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I. Актуальність теми. 
 

Існують різні причини зміни кольору зубів. Вони виникають до прорізування 
зубів та розвиваються після прорізування. Діагностика цього виду патології, 
лікування та профілактика являються актуальними в терапевтичній 
стоматології. 

 
II. Навчальні цілі заняття: 

 
Ознайомитися зі змінами кольору зубів, які виникають до та після 
прорізування. 
1. Рівень теоретичних знань: 

а) некаріозні ураження, що виникають після прорізування зубів; 
б) різновидності гіпоплазії емалі; 
в) прояви флюорозу на зубах; 
г) зміни кольору зубів(„тетрациклінові зуби”); 
д) зміни кольору зубів, що виникають після прорізування; 
е) види нальотів, які змінюють колір зубів; 
є) зміни кольорів зубів внаслідок неакуратного використання 
    матеріалів для пломбування кореневих каналів, пломб; 
ж) зміни кольору зубів внаслідок некрозу пульпи, періодонтитів; 
з) препарати для професіонального та домашнього відбілювання 
    зубів, механізм дії; 
і) види відбілювання (вітальне, девітальне); 
к) ускладнення при відбілюванні зубів 
 

2. Рівень практичних навиків: 
а) діагностувати зміни кольору зубів до прорізування зубів; 
б) зміна кольору зубів після прорізування; 
в) правильно вибирати препарати для професійного та домашнього 
відбілювання. 
 

3. Рівень професійних вмінь: 
а) методикою діагностики зміни кольору зубів до та після прорізування; 

 б) технікою професійного та домашнього відбілювання зубів; 
 в) методикою лікування гіперестезії, як ускладнення при відбілюванні зубів. 
 
4.  Творчий рівень: 

 протягом заняття формувати у студентів почуття професійної  
відповідальності за правильність проведених лікарських дій  як під час 
проведення огляду хворого, так і при призначенні відповідної 
медикаментозної терапії. 
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III. Матеріали доаудиторної самостійної роботи 
 
 

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

 

• Знати особливості анатомічної та гістологічної будови зубів. 

• Знати мікробіологічний склад зубного нальоту, бляшки та зубного 

каменю. 

• Знати препарати, які використовуються для відбілювання зубів, механізм 

їх дії. 

• Знати розвиток зуба. Анатомічна та гістологічна будова. Хімічний склад 

дентину, емалі. Мінералізація тканин зуба. 

• Знати некаріозні ураження зубів до та після прорізування. Клініка, 

діагностика, диф. діагностика, методи лікування. 

• Вміти визначити змінену в кольорі поверхню зуба, в яких тканинах зуба 

відбулись ці зміни. 

• Вміти проводити професійну гігієну порожнини рота. 

• Вміти правильно діагностувати зміни кольору зуба. 

• Вміти правильно діагностувати та проводити лікування. 
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3.2. Зміст теми заняття 
 

Зміни кольору зубів (дисколорити). Причини, види, методи усунення 

 
Зміни кольору зубів                                           Зміни кольору зубів після 
до прорізування                                                  прорізування 

    
Діагностика диференціальна діагностика. 

Показання та протипоказання до відбілювання 
 

Методи 
відбілювання

 
Професійне                                                                                             Домашнє 
Відбілювання                                                                                    відбілювання 
                                                                                                                          
Методика вітального                                                           
відбілювання                                                                          Вітальне      Девітальне 
 
 
Методика мікроабразії 
 
 
 

Препарати для відбілювання та механізм їх дії 
 
 

Ускладнення при відбілюванні 
 
 

Профілактика та лікування ушкоджень,  
які можуть виникнути при відбілюванні зубів 
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Логіко-дидактична структура теми 
„ Зміни кольору зубів (дисколорити). Причини, види, методи усунення ”. 

 
№ Етапи дії Методи і засоби дії Критерії 

самоконтроля 
1 
 

Діагностика зміни 
кольору зубів 

 

Методи об’єктивного 
дослідження,  

анамнез, 
зміна кольору зубів до і 

після прорізування 

Вітальне окрашуваня, 
зондування, 

термічні, механіч- 
ні подразники- 

негативні. 
2 Відбілювання зубів Професійне та домашнє 

відбілювання 
Гелі для відбілювання 

зубів, 
Н20, перекись 

карбоміду, суміш 
порошка та хлористої 

кислоти+гумова 
головка. 

