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Abstact 

The article presents the results of comparative retrospective clinical evaluation of direct restorations of oc-

clusal and contact surfaces of lateral teeth from photocomposite and glass ionomer materials. We examined 59 

patients aged 23 to 45 years with 184 direct restorations, including 128 restorations of photocomposites and 56 

restorations of glass ionomers. The terms of operation of these restorations ranged from 5 to 10 years. Clinical 

assessment of the state of these restorations was performed according to selective adapted clinical criteria sepa-

rately on occlusal and contact surfaces. As a result of research the advantages of photocomposite materials over 

glass ionomer cements in case of localization of direct restorations on occlusal and contact surfaces of lateral teeth 

are established. 

Анотація 

У статті представлені результати порівняльної ретроспективної клінічної оцінки прямих реставрацій 

оклюзійних та контактних поверхонь зубів бічної групи з фотокомпозиційних та склоіономерних матеріа-

лів. Обстежено 59 пацієнтів віком від 23 до 45 років з 184 прямими відновленнями, серед яких було 128 

реставрацій з фотокомпозитів та 56 відновлень з склоіономерів. Строки функціонування цих реставрацій 

складали від 5 до 10 років. Клінічну оцінку стану цих відновлень проводили за вибірковими адаптованими 

клінічними критеріями окремо на оклюзійних та контактних поверхнях. У результаті дослідження встано-

влені переваги фотокомпозиційних матеріалів над склоіономерними цементами у разі локалізації прямих 

відновлень на оклюзійних та контактних поверхнях бічних зубів. 
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Відновлення зубів бічної групи з великими за 

об’ємом каріозними ураженнями на контактних по-

верхнях, що виконане за будь-яким, прямим або не-

прямим, методом, за думкою фахівців, науковців та 

лікарів-стоматологів, які постійнота активно займа-

ються лікувальною роботою, являє собою складне 

клінічне завдання [2, 3, 5, 6]. Це пояснюється, перш 

за все, анатомічними умовами, топографічним роз-
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ташуванням зубів з каріозними порожнинамиу важ-

кодоступних для візуально-інструментального кон-

тролю ділянках та зонах порожнини рота, внаслідок 

чого будь-які профілактичні та лікувально-діагнос-

тичні маніпуляції щодо стоматологічних захворю-

вань або дії, що спрямовані на здійснення оцінки 

стану об’єктів порожнини рота та встановлення рі-

вня якості проведеного лікування, вимагають особ-

ливої уваги, точності та ретельності. 

Необхідно також зважити на те, що пряме ес-

тетичне відновлення втраченої анатомічної форми 

зубів бічної групи, зокрема, їх контактних повер-

хонь, потребує застосування додаткових аксесуарів 

та пристосувань для реставрації, частіше за все, це 

матричні системи різних типів та модифікацій, 

клини, у тому числі, такі, що проводять світло від 

фотополімеризаторів, кілочки тощо [6]. Зазначені 

додаткові аксесуари, з одного боку, полегшують 

роботу, забезпечуючи зручність та якісне моделю-

вання анатомічної форми зубів, а з іншого, значно 

зменшують можливості візуального контролю дій 

та маніпуляцій і, що важливо, певною мірою обме-

жують простір для інструментального втручання. 

Як правило, об’ємні каріозні ураження бічних 

зубів за довгий час прогресування неодмінно охоп-

люють не тільки контактні поверхні, з пришийко-

вих ділянок яких, де емаль є найтоншою, карієс, 

власне, найчастіше починається, але й оклюзійні, 

що за кінцевим рахунком призводить до втрати зна-

чної частини твердих тканин коронок зубів, а іноді 

навіть і коренів [2]. Це означає, що і пряме віднов-

лення має бути, зрозуміло, об’ємним та довготрива-

лим за часом роботи. Останнє твердження стосу-

ється, передусім, прямої реставрації з відновлюва-

льних матеріалів, зокрема, фотокомпозитів, 

внесення яких у відпрепаровані порожнини у зубах, 

що підлягають реставрації, має відбуватися у поша-

ровій техніці з наступним моделюванням та 

обов’язковою поетапною світловою полімериза-

цією кожного шару та усієї реставрації, в цілому, на 

заключному етапі [3]. 

