полости рта 

человека. Санкт-Петербург: Специальная литература, 1999. 

5. Боровский Е.В. Изменения твердых тканей зубов при кариесе в 

стадии пигментированного пятна. Стоматология, 1968, №4. 

6. Дєльцева О.І., Чайковський Ю.Б., Геращенко С.Б. Гістологія та 

ембріологія органів ротової порожнини. Івано-Франківськ, 1994. 

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 
Вивчити 
патологічну 
анатомію 
початкового 
карієсу зубів 

1. Перелічити патолого-анатомічні зміни, що 
спостерігаються в емалі зуба при початковому 
карієсі зубів. 
2. Описати механізм демінералізації емалі. 
3. Назвати причини маловираженої 
демінералізації емалі в поверхневому шарі 
емалі. 
4. Перелічити зони, що спостерігаються у 
вогнищі ураження емалі в поляризованому 
світлі при початковому карієсі зубів 
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Вивчити 
патологічну 
анатомію 
поверхневого 
карієсу зубів 

1. Назвати патолого-анатомічні зміни в емалі 
при поверхневому карієсі. 
2. Описати механізм деструкції емалі зуба. 
3. Описати форму і глибину каріозної 
порожнини при поверхневому карієсі. 

 

Вивчити 
патологічну 
анатомію 
середнього 
карієсу зубів 

1. Охарактеризувати патолого-анатомічні зміни 
емалі та дентину при середньому карієсі. 
2. Назвати і замалювати зони зміни дентину при 
хронічному перебігу середнього карієсу. 
3. Охарактеризувати прозорий дентин, 
зобразити схематично місце його знаходження. 

 

Вивчити 
патологічну 
анатомію 
глибокого карієсу 
зубів 

1. Описати патолого-анатомічні зміни дентину 
при хронічному перебігу глибокого карієсу 
зубів. 
2. Перелічити зони зміни твердих тканин зуба 
при хронічному глибокому карієсі зубів. 
3. Зобразити схематично зони зміни твердих 
тканин зуба при хронічному глибокому карієсі. 
4. Описати генез і структуру вторинного 
іррегулярного (замісного) дентину. 
5. Описати зміни в пульпі зуба при середньому і 
глибокому карієсі. 

 

 

3.5 Матеріали для самоконтролю студентів на доаудиторному етапі 

А. Теоретичні питання для самоконтролю: 

1. Описати зміни, що спостерігаються в емалі при початковому карієсі 

зубів. 

2. Сучасне уявлення про механізм демінералізації емалі. 

3. Назвати зони, що спостерігаються при поляризаційній мікроскопії в 

каріозній плямі. 

4. Охарактеризувати патолого-анатомічні зміни характерні для 

поверхневого карієсу. 

5. Описати зони зміни емалі і дентину, що спостерігаються при 

хронічному перебігу середнього і глибокого карієсу зубів. 

6. Описати зміни пульпи зуба при середньому і глибокому карієсі 

зубів. 
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Б. Тестові завдання до самоконтролю репродуктивного рівня 

теоретичних знань 

1. Ділянки мало або майже зовсім немінералізованої основної речовини 

дентину обмежені кульками мінералізації, розміщені у коронці зуба в 

зовнішніх шарах плащового дентину поблизу емалево-дентинного з’єднання. 

Який діагноз? 

А. Вторинний регулярний дентин 

В. Інтерглобулярний дентин 

С. Вторинний іррегулярний (замісний) дентин 

Д. Прозорий дентин 

Е. Мертві шляхи 

2. Дентин, який продукується у відповідь на функціональні стимули, 

що діють на інтактний зуб шляхом утворення і мінералізації предентину. Він 

має майже правильну структуру, відкладається по коронковій поверхні 

порожнини зуба, поступово зменшуючи її обсяг. Який діагноз? 

А. Вторинний регулярний дентин 

В. Інтерглобулярний дентин 

С. Вторинний іррегулярний (замісний) дентин 

Д. Прозорий дентин 

Е. Мертві шляхи 

3. Дентин, який утворюється під впливом таких активних стимулів, як 

хронічний перебіг карієсу, патологічне стирання зубів або після 

препарування каріозної порожнини зуба. Цей вид дентину утворюється 

пульпою як захисна реакція у відповідь на подразнення дентинних відростків 

одонтобластів безпосередньо в місцях подразнення, наприклад, у проекції 

каріозної порожнини або місця препарування зубів, має неправильну 

структуру. Який діагноз? 