Зубні пасти, які мають 
відбілюючі 
компоненти 

3 Діагностика гіпер- 
естезії внаслідок 
відбілювання  

Лікування гіперестезії Ремінералізуюча 
терапія.  

Зубні пасти, які 
зменшують явища 

гіперестезії. 

 
 

3.3. Список рекомендованої літератури: 
 

Основна: 
 

1. Данилевський М. Ф., Борисенко А. В. і др.Терапевтична стоматологія Т. 2 
Київ, ВСВ “Медицина” 2010 558с. 

2. Борисенко А. В. Секреты  кариеса зубов Книга плюс – 2003, 544с. 
3. Терапевтична стоматологія під ред. Боровського Є. В.- м; “м” – 2002 – 600с. 
 

Додаткова: 
 

1. Борисенко А.В. Композициоеные пломбировочные материалы: Киев, 
1998.161 с 

2. Петракис А.2. Обезболивание .зубов. Тверь, 1997. - 106 с. 
3. Пахомов Г.Н. - Первичная профилактика в стоматологии- м; медицина 1982. 
4. А.К. Ніколішин Флюороз зубів -  Полтава – 1999. – 135 с. 
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5. М.И. Грошиков. Некариозные пораження тканей зуба. - М.: Медицина, 
1985, - 171с. 

6. Л.О. Хоменко, О.Ш. Остапко, О.Ф. Кононович та співавт. Терапевтична 
стоматологія дитячого віку.-Київ: Книга Плюс, 1999 

Електронні джерела 
http://med-edu.ru/stomat 
http://dental-ss.org.ua 
http://6years.net 

 
 

3.4. Орієнтовна карта для самостійної роботи студентів з літературою 
по темі заняття 
 

 
3.5. Матеріали для самоконтролю студентів на доаудиторному етапі: 

 
А. Теоретичні питання для самоконтролю: 

1. Коли у пацієнтів відбувається зміна кольору зубів? 
2. Які методи диференційної діагностики зміни кольору зубів? 

 Учбове завдання Вказівки до завдання 

1 Вивчити зміни кольору зубів до 
прорізування 

Вказати характерні зміни кольору зубів 
при гіпоплазії емалі, флюорозі, 
“тетрациклінові зуби” 

2 Вивчити появлення змін кольору 
зубів після прорізування  

Механізм утворення білого зубного 
нальоту, зубної бляшки. Вказати 
походження нальоту Прістлея, “нальоту 
курільщика”, зміна кольору зубів після їх 
лікування. 

3 Вивчити диф. діагностику 
карієсу та пятнистих форм 
гіпоплазії, флюорозу, набутих 
змін кольору зубів 

Вказати диференціально-діагностичні 
признаки даних захворювань 

4 Вивчити показання та 
протипоказання відбілювання 
зубів  

Вказати при яких захворюваннях 
протипоказане відбілювання зубів 

5 Вивчити методи відбілювання 
зубів  

Розібрати, що таке професійне та домашнє 
відбілювання, вітальне, девітальне, 
методика "покрокового відбілювання”, 
мікрообразії. 
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3. Яка різниця між професійним та домашнім методах відбілювання зубів? 
4. Які показання та протипоказання відбілювання зубів? 
5. Які позитивні та негативні наслідки відбілювання? 
6. Назвіть при яких захворюваннях до та після прорізування зубів 

відбувається зміна їхнього кольору? 
7. Проведіть диференційну діагностику зміни кольору зубів до та після їх 

прорізування 
8. Методики професійного та домашнього відбілювання зубів. 
9. Які препарати приміняють для відбілювання професійно, в домашніх 

умовах гігієні порожнини рота? 
 

Б. Тестові завдання для самоконтролю репродуктивного рівня 
теоретичних знань 
1. Хворий 18 років відмічає наявність на центральних верхніх різцях й шостих 
зубах верхньої та нижньої щелепи плями світлого кольору з незміненою гладкою 
поверхнею. Із анамнеза відомо, що в віці до 1-го року (зі спогадів матері) хворів 
токсичною диспепсією. На даний час курить, гігієни порожнини рота не 
дотримується. Скарг немає. Який діагноз? 
 А. Гострий початковий карієс. 
 Б. Зміна кольору за рахунок куріння(наліт курільщика). 
 С. Гіпоплазія(пятниста форма). 
 Д. Флюороз(пятниста форма. 

Е. Хронічний початковий карієс. 
 Правильна відповідь: C. 
2. Хворому 20 років провели професіональне відбілювання зубів (наліт 
курильщика). Через деякий час у хворого з’явилась чутливість на кисле, солоне. 
Колір зубів- білий. Яке ускладнення у хворого? 
 А. Гострий початковий карієс. 
 Б. Гіпоплазія. 
 С. Підвищена стираємість. 
 Д. Гіперестезія. 

Е. Хронічний початковий карієс. 
 Правильна відповідь: Д. 
3. У хворого 40 років на фронтальній групі зубів відмічаються клиноподібні 
дефекти, заповнені коричневим пігментом. Яким із найменш шкідливих методів 
можливо зменшити коричневий наліт. 
 А. Професійне відбілювання. 
 Б. Провести домашнє відбілювання. 
 С. Зняття скалером. 
 Д. Зняти наліт з допомогою зубних абразивних паст, з використанням 
щіточок та полірувальних резинових чашечок. 

Е. Препарування. 
 Правильна відповідь: Д. 

4. Хвора С, 20 років, скаржиться на неестетичний вигляд 24 зуба з моменту 
прорізування. Об’єктивно: в 24 зубі емаль частково відсутня, дентин 
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забарвлений в жовтий колір. У дитинстві 64 молочний зуб неодноразово 
лікували, незважаючи на часті загострення, появу набряків, нориці на 
яснах. 64 вимушені були видалити в 9 років. Який найбільш імовірний 
діагноз?  
A. Системна гіпоплазія 
B. Хронічний початковий карієс  
C. Флюороз  
D. Локальна гіпоплазія емалі 
E. Аплазія емалі 
 Правильна відповідь:D 

5. У хворого 26 років на вестибулярних поверхнях центральних, 
латеральних різців та перших молярів верхньої та нижньої щелеп 
виявлені численні плями молочного кольору. Вони розташовані строго 
симетрично, безболісні при зондуванні та при дії температурних 
подразників. Склад фтору у воді місцевості звідки він родом 1,0 мг/л. 
Який найбільш вірогідний діагноз? 
A. Системна гіпоплазія емалі 
B. Гострий початковий карієс  
C. Некроз емалі  
D. Флюороз  
E. Ерозія емалі  
Правильна відповідь:A 

6. Дівчина 18 років скаржиться на наявність білих плям на різцях верхньої 
щелепи. Об’єктивно: на вестибулярній поверхні 11 і 12 зубів ближче до 
різального краю виявлені симетрично розміщені білуваті плями 
неправильної форми. Їх поверхня блискуча, безболісна при зондуванні. 
Вони не забарвлюються барвниками. Який найбільш вірогідний діагноз? 
A. Ендемічний флюороз.  
B. Місцева гіпоплазія емалі.  
C. Гострий початковий карієс.  
D. Ерозія емалі. 
E.  Системна гіпоплазія емалі. 

 Правильна відповідь:E 
7. Під час проведення санаційних заходів в інституті у студентки 18 років, 

на вестибулярній поверхні нижче екватора 24 зуба виявлена 
крейдоподібного кольору блискуча пляма. Скарг пацієнтка не пред`являє. 
Склад фтору у воді місцевості звідки вона родом 1,1 мг/л. Який найбільш 
імовірний діагноз?  
A. Гострий поверхневий карієс. 
B. Системна гіпоплазія емалі.  
C. Місцева гіпоплазія емалі. 
D. Ендемічний флюороз.  
E. Гострий початковий карієс.  