Переваги та недоліки фотокомпозиційних ма-

теріалів, які є найбільш розповсюдженими та засто-

совуваними щодо відновлення зубів фронтальної 

або бічної групи, добре вивчені та відомі [3, 4, 6]. 

Однак у разі реставрації зубів з великими дефек-

тами неодмінно проявляється така негативна влас-

тивість фотокомпозитів, як об’ємна полімериза-

ційна усадка, яка реалізується під час світлового 

впливу на матеріал для його затвердіння. Саме уса-

дку прийнято вважати однією з головних причин 

розвитку у післяреставраційний період різноманіт-

них ускладнень, що ведуть до скорочення терміну 

функціонування фотокомпозиційних відновлень [4, 

6]. 

Нерідко для реставрації контактних та оклю-

зійних поверхонь зубів бічної групи застосовують 

склоіономерні цементи. Ці матеріали значно прос-

тіші у роботі, мають здатність хімічно зв’язуватися 

з твердими тканинами зубів, що суттєво посилює 

адгезію, володіють карієсстатичними властивос-

тями, їх не треба вносити пошарово, що, у свою 

чергу, скорочує час роботи, тощо [1, 5]. Однак слід 

зауважити, що склоіономерні цементи за фізико-

механічними характеристиками, зокрема, міцністю 

та зносостійкістю, поступаються фотокомпозицій-

ним матеріалам, тому деяких з них не рекоменду-

ють використовувати для відновлення ділянок 

оклюзійних поверхонь, які мають витримувати ве-

лике жувальне навантаження.  

Склоіономери поступаються фотокомпозитам 

також за естетичними параметрами, що, зрозуміло, 

не відіграє вирішальної ролі у відновленнях бічних 

зубів, але вони мають такі маніпуляційні властиво-

сті, які утруднюють адаптацію до твердих тканин, 

у тому числі на приясенних стінках відпрепарова-

них у зубах порожнин, що певною мірою поясню-

ється їх вираженою тиксотропністю [1, 6].  

У той же час, дуже привабливою виглядає ни-

зька вартість склоіономерних цементів, що важ-

ливо враховувати у теперішніх госпрозрахункових 

умовах реформованої стоматологічної служби кра-

їни та майже повної відмови держави від бюджет-

ного фінансування стоматологічної допомоги доро-

слому населенню [5]. 

Оскільки і фотокомпозиційні матеріали, і скло-

іономерні цементи застосовують для прямої реста-

врації бічних зубів з каріозними ураженнями оклю-

зійних і контактних поверхонь у складних клініч-

них умовах, що обмежують візуально-

інструментальний контроль лікувальних маніпуля-

цій, цікавим виглядає порівняльне дослідження 

стану відновлень бічних зубів саме такого розташу-

вання. 

Мета дослідження – порівняльна ретроспек-

тивна клінічна оцінка прямих реставрацій оклюзій-

них та контактних поверхонь зубів бічної групи з 

фотокомпозиційних та склоіономерних матеріалів. 

Матеріали та методи. У клінічному дослі-

дженні було обстежено 59 пацієнтів віком від 23 до 

45 років, серед яких було 27 чоловіків (45,8% від 

загальної кількості обстежених) та 32 жінки 

(54,2%). Пацієнти звернулися до лікувального за-

кладу за наданням стоматологічної допомоги або 

для проведення професійної гігієни порожнини 

рота. У даних осіб виявлено, загалом, 184 раніше 

виконані прямі відновлення контактних та оклюзій-

них поверхонь бічних зубів з різних фотокомпози-

ційних матеріалів та склоіономерних цементів, зок-

рема, серед них було 128 реставрацій (69,6% від 

усієї кількості відновлень) з фотокомпозитів та 56 

відновлень (30,4%) з склоіономерів. Строки функ-

ціонування реставрацій у порожнині рота обстеже-

них пацієнтів складали від 5 до 10 років. Усі відно-

влення були виконані з приводу неускладненого ка-

рієсу. 