А. Вторинний регулярний дентин 

В. Інтерглобулярний дентин 

С. Вторинний іррегулярний (замісний) дентин 
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Д. Прозорий дентин 

Е. Мертві шляхи 

4. Дентин, який утворюється при надмірному збільшенні сили 

подразника, як захисна реакція пульпи у відповідь на подразнення дентинних 

відростків одонтобластів. Він виявляється під каріозною порожниною у 

місцях патологічного стирання твердих тканин зубів, являє собою 

гіпермінералізований дентин, тобто мінералізуються колагенові волокна 

основної речовини дентину і дентинні трубочки. Який діагноз? 

А. Вторинний регулярний дентин 

В. Інтерглобулярний дентин 

С. Вторинний іррегулярний (замісний) дентин 

Д. Прозорий дентин 

Е. Мертві шляхи 

5. Ділянки дентину, вміст дентинних трубочок яких заповнений 

продуктами розпаду відростків одонтобластів, не чутливі до дії різних 

подразників. Який діагноз? 

А. Вторинний регулярний дентин 

В. Інтерглобулярний дентин 

С. Вторинний іррегулярний (замісний) дентин 

Д. Прозорий дентин 

Е. Мертві шляхи 

6. На шліфі емалі вогнище ураження має вигляд трикутника з основою 

звершеною до її поверхні. У поляризованому світлі за ступенем 

інтенсивності демінералізації розрізняють 5 зон: найглибша – зона 

гіпермінералізації, у другій зменшена твердість унаслідок часткового 

розчинення мінералів, у третій – збільшення демінералізації, у 

підповерхневій, четвертій мінералами вимиваються майже повністю, 

поверхнева, п’ята досить мінералізована, непошкоджена. Установіть діагноз. 

А. Початковий карієс 

В. Середній карієс, гострий перебіг 
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С. Середній карієс, хронічний перебіг 

Д. Глибокий карієс, хронічний перебіг 

Е. Глибокий карієс, гострий перебіг 

7. Каріозна порожнина розміщена в межах плащового дентину. В 

дентині переважають явища демінералізації та деструкції. Зони прозорого та 

вторинного іррегулярного дентину відсутні. Установіть діагноз. 

А. Початковий карієс 

В. Середній карієс, гострий перебіг 

С. Середній карієс, хронічний перебіг 

Д. Глибокий карієс, хронічний перебіг 

Е. Глибокий карієс, гострий перебіг 

8. Каріозна порожнина розміщена в межах плащового дентину. В 

дентині відзначаються зона розпаду, зона демінералізації, зона прозорого 

дентину, зона видимо незміненого дентину, зона замісного дентину, зона 

змін у пульпі. Установіть діагноз. 

А. Початковий карієс 

В. Середній карієс, гострий перебіг 

С. Середній карієс, хронічний перебіг 

Д. Глибокий карієс, хронічний перебіг 

Е. Глибокий карієс, гострий перебіг 

9. Каріозна порожнина розміщена в межах навколопульпарного 

дентину. В дентині переважають процеси деструкції та демінералізації. Зони 

прозорого та вторинного іррегулярного дентину відсутні. Установіть діагноз. 

А. Початковий карієс 

В. Середній карієс, гострий перебіг 

С. Середній карієс, хронічний перебіг 

Д. Глибокий карієс, хронічний перебіг 

Е. Глибокий карієс, гострий перебіг 

10. Каріозна порожнина розміщена в межах навколопульпарного 

дентину. В дентині відзначаються зона розпаду, зона демінералізації, зона 
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прозорого дентину, зона видимо незміненого дентину, зона вторинного 

іррегулярного (замісного дентину), зона змін у пульпі. Установіть діагноз. 

А. Початковий карієс 

В. Середній карієс, гострий перебіг 

С. Середній карієс, хронічний перебіг 

Д. Глибокий карієс, хронічний перебіг 

Е. Глибокий карієс, гострий перебіг 

 

В. Задачі для самоконтролю: 

1. У пацієнта 43 років на жувальній поверхні 23 зуба каріозна 

порожнина в межах плащового дентину. Дно і стінки виповнені щільним 

пігментованим дентином, зондування та реакція на холод безболісні. 

