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Вступ

Проблема карієсу як форми патологічних змін
твердих тканин зуба посідає основне місце серед
інших захворювань ротової порожнини і являє
собою проблему медичного і соціального харак-
теру у багатьох країнах, у тому числі й в Украї-
ні. За даними ВООЗ, 60–90 % дітей шкільного ві-
ку та майже 100 % дорослих у світі страждають
на карієс зубів [1–3]. Розвиток карієсу є результа-
том демінералізації підповерхневого шару емалі
та поступового збільшення мікропросторів між
кристалами емалевих призм під дією органічних
кислот, що продукуються карієсогенними мікро-
організмами [4; 5].

Істотним патогенетичним фактором ризику
виникнення карієсу є низька резистентність твер-
дих тканин зуба. На тканинному рівні резистент-
ність зубної емалі до дії кислотних чинників за-
лежить від регулярності її структури, наявності
дефектів, формування емалевих волокон та їхніх
пучків [6–8]. Емаль зубів карієсрезистентних
осіб і осіб, схильних до розвитку карієсу, має
різні текстурні характеристики, а саме питому
поверхню та питомий об’єм пор. Зразки емалі
осіб, що схильні до розвитку карієсу, мали більш
неоднорідну, пористу структуру, ніж зразки ема-
лі карієсрезистентних осіб [9]. Також відомо, що
схильність до розвитку карієсу є неоднаковою у
різних ділянках емалі одного зуба, що підтвер-
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джується наявністю так званих карієс-сприйнят-
ливих (фісури та сліпі ямки) та «імунних зон» (вер-
шини бугрів жувальних зубів), що також зумов-
лено відмінностями гістологічної будови емалі
[10–12]. Однак недостатньо дослідженими зали-
шаються особливості хімічного складу емалі зу-
бів людини у топографічно різних ділянках корон-
ки та можливий їхній зв’язок з топографією карієс-
сприятливих зон.
Метою даного дослідження є визначення ма-

сової частки кальцію, фосфору та фтору в ема-
левих кристалах у топографічно різних ділянках
коронки постійних іклів людини.

Матеріали та методи дослідження

Клінічні дослідження проводилися на базі ДУ
«Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірур-
гії НАМН України» за умови інформованої зго-
ди пацієнтів. Для клінічних досліджень були віді-
брані 40 постійних іклів з інтактною емаллю, ви-
далених унаслідок травми або за ортодонтични-
ми показаннями. Після видалення зуби фіксува-
лися у 10 % розчині формаліну, надалі їх розпи-
лювали на фрагменти завтовшки 0,5–1 мм, з яких
готують шліфи завтовшки 50–90 мкм за розроб-
леною методикою [13]. Шліфи готують, розтина-
ючи фрагменти зубів у двох напрямках: у мезіо-
дистальному для дослідження оральної та вести-
булярної поверхні коронок та у вестибуло-ораль-
ному для дослідження бокових поверхонь. Дослі-
дження хімічного складу проводили на кожній
поверхні в нижній, середній та верхній третинах
коронки, а також у ділянці ріжучого краю в гли-
боких (50–100 мкм від емалево-дентинної межі),
середніх і поверхневих (50–100 мкм від поверхні
емалі) шарах емалі.
Вміст фтору, оксиду кальцію та пентаоксиду

фосфору визначали запропонованим нами мето-
дом [14], в основу якого покладено застосування
поляризаційної мікроскопії та методу порівняль-
ної дисперсії подвійного променезаломлення [15].
Достовірність відмінностей між групами порів-
няння оцінювали за допомогою дисперсійного
аналізу, у разі якщо нульова гіпотеза відкидалася,
застосовували критