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Клініка, діагностика, диф. діагностика та лікування уражень твердих 
тканин зуба некаріозного походження (заняття №1) 

(1 година) 
1. Актуальність теми: В останні роки поширеність некаріозних уражень 

зубів значно зросла, що пов’язано з погіршенням  загального стану здоров’я 
населення України, незбалансованим харчуванням дітей, особливо до 1 року, 
забрудненням оточуючого середовища. Найбільш поширеними захворюваннями 
некаріозного походження, що виникають до прорізування зубів, є гіпоплазія 
емалі, ендемічний флюороз зубів. Клінічні прояви цих захворювань 
характеризуються значною різноманітністю, що зумовлює  певні труднощі при 
діагностиці. Для правильної постановки діагнозу велике значення мають 
ретельний сбір анамнезу життя та захворювання, а також клінічні, лабораторні 
методи обстеження. Лікарю-стоматологу важливо правильно діагностувати 
захворювання, встановити його форму та провести відповідні лікувально-
профілактичні заходи. 

2. Навчальні цілі заняття. 
Рівень теоретичних знань: 

1. Знати класифікацію некаріозних уражень, виникаючих до 
прорізування зубів. 

2. Знати етіологію, патогенез гіпоплазії емалі. 
3. Знати основні клінічні прояви різних форм  гіпоплазії. 
4. Знати етіологію, патогенез та основні клінічні ознаки гіперплазії 

емалі. 
5. Знати етіологію, патогенез ендемічного флюорозу зубів. 
6. Знати основні клінічні ознаки різних форм  флюорозу зубів. 
7. Знати етіологію, патогенез та основні клінічні прояви аномалій 

розвитку і прорізування зубів, зміни їх кольору. 
8. Знати етіологію, патогенез та основні клінічні  прояви спадкових  

порушень розвитку зубів. 
9. Знати принципи лікування та профілактики некаріозних уражень, 

виникаючих до прорізування зубів. 
Рівень практичних навиків: 
1. Оволодіти технікою застосування основного стоматологічного 

інструментарію, матеріалів та використання стоматологічного обладнання у 
терапевтичній стоматології при лікуванні некаріозних уражень твердих тканин 
зуба. 

2. Оволодіти навиками правильного виконання стоматологічних 
маніпуляцій при вітальному забарвленню твердих тканин зубів, люмінесцентній 
стоматоскопії. 

Рівень професійних вмінь: 
1. Вміти скласти план лікування хворого із некаріозними ураженнями 

твердих тканин зубів. 
2. Вміти провести бесіду з пацієнтом про необхідність своєчасного 

лікування некаріозних уражень твердих тканин зубів. 
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3. Вміти коректно роз`яснити хворому причини виникнення некаріозних 
уражень твердих тканин зубів. 

4. Вміти переконати хворого у сприятливому наслідку лікування та 
застосуванні методів профілактики захворювань твердих тканин зубів 
некаріозного походження. 

Творчий рівень: Вміти досліджувати причиннонаслідкові зв’язки між 
виникненням уражень твердих тканин зубів і спадковими захворюваннями, з 
місцями проживання хворого і відсутністю профілактичних заходів та інше. 

3. Матеріали до аудиторної самостійної роботи 
3.1.Базові знання, навики, вміння необхідні для вивчення теми 

Знати: 
1. Анатомію зубів, строки прорізування зубів. 
2. Особливості фізіологічних процесів у твердих тканинах та пульпі зуба. 
3. Особливості розвитку та  гістологічної будови емалі, дентину, пульпи 

зуба. 
4. Біохімічні процеси, які протикають у період закладки, мінералізації 

зубів. 
5. Схему  обстеження хворого. 
6. Загальні методи обстеження стоматологічного хворого, лабораторні 

методи обстеження, функціональні методи обстеження. 
7. Клінічні прояви, методи діагностики гіпоплазії емалі, флюорозу зубів, 

гіперплазії, спадкових порушень розвитку зубів, аномалій розвитку і 
прорізування зубів, змін їх кольору. 