Дослідження проводили, згідно з принципами 

Гельсінської декларації, прийнятої Генеральною 

асамблеєю Всесвітньої медичної асоціації, Конвен-

цією Ради Європи про права людини та біомеди-

цину, законодавством України та були схвалені ко-

місією з біоетики університету. 

Клінічну оцінку стану прямих відновлень біч-

них зубів проводили за вибірковими адаптованими 

до мети даного дослідження провідними клініч-
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ними критеріями окремо на оклюзійних та контак-

тних поверхнях цих відновлень за допомогою збі-

льшувальної оптичної техніки. Критерії, за якими 

проводили таку диференційовану оцінку, деякою 

мірою відрізнялися, залежно від тієї поверхні від-

новлення, яку оцінювали. Естетичні критерії оцінки 

до уваги не брали, тому що ці характеристики у разі 

розташування відновлень у зубах бічної групи ма-

ють відігравати лише другорядну роль. 

Слід зазначити, що спершу оцінювали ціліс-

ність усього відновлення та його анатомічну фо-

рму. Якщо реставрація була повністю чи хоча би 

частково зруйнована або була порушена її анатомі-

чна форма, то таке відновлення далі не обстежу-

вали, оцінці воно не підлягало. Якщо ж цілісність 

та анатомічна форма були збережені, переходили 

до оцінки стану частини відновлення, що була роз-

ташована на оклюзійній поверхні. Для цього засто-

совували вибіркові критерії відносно повноцінності 

оклюзійних контактів, крайового прилягання від-

новлювального матеріалу до твердих тканин відно-

влених зубів та наявності вторинного карієсу. Для 

оцінки частини реставрації, що охоплювала конта-

ктну поверхню, використовували критерії щодо 

стану контактного пункту, крайового прилягання 

реставраційного матеріалу, на приясеневій стінці, 

окремо вирізняючи наявність його нависаючих 

країв, та вторинного карієсу. Реєстрували наявність 

або відсутність порушення за кожним з критеріїв у 

відновленнях з фотокомпозиційних матеріалів або 

з склоіономерних цементів. Результати оцінки на-

водили в абсолютних та відносних значеннях. 

Оклюзійні контакти оцінювали за допомогою 

артикуляційного паперу товщиною 40 мкм. Стан 

міжзубних контактних пунктів за участі досліджу-

ваних відновлень визначали з застосуванням флосів 

відповідного діаметру. Наявність порушення кра-

йового прилягання матеріалу та вторинного карієсу 

визначали за допомогою візуально-інструменталь-

ного дослідження, у разі обстеження частини відно-

влень на контактній поверхні для діагностики пору-

шень крайового прилягання на приясеневій стінці, 

наявності нависаючих країв матеріалу та вторин-

ного карієсу даної локалізації застосовували ендо-

донтичний зонд з подовженою та загостреною ро-

бочою частиною. В усіх випадках у разі виявлення 

порушення додатково використовували збільшу-

вану оптичну техніку. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
У ході обстеження оклюзійних поверхонь прямих 

відновлень бічних зубів, виконаних з різних фото-

композиційних матеріалів, встановлено, що повно-

цінні оклюзійні контакти з зубами-антагоністами 

мали 80 обстежених реставрацій (62,5% від кілько-

сті відновлень з даних матеріалів), у 48 реставрацій 

вони були частково або повністю відсутніми. Кра-

йове прилягання фотокомпозиційного матеріалу до 

емалі відновлених зубів без порушень за перимет-

ром на оклюзійній поверхні виявлено у 73 віднов-

леннях (57,0%), дефекти прилягання знайдено у 55 

реставраціях (43,0%). Вторинний карієс на оклю-

зійних поверхнях діагностовано у 14 зубах (10,9%). 