Правильна відповідь:C 
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8. Дівчина 17 років скаржиться на наявність дефектів твердих тканин 
передніх і бокових зубів, які її суб’єктивно не тривожать. Відмічає їх 
протягом тривалого часу. Народилася і проживає у місцевості з вмістом 
фтору у питній воді 1,2 мг/л. При огляді на вестибулярних поверхнях 
різців верхньої та нижньої щелеп у ділянці екватора коронок виявлені 
дефекти твердих тканин у межах емалі. Аналогічні дефекти виявлені на 
горбках перших молярів. Дно і стінки дефектів гладенькі, безболісні при 
зондуванні. Дефекти мають світло-коричневий колір. Який найбільш 
вірогідний діагноз? 
A.  Ерозія твердих тканин зуба 
B. Місцева гіпоплазія емалі  
C. Вогнищева одонтодисплазія  
D. Ендемічний флюороз  
E. Системна гіпоплазія емалі 

Правильна відповідь:E 
9. Під час профілактичного огляду пацієнта, 26 років, лікар звернув увагу 

на потовщення емалі у вигляді краплі розміром 3-4 мм в пришийковій 
ділянці нижніх бокових зубів. Поставте найімовірніший діагноз:  
A. Гіперплазія емалі  
B. Флюороз, крапчаста форма  
C. Зуб Пфлюгера  
D. Флюороз, штрихова форма  
E. Гіпоплазія 

Правильна відповідь:A 
10. Чоловік К., 18 років, що проживає у місцевості з вмістом фтору в питній 

воді 3,43 мг/л скаржиться на наявність білих плям у пришийковій ділянці 
16, 12, 11, 21, 22, 26 зубів. При огляді в пришийковій ділянці цих зубів 
виявлені білого кольору плями з гладенькою поверхнею. Який най 
вірогідніший діагноз? 
A. Хронічний поверхневий карієс 
B. Хронічний початковий карієс 
C. Ерозія емалі  
D. Флюороз 
E. Гіпоплазія емалі 
Правильна відповідь:D 

 
 

В. Задачі для самоконтролю: 
1. На прийом до лікаря батьки привели дитину 10 років зі скаргами на зелений 

наліт на фронтальних зубах верхньої щелепи в ділянці шийок зубів. Колір 
нальоту- зеленуватий. Що це за зміна кольору? 
 

2. Батьки дитини 12 років помітили, що деякі зуби мають жовтуватий колір. Зі 
слів батьків дитина часто хворіла інфекційними захворюваннями. 
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Лікувалась антибіотиками тетрациклінового ряду. Яка причина, що зуби у 
дитини змінені в кольорі? 

 
3. У хворого 20 років недостатня гігієна порожнини рота. У пришийкових 

ділянках коронок зубів і міжзубних проміжках: відкладення у вигляді білої 
м’якої мастилоподібної маси. Що це за відкладення? 

 
4. У хворого 40 років чисельні пломби у фронтальних зубах. Колір зуба і 

пломби різний. Які з пероксидів можливо застосувати для відбілювання 
зубів та пломб? 
 
Відповіді до задач. 

1. Колір нальоту зеленуватий- наліт Прістлея, внаслідок дії хромогенних 
бактерій, які синтезують хлорофіл. Або ж це  утворення 
сульфоксигемоглобіну, який виділяється при кровоточивості ясен. 
 

2. Окрашування зубів відбулося за рахунок прийому тетрацикліну - 
“тетрациклінові зуби”. Препарат приймали в період мінералізації зубів. 
 

3. Відкладення, що зафарбовують зуб - білий зубний наліт.  
Компоненти його: бактерії, лейкоцити, залишки їжі.  
Органічні компоненти: білки, вуглеводи, ферменти.  
Неорганічні компоненти: кальцій, фосфор, натрій, калій, цинк. 
 

4. Пероксиди для відбілювання в таких випадках не застосовуються, так як в 
такій ситуації вони діють значно слабше. А тому після відбілювання пломби 
виглядають темними плямами на тлі відносно білих зубів. 

 
 

ІV. Матеріали для аудиторної самостійної роботи 
 

4.1. Перелік навчальних практичних завдань 

• Оволодіти навиками огляду ротової порожнини та стану окремих зубів 

пацієнта; 

• Оволодіти методикою використання барвників з метою діагностування; 

некаріозних уражень зубів; 

• Оволодіти технікою виконання професійного відбілювання зубів; 

• Провести курацію хворого з дисколоритами різного ґенезу; 

• Провести диференційну діагностику дисколоритів різного ґенезу; 

• Скласти план лікування пацієнта з дисколоритом; 
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4.2. Професійні алгоритми для оволодіння практичними навиками та 

професійними вміннями. 