Вміти: 
1. Зібрати скарги, анамнез, оцінити загальний стан хворого. 
2. Оцінити показники клінічного аналізу крові. 
3. обстежити стоматологічного хворого, інтерпретувати результати 

лабораторних та функціональних досліджень. 
4. Провести диференційну діагностику гіпоплазії,  флюорозу зубів з 

іншими захворюваннями. 
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3.2. Зміст теми заняття 
V. Структурно-логічна схема змісту теми „ Клініка, діагностика, диференціальна діагностика захворювань 

некаріозного походження, що виникають до прорізування зубів” 

 

Гіпоплазія емалі 

Системна гіпоплазія форми 

етіологія 

Місцева гіпоплазія 

 хронічні хвороби матері (ревматизм,  
ендокринна патологія та ін..), токсикоз 
вагітності, резус – конфлікт,  хвороби 
дитини (інфекційні, диспепсія, рахіт, 
недостатність щитовидної та 
паращитовидної залоз,  порушення обміну 
речовин), зовнішні фактори.  
 
 

клініка 
 

Періодонтит тимчасових зубів, 
періостит, остеомієліт, травма, 
перелом щелепи 

На вестибулярній поверхні, ріжучому 
краї, буграх. Частіш уражаються   
один або декілька поруч 
розташованих  постійних  зубів. 

На вестибулярній поверхні зубів, 
ріжучому краї, буграх, симетрично на 
однойменних зубах 

Локалізація 
ділянок  ураження 



  

 
 
 

Плями світлого кольору, блискучою 
поверхнею емалі, з чіткими межами.  
 

Пофарбування 2% водним 
розчином метиленового 
синього 

лікування 

пошкоджені ділянки не забарвлюються у 
синій колір. 
 

Характеристика 
зони ураження 

Симетрично розташовані плями, 
чашоподібні заглиблення різної величини 
та форми.  Плями світлого кольору, з 
незмінною, блискучою поверхнею емалі, з 
чіткими межами.  

Диференційна діагностика 
 

Карієс , клинові дні дефекти, флюороз 
 

місцеве загальне 

Раціональне збалансоване харчування з 
обмеженим використанням рафінованих 
вуглеводів. 
Призначення препаратів кальцію, 
мікроелементів, вітамінів. 

Здійснення професійного чищення зубів. 
 Призначення раціональних засобів гігієни 
порожнини рота. 
Місцеве застосування препаратів, що 
містять кальцій і фосфор, фтормістких 
препаратів. 
Пломбування композитними 
пломбувальними матеріалами. 
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етіологія Надлишкове потрапляння високих концентрацій фтору в організм в період розвитку зубів  

клініка 

плямиста 

Слабо помітні смужки, штрихи на емалі більшості  зубів штрихова 

Множинні  плями ( от крейдоподібного до темнокоричневого 
кольору)  різної величини, з блискучою поверхнею на 
вестибулярній, оральній поверхнях, ріжучому краю зубів  

На неестетичний вигляд зубів 

Численні плями та дефекти емалі у вигляді крапок. Крапки темно-
коричневого кольору,  локалізуються в межах емалі 

Крейдоподібна 
крапчаста 

ерозивна 

деструктивна 

Глибокі та широкі дефекти на тлі крейдоподібно зміненої емалі 

Уражаються емаль, дентин, що призводить до зміни форми 
коронки зуба. 

скарги 

форми 

Флюороз зубів 
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вітальне пофарбуванні 2% водним 
розчином метиленового синього 

пошкоджені ділянки не забарвлюються 

Люмінесцентна стоматоскопія Гасіння люмінесценції не відмічається 

Диференційна діагностика 

лікування 

Гіпоплазія емалі, карієс, клиновідні дефекти, 
некроз твердих тканин зуба 

загальне 

Відбілювання зубів 
Естетична реставрація композитними  
пломбувальними матеріалами,   
протезування 

Припинення (обмеження) доступу в організм 
підвищених концентрацій фтору. 
Призначення препаратів кальцію, мікроелементів, 
вітамінів ( курс 30 днів, 2 курси на рік); 
Раціональна дієта 

місцеве 
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3.3. Список рекомендованої літератури: 
Основна 

1. Н.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко Терапевтична стоматологія – 
Київ – 2003.- 462с. 

2. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова 
Л.Ф., Несин А.Ф. Терапевтическая стоматология. Т.1. – Киев: Медицина, 2007. - 
242 с. 

 
Додаткова 

1. А.К. Ніколішин Флюороз зубів -  Полтава – 1999. – 135 с. 
2. М.И. Грошиков. Некариозные пораження тканей зуба. - М.: 

Медицина, 1985, - 171с. 
 
Електронні джерела 
http://www.novaknyha.com.ua/book.html?pid=531 
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/stomat_ter_dit/lectures_stud/Дитяча%20тер

апевтична%20стоматологія/4%20курс/Українська/Некаріозні%20ураження%20зубів.%20Вади
%20розвитку%20твердих%20ткани.htm 

http://wnyeventplanner.com/index-60.htm 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Флюороз_(стоматология) 
http://www.stom-estetik.ru/fluoroz.php 
 
3.4. Орієнтовна карта для самостійної роботи студентів з літературою 

по темі заняття 
 

Основні завдання Вказівки до завдання Відповіді 
1. Вивчити етіологію. 

 
Назвати основні етіологічні 
фактори:  
а) гіпоплазії емалі; 
б) гіперплазії емалі; 
в) ендемічного флюорозу; 
г) аномалій розвитку і прорізування 
зубів, змін їх кольору; 
д) спадкових порушень розвитку 
зубів. 

Робота з 
наведеною 

вище 
літературою 

2. Вивчити клініку. 
 

Назвати класифікацію некаріозних 
уражень, клінічні прояви 
некаріозних уражень 

 

3. Вивчити 
діагностику. 

Назвати основні методи діагностики 
некаріозних уражень 

 

4. Вивчити 
диференційну 
діагностику. 

Заповнити таблицю диференційної 
діагностики 

 

http://wnyeventplanner.com/index-60.htm
http://www.stom-estetik.ru/fluoroz.php


  

5. Вивчити лікування. Скласти план лікування різних форм 
некаріозних уражень твердих тканин 
зубів 

 

 
3.5 Матеріали для самоконтролю студентів на доаудиторному етапі 
 
А. Теоретичні питання для самоконтролю: 
 
1. Надайте поняття некаріозні ураження зубів. 
2. Назвіть класифікацію некаріозних уражень зубів. 
3. Вкажіть основні методи обстеження пацієнта з некаріозними  
ураженнями зубів. 
4. Вкажіть допоміжні методи обстеження пацієнта з некаріозними  
ураженнями зубів. 
5. Назвіть основні ознаки гіпоплазії емалі. 
6. Назвіть основні ознаки  різних форм флюорозу зубів. 
7. Назвіть методи лікування гіпоплазії емалі. 
8. Вкажіть засоби профілактики гіпоплазії емалі у дітей. 
9. Перерахуйте методи лікування різних форм  та профілактики  
ендемічного флюорозу зубів. 
10. Назвіть засоби профілактики ендемічного флюорозу зубів. 
 
Б. Тестові завдання до самоконтролю репродуктивного рівня 

теоретичних знань 
 

1. Назвіть загальні симптоми, які є характерними для ендемічного флюорозу 
зубів (плямистої форми): 

а. Поверхні більшості (всіх) зубів вкрито плямами, колір плям варіює від 
крейдоподібного до темно-коричневого, плями локалізуються у нетипових 
для карієсу  поверхнях (вестибулярні, язикові). 

б. Скарги на спонтанний біль. 
в. Поверхня плям тьмяна.  
г. Скарги на почуття „оскомини” при вживанні кислої їжі. 
д. Плями виникли після прорізування зубів, внаслідок поганої 

 гігієни. 
Відповідь: а. 
2. Який метод дослідження застосовують при діагностиці гіпоплазії емалі? 

а. Імунологічні. 
б. Зондування. 
в. Вітальне забарвлення. 
г. Опитування. 
д. Цитологічний. 

Відповідь: в. 
3. З якими захворюваннями твердих тканин зубів диференціюють гіпоплазію 
емалі? 
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а. Ерозія емалі. 
б. Гіперплазія. 
в. Початковий карієс. 
г. Флюороз. 
д. Клиноподібний дефект. 