Обстеження контактних поверхонь фотоком-

позиційних реставрацій виявило значно більшу кі-

лькість порушень. Повноцінний функціональний 

стан міжзубного контактного пункту за участі обс-

тежених відновлень встановлено у 75 випадках 

(58,0%), з різноманітними порушеннями було зафі-

ксовано 53 контактні пункти (41,4%). Дефекти кра-

йового прилягання фотокомпозитів на приясеневій 

стінці виявлені у 61 відновленні (47,7%), нависаю-

чий край матеріалу – у 49 реставраціях (38,3%), при 

цьому без відповідних зазначених порушень було 

зареєстровано 67 (52,3%) та 79 відновлень (61,7%). 

Майже у половини обстежених відновлених зубів, 

зокрема, у 57 (44,5%), був діагностований вторин-

ний карієс на приясеневій стінці. 

Стан обстежених прямих відновлень з склоіо-

номерних цементів виявився суттєво гіршим. Перш 

за все, дослідили оклюзійні поверхні таких віднов-

лень та встановили, що жодне з них не мало повно-

цінних оклюзійних контактів, в усіх 56 відновлен-

нях (100%) були ті чи інші порушення, а найчастіше 

повна відсутність оклюзій них контактів. Лише 9 

склоіономерних відновлень (16,1% від числа обсте-

жених з цих матеріалів) не мали дефектів крайового 

прилягання за периметром на оклюзійній поверхні, 

у 47 відновленнях (83,9%) були встановлені дефе-

кти адаптації матеріла різної глибини. Водночас 

тільки у 4 відновлених зубах (7,1%) на оклюзійних 

поверхнях був діагностований вторинний карієс. 

Що стосується обстеження контактних повер-

хонь відновлень бічних зубів з склоіономерних це-

ментів, то повноцінний функціональний контакт-

ний пункт був виявлений за участі тільки 1 віднов-

лення (1,8%) з таких матеріалів, в усіх інших 

випадках, яких було, відповідно, 55 (98,2%), були 

встановлені порушення. Показники щодо пору-

шень за іншими критеріями також були достатньо 

високими. Так, у 43 відновленнях (76,8%) були ви-

значені дефекти крайового прилягання склоіономе-

рів на приясеневій стінці, у 25 відновленнях 

(41,6%) встановлено наявність нависаючих країв 

матеріалу. Відповідно, 13 (23,2%) та 31 відновлення 

(55,4%) не мали зазначених порушень. Звертає на 

себе увагу велика кількість випадків діагностова-

ного на приясеневій стінці вторинного карієсу, його 

виявили у 39 відновлених зубах (69,6%). 

Аналіз отриманих результатів показав, що за 

будь-яких застосованих для прямої реставрації ма-

теріалах кількість порушень за аналогічними кри-

теріями на контактних поверхнях відновлень після 

5 років їх функціонування суттєво перевищує таку 

щодо оклюзійних поверхонь. Якщо ж порівнювати 

стан відновлень, залежно від використаних матері-

алів, то очевидними стають значно нижчі показ-

ники кількості порушень у відновленнях, викона-

них з фотокомпозиційних матеріалів, причому і на 

оклюзійних, і на контактних поверхнях бічних зу-

бів. Особливо слід підкреслити велику кількість ви-

явлених порушень оклюзійних контактів у віднов-

леннях з склоіономерних цементів та дефектів кон-

тактного пункту за їх участі. У той же час, на 

оклюзійних поверхнях відновлених бічних зубів 

вторинний карієс зустрічався дещо частіше у разі 
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застосування фотокомпозитів, ніж склоіономерних 

цементів. 

Висновок. Проведене дослідження показало 

безперечні переваги фотокомпозиційних матеріалів 

над склоіономерними цементами у разі локалізації 

прямих відновлень на контактних та оклюзійних 

поверхнях бічних зубів, які функціонували 5 та бі-

льше років. Однак значна кількість ускладнень на-

віть у фотокомпозиційних реставраціях вимагає по-

шуків нових удосконалених підходів до їх прове-

дення. 
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