 

 Учбове завдання Вказівки до завдання 

1 Вивчити зміни кольору до 
прорізування 

Вказати характерні зміни кольору зубів 
при гіпоплазії емалі, флюорозі, 
“тетрациклінові зуби” 

2 Вивчити появлення змін кольору 
зубів після прорізування  

Механізм утворення білого зубного 
нальоту, зубної бляшки. Вказати 
походження нальоту Прістлея, “нальоту 
курільщика”, зміна кольору зубів після їх 
лікування. 

3 Вивчити диф. діагностику 
карієсу та пятнистих форм 
гіпоплазії, флюорозу, набутих 
змін кольору зубів 

Вказати диференціально-діагностичні 
признаки даних захворювань 

4 Вивчити показання та 
протипоказання відбілювання 
зубів  

Вказати при яких захворюваннях 
протипоказане відбілювання зубів 

5 Вивчити методи відбілювання 
зубів  

Розібрати, що таке професійне та домашнє 
відбілювання, вітальне, девітальне, 
методика "покрокового відбілювання”, 
мікрообразії. 

6 Вивчити ускладнення, можливі 
після, або під час проведення 
відбілювання.  
Знати методи профілактики та 
лікування ускладнень. 

1) Перерахувати ускладнення, можливі 
після, або під час проведення 
відбілювання.  
2) Перерахувати методи профілактики та 
лікування ускладнень. 
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Диференціальна діагностика зміни кольору зубів 
 

 
Ознаки 

 
Початковий 

карієс 

 
Гіпоплазія 

емалі 
(плямиста 

форма) 

 
Флюороз 
(плямиста 

форма) 

 
Зміни кольору 

(набуті) 

Період 
виникнення 

Після 
прорізування 

До 
прорізування 

зуба 

До 
прорізування 

зубів 

Після 
прорізування 

Уражені зуби Вражаються як 
молочні так і 

постійні 

Вражаються 
постійні 

 

Вражаються 
постійні 

Здебільшого 
вражаються 

постійні 

Характер 
враження 

Крейдоподібна 
пляма з 
матовим 
відтінком 

Пляма 
світлого 

кольору з 
незміненою 

гладкою 
поверхнею 

Матові 
плями 

коричневого 
кольору з 
гладкою 

поверхнею 

Системна чи 
локальна зміна 

кольору 
ендогенного 

характеру 

Локалізація Фісури, 
контактні 
поверхні, 

шийки зубів 

Нетипові для 
карієсу(присі

нкові, 
язикові) 

Пристінкові, 
язикові, 

поверхні - 
нетипові для 

карієсу 

Всі площини 
зуба, 

системна зміна 
кольору зубів 

Кількість плям Поодинокі 
(рідко більше) 

Поодинокі, 
При 

системному 
ураженні 

можуть бути 
множинними 

Частіше 
множинні 

Системне чи 
одиноке 

ураження 

Динаміка змін 
плям 

Зникають 
рідко, 

частіше 
виникає карієс 

Не зникає Не зникає Не зникає 
(зникає після 
відбілювання) 

Забарвлення 
2% р-ном 

метиленового 
синього 

Забарвлюється 
вогнище 
ураження 

Ділянки 
ураження не 
забарвлюють

ся 

Ділянки 
ураження не 
забарвлюють

ся 

Пігментовані 
зуби іншим 

барвником не 
забарвлюються 
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4.3. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів на основному 
етапі практичного заняття. 

• Стоматологічне обладнання 
• стоматологічні інструменти та матеріали 
• тематичний пацієнт 

Дайте відповідь на питання. 
1. При яких захворюваннях проходить зміни кольору зубів до прорізування? 
2. Назвіть в яких випадках наступають зміни кольору зубів після прорізування. 
3. Які показання та протипоказання для відбілювання зубів. 
4. Які медикаментозні препарати приміняються для відбілювання зубів. 
5. Що таке професійне та домашнє відбілювання. 
6. Що собою являє “покрокове відбілювання”. 

 
V. Матеріали для післяаудиторної самостійної роботи 

 
Тематика пошукової роботи: «Особливості відбілювання зубів у людей різного 

віку». 
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