Відповідь: в. 
4. Які захворювання твердих тканин зубів відносяться до спадкових 
захворювань емалі зуба. 

а. Гіпоплазія. 
б. Тетрациклінові зуби. 
в. Гіпопластичний недосконалий емалогенез. 
г. Зуби Фурни. 
д. Гіперплазія. 

Відповідь: в. 
5. Які засоби застосовують для вітального забарвлення зубів? 

а. Метиленовий синій. 
б. Еритрозин. 
в. Цитраль. 
г. Фуксин. 
д. Хлоргексидин. 

Відповідь: а. 
6. Знайдіть логічно - зв’язані данні. 

Симптоматологія  флюорозу зубів та гіпоплазії емалі: 
Захворювання Клінічні ознаки 

 
A. Гіпоплазія емалі 

 

1. Симетрично розташовані чіткі 
крейдоподібні плями різної величини.  

2. Виникає внаслідок надлишкового 
надходження фтору в організм. 

3. Плями блискучі, поступово переходять у 
незмінену на вигляд емаль. 

4. В УФ-промінях плями флуоресціюють 
світло-жовтим свіченням. 

5.  В УФ-промінях плями флуоресціюють 
світло-голубим свіченням. 

6. Виникає внаслідок порушень 
метаболічних процесів в зачатках зубів 
внаслідок порушення мінерального та 
білкового обміну в організмі плоду чи 
дитини. 

 
 
 
B. Флюороз  

Відповідь: А – 1, 4, 6;  В – 2, 3, 5 
7. При якому захворюванні  спостерігаються наступні симптоми?  

Ознаки А Б В 
Час виникнення  
уражень 

До прорізування. 
Уражаються переважно 
постійні (тимчасові – 
рідко) зуби 

Після прорізування. В 
однаковій мірі  уражуються 
тимчасові та постійні зуби 

До прорізування  
зубів. Уражаються 
переважно постійні 
зуби. 
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Локалізація уражень Вестибулярна, язична 
поверхні  

Фісури та інші природні 
поглиблення, контактні 
поверхні, шийки зубів 

Вестибулярна, язична 
поверхні  

Кількість уражень Численні Поодинокі, рідше – більше Частіше поодинокі 
Характеристика 
вогнища ураження 
 
 
 
 
 

Плями матового або 
коричневого кольору, з 
гладкою, без дефекту 
поверхнею емалі. 

Крейдоподібного кольору 
пляма з матовою 
поверхнею. 

Пляма світлого 
кольору з незмінною, 
блискучою 
поверхнею. 

Забарвлення 
метиленовим синім 

Ділянки ураження не 
забарвлюються 

Ділянка ураження 
забарвлюється. 

Ділянки ураження не 
забарвлюються. 

Вміст фтору у воді Виникає в місцевостях з 
підвищеним вмістом фтору 
в питній воді. 

Ураженість збільшується 
при зниженні вмісту фтору 
в питній воді. 

Не має значення 

Відповідь: А – Флюороз  (плямиста  форма) 
 Б - Початковий карієс 

В - Гіпоплазія емалі (плямиста  форма) 
 
В. Задачи для самоконтролю: 
1. Х-рий А., 12 років. Звернувся до лікаря з приводу естетичного дефекту 

зубів верхньої та нижньої щелеп. Із анамнезу (від матері) відомо, що на 
першому році життя переніс токсичну диспепсію, рахіт. 
Об’єктивно: на вестибулярній та жувальній поверхнях 11, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 
23, 24, 26, 31, 32, 33, 34, 36, 41, 42, 43, 44, 46 зубів відмічаються поглиблення 
різної величини та форми з гладкою, блискучою поверхнею світло-жовтого 
кольору. Зондування дефекту безболісно, реакції на температурні подразники 
немає. Поставте діагноз. Вкажіть можливу причину захворювання. 