Перкусія не спричинює болю. Установіть діагноз. 

Відповідь: Хронічний середній карієс. 

2. Хворого 30 років упродовж тижня турбує короткочасний біль у 16 

зубі, що виникає під час споживання солодкої та холодної їжі. Об’єктивно: на 

жувальній поверхні порожнина в межах плащового дентину, виповнена 

розм’якшеним дентином. Установіть діагноз. 

Відповідь: Гострий середній карієс. 

3. Пацієнт 27 років скаржиться на короткочасний біль, який виникає в 

21 зубі під час споживання солодкої та холодної їжі. Об’єктивно: на 

присінковій поверхні зуба в пришийковій ділянці дефект твердих тканин у 

межах емалі. Краї емалі нерівні, крейдоподібного кольору. Зондування дна 

порожнини не болюче, реакція на холод болюча, але швидко проходить. 

Відповідь: Гострий поверхневий карієс. 

4. Пацієнт 25 років скаржиться на наявність каріозної порожнини в 15 

зубі, що з’явилась рік тому. Об’єктивно: на контактній медіальній поверхні 

глибока каріозна порожнина в межах навколопульпового дентину, не 

сполучається з порожниною зуба, виповнена щільним пігментованим 
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дентином. Зондування, реакція на холод і перкусія безболісні. Установіть 

діагноз. 

Відповідь: Хронічний глибокий карієс. 

5. Пацієнт 35 років скаржиться на наявність каріозної порожнини у 36 

зубі та короткочасний біль в разі потрапляння в порожнину солодкої та 

кислої їжі. Об’єктивно: на жувальній поверхні 36 зуба каріозна порожнина в 

межах навколопульпового дентину, виповнена світлим, розм’якшеним 

дентином. Зондування дна та стінок каріозної порожнини болісне, холод 

спричинює біль, який швидко проходить після припинення дії подразника. 

Установіть діагноз. 

Відповідь: Гострий глибокий карієс. 

 

4. Матеріали для аудиторної самостійної роботи 

4.1 Перелік навчальних практичних завдань 

1. Назвіть клінічні і патолого-анатомічні етапи в розвитку карієсу 

зубів. 

2. Назвіть основні структурні утворення емалі, які відіграють важливу 

роль у фізіології і патології емалі. 

3. Опишіть структурні утворення дентину, їх роль у фізіології і 

патології дентину за основними клініко-морфологічними ознаками. 

4. Проведіть діагностику та диференціальну діагностику карієсу зубів 

різної глибини ураження та перебігу. 
4.2 Професійні алгоритми для оволодіння практичними навиками та 

професійними вміннями 

Завдання Вказівки 
Провести діагностику 
початкового карієсу зубів 

Визначити зони різного ступеня дис- та 
демінералізації емалі, що спостерігаються у 
вогнищі ураження емалі в поляризованому 
світлі при початковому карієсі 

Провести діагностику 
поверхневого карієсу 

Охарактеризувати патолого-анатомічні зміни 
емалі зуба, описати форму, глибину каріозної 
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зубів порожнини при поверхневому карієсі зубів 
Провести діагностику 
середнього карієсу зубів 
гострого та хронічного 
перебігу 

Визначити зони зміни емалі та дентину при 
хронічному перебігу середнього карієсу зубів. 
Охарактеризувати прозорий та вторинний 
іррегулярний дентин (генез, структуру, 
розміщення) 

Провести діагностику 
глибокого карієсу зубів 
хронічного перебігу 

Визначити зони зміни емалі та дентину при 
хронічному перебігу глибокого карієсу зубів. 
Охарактеризувати зміни в пульпі зуба  при 
середньому та глибокому карієсі зубів 

 

4.3. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів на 

основному етапі практичного заняття: 

- слайди; 

- мікрофотограми; 

- фотоальбоми. 

 

5.Матеріали для післяаудиторної самостійної роботи: 

Тематика для пошукової дослідницької роботи при підготовці до 

заняття по темі: «Патологічна анатомія карієсу зубів». – 

Патологоанатомічні зміни в пульпі зуба при глибокому карієсі. 
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