2. Хвора Б., 26 років, пред'являє скарги на неестетичний вигляд коронок 
фронтальних зубів верхньої щелепи. Із анамнезу: забарвленість з'явилася з 
моменту прорізування зубів. Проживає в районі з місткістю  фтору у воді - 2.6 
мг/л. 
 Об’єктивно: на вестибулярній та жувальній поверхнях більшості зубів добре 
виражені численні крейдовидні плями різного розміру, з жовтуватим відтінком, 
що розташовані по всій поверхні. На окремих ділянках зубів - коричнева 
пігментація емалі. Зондування боляче, забарвлення метиленовим синім не 
відмічається.  
Встановіть діагноз, з'ясуйте причину захворювання. Вкажіть методи лікування.  

3. Хворий, 19 років, звернувся зі скаргами кулькоподібного потовщення на 
36 зубі. Об'єктивно: на оральній поверхні 36 зуба в ділянці шийки, наявність 
каплеподібного потовщення покритого емаллю в діаметрі 2-3 мм. Який 
найбільш імовірний діагноз?  

4. Хвора Г., 15 років, звернулась із скаргами на естетичний недолік (зміна 
кольору всіх зубів). Здорова. Зуби змінені в кольорі з часу прорізування. При 
огляді прикус знижений, зуби зменшені в розмірі, бугри на жувальних зубах 
відсутні. Колір зубів водянисто-сірий з перламутровим блиском. Больова 
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реакція на температурні та механічні подразники відсутня. Електрозбудливість 
пульпи зубів значно знижена на всіх зубах. На рентгенограмі порожнини зубів 
та кореневих каналів не проектуються. Поставте діагноз. Складіть план 
лікування. 

5. У хворого С, 16 років, котрий використовував артезіанську воду, 
крейдовидні зуби, які мають неживий вид та шорсткувату поверхню, на тлі 
інтенсивної пігментації темно-жовтого кольору, розташовані білі плями. 
Рентгенографією встановлено компактність структури ребра - вигляд 
молочного скла - в області грудних хребців. Встановіть діагноз. З якими 
захворюваннями необхідно провести диференційну діагностику? Які засоби 
необхідно проводити з метою запобігання уражень зубів цим захворюванням? 

 
Еталони рішення до задач 

1. Системна гіпоплазія емалі. У зв'язку з токсичною диспепсією та 
рахітом мало місце порушення мінерального та білкового обміну в організмі 
дитини, що обумовило порушення мінералізації даної групи зубів. 

2. Ендемічний флюороз, крейдовидна форма. Підвищений рівень фтору у 
воді призводить к порушенням мінералізації зубів. Рекомендовано відбілювання 
зубів. 

3. Гіперплазія емалі. 
4. Мармурова хвороба. Лікування і проводять в залежності від ступеню 

дефекту емалі та деформації коронки зуба за допомогою косметичного 
пломбування дефектів композиційними матеріалами, а також с застосуванням 
ортопедичних методів лікування. 

5. Тяжкий ступень флюорозу. Диференційну діагностику проводять з 
карієсом, гіпоплазією, ерозію емалі, некрозом твердих тканин зуба. 
Індивідуальні заходи профілактики включають збалансований раціон 
годування, який містить в собі обов'язкове використання овочів, фруктів, 
заміну питної води молоком та соками, додавання вітамінів А, С та групи В, 
виключення з раціону або обмеження продуктів, що містять багато фтору,  
(артезіанська вода, морська риба, жирне м'ясо, топлене масло). Необхідний 
пильний догляд за порожниною роту, застосування зубних паст, що містять 
гліцерофосфат кальцію, без фтористих добавок. 

 
4. Матеріали для аудиторної самостійної роботи 

 
4.1 Перелік навчальних практичних завдань 
 
1. Оволодіти навиками: опитування, огляду, зондування, перкуссії, 

термодіагностики, вітального забарвлення пацієнтів з некаріозними ураження 
твердих тканин зубів до прорізування. 

2. Провести додатково обстеження пацієнта: люмінесцентну 
стоматоскопію. 

3. Провести диференційну діагностику. 
4. Скласти план лікування. 
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4.2 Професійні алгоритми для оволодіння практичними навиками та 

професійними вміннями 
 

Професійні алгоритми для оволодіння практичними навичками та 
професійними вміннями 

Завдання Вказівки Примітки 
Провести обстеження пацієнта з гіпоплазією емалі. 

Провести 
опитування: 

1. Зібрати скарги у хворого 
 
2. Зібрати анамнез  
    захворювання 
 
• початок захворювання; 
• динаміка розвитку 

захворювання ; 
• як проводилось   раніше 

лікування 
 
3. Зібрати анамнез життя 
• перенесена та супутня       

патологія; 
• алергологічний статус; 
• місце проживання; 
• місце роботи 

Характерними  є скарги на 
неестетичний вигляд зубів, наявність 
білих плям, заглиблень на поверхні 
емалі. 
 
Плями з’явились з моменту 
прорізування зубів, у наступному 
форма та розмір плям не змінювались  
На стан  тканин  зубів можуть 
здійснювати вплив хронічні хвороби 
матері (ревматизм,  ендокринна 
патологія та ін..), токсикоз вагітності, 
резус – конфлікт,  хвороби дитини 
(інфекційні, диспепсія, рахіт, 
недостатність щитовидної та 
паращитовидної залоз), зовнішні 
фактори.  

Провести огляд 
хворого 

4.  Зовнішній огляд 
 
5.  Огляд ділянки захворювання 
 (стоматологічний набір) 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Зондування 
 Перкусія 
 

Зовнішній вигляд пацієнта     без 
особливостей 
Системна гіпоплазія  клінічно 
проявляється у вигляді симетрично 
розташованих плям, чашоподібних 
заглиблень різної величини та форми, 
або боріздок тої чи іншої глибини та 
ширини, які опоясують зуб і 
розташовані паралельно ріжучому 
краю або жувальній поверхні. Плями 
можуть бути білого, рідше жовтуватого 
кольору,  однакового розміру на 
однойменних зубах. Поверхня плям 
гладка, блискуча, або тьмяна, що 
залежить від того, в якому періоді 
створювання емалі була порушена її 
мінералізація. Плями з чіткими межами, 
частіше поодинокі, локалізуються на 
вестибулярній, язиковій поверхнях, 
буграх , ріжучому краї зубів. 
Зондування емалі не виявляє змін, 
безболісне. Реакція на перкусію – 
безболісна. В ході розвитку 
патологічного процесу на місці 
гіпоплазії може виникати каріозне 
ураження. 

 13 



  

Провести 
додаткове 
обстеження 

Забарвлення метиленовим синім.   
 
 
 
Люмінесцентна стоматоскопія 

При вітальному пофарбуванні 2% 
водним розчином метиленового 
синього пошкоджені ділянки не 
забарвлюються у синій колір. 
Гасіння люмінесценції не відмічається 

Провести 
диференціальну 
діагностику 

Порівняти  отриманні данні зі 
схожими признаками при інших 
захворюваннях 

 

Визначити 
основні 
принципи 
лікування 
хворого 

Лікування гіпоплазії емалі 
проводять в залежності від ступеню 
дефекту емалі та деформації 
коронки зуба за допомогою 
ремінералізуючої терапії, 
пломбування дефектів 
композиційними матеріалами або 
виготовлення вкладок чи штучних 
коронок.  
Проведення загального лікування: 
Призначення препаратів кальцію, 
мікроелементів, вітамінів ( курс 30 
днів, 2 курси на рік); 
Раціональне збалансоване 
харчування з обмеженим 
використанням рафінованих 
вуглеводів. 

 

Оволодіти 
основними 
методиками 
проведення 
місцевої терапії 

Здійснення професійного чищення 
зубів; Визначення факторів ризику 
карієсу. Навчання догляду за 
порожниною рота, Електрофорез 
10% розчину кальцію глюконату чи 
кальцію хлориду; або 2,5% розчину 
гліцерофосфату кальцію (5-6 
сеансів) з наступним 
електрофорезом 1-2% розчину 
натрію фториду на емаль зубу (3-4 
сеанси) 

Відсутність впливу факторів ризику 
карієсу 

Оформлення 
історії 

Згідно розділам історії хвороби  

Провести обстеження пацієнта з ендемічним флюорозом 
Провести 
опитування: 

1.Зібрати скарги у хворого 
 
 
2. Зібрати анамнез  
    захворювання 
• початок захворювання; 
• динаміка розвитку захворювання 

; 
• як проводилось   раніше 

лікування 
3. Зібрати анамнез життя 
• перенесена та супутня       

патологія; 

Скарги на неестетичний вигляд зубів 
(наявність на поверхні поліс,  плям 
різного кольору (від білого до темно-
коричневого), заглиблень). 
 
Плями з’явились з моменту 
прорізування зубів. 
 
 
 
Проживання в місцевості з 
надлишковим вмістом фтору у воді. На 
тяжкість проявів флюорозу також має 
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• алергологічний статус; 
• місце проживання; 
• місце роботи 

значення стан здоров’я пацієнта, 
характер питання, індивідуальна 
чутливість та ін. 

Провести огляд 
хворого 

4.  Зовнішній огляд 
 
5.  Огляд ділянки захворювання 
 (стоматологічний набір) 

Зовнішній вигляд пацієнта     без 
особливостей 
 Об'єктивно: під час огляду виявляються 
плями чи деструкція емалі, що займають 
певну поверхню. В залежності від форми, 
глибини уражень визначають 5 форм 
флюорозу: штрихову, плямисту, 
крейдоподібно – крапчасту, ерозивну, 
деструктивну. 
При плямистій формі – четкі крейдоподібні 
плями різної величини; при   крейдоподібно – 
крапчастій – численні плями та дефекти емалі 
у вигляді крапок. Дефекти мають нерівні краї, 
темне дно. При ерозивній формі – глибокі та 
широкі дефекти на тлі крейдоподібно зміненої 
емалі; при деструктивній формі  уражаються 
емаль, дентин, що призводить до зміни форми 
коронки зуба.  
На підставі поширеності змін визначають 
ступінь тяжкості захворювання: 
-  сумнівний флюороз – ледь помітні білі 
плями/крапки на емалі; 
-   дуже слабкий флюороз – на поверхні емалі 
непрозорі білі плями, що займають не більше 
35% поверхні; 
-  слабкий флюороз -  на поверхні емалі 
непрозорі білі плями, що займають не більше 
50% поверхні; 
-   помірний флюороз – поява коричневих 
плям на поверхні емалі; 

-  тяжкий флюороз - поява коричневих 
плям та деструкція емалі, залучення до 
патологічного процесу всіх поверхонь 
зубів 

Провести 
додаткове 
обстеження 

Забарвлення метиленовим синім.   
 
 
 
Люмінесцентна стоматоскопія 

При вітальному пофарбуванні 2% 
водним розчином метиленового 
синього пошкоджені ділянки не 
забарвлюються у синій колір. 
Гасіння люмінесценції не відмічається 

Провести 
диференціальну 
діагностику 

Порівняти  отриманні данні зі 
схожими признаками при інших 
захворюваннях 

 

Визначити 
основні 
принципи 
лікування 
хворого 

Загальна терапія: раціональна дієта 
припинення (обмеження) доступу в 
організм підвищених концентрацій 
фтору. 
Місцеве лікування проводять в 
залежності від форми флюорозу. 
Застосовується відбілювання зубів, 
пломбування дефектів 
композиційними матеріалами або 
виготовлення штучних коронок. 

Ліквідація клінічних проявів 
захворювання 

Оформлення 
історії 

Згідно розділам історії хвороби  
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4.3. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів на 
основному етапі практичного заняття: 
 

- стоматологічний пацієнт; 
- інструменти основного стоматологічного набору; 
- апарат електроодонтодіагностики; 
- люмінесцентний стоматоскоп; 
- барвники для твердих тканин зубів (метиленовий синій). 
 
5.Матеріали для післяаудиторної самостійної роботи: 
 

Тематика для пошукової дослідницької роботи при підготовці до 
заняття по темі: «Некаріозні ураження твердих тканин зубів, які виникають 
до прорізування» – Хвороба Стейнтона-Канденона. Частота виникнення, 
можливості профілактики та лікування. 

 
1. Борисенко А.В. Кариес, пульпит, периодонтит. – Киев: ВСИ 

«Медицина», 2011. – 60 с. 
2. Беляков Ю.А. Наследсвенные заболевания и синдромы в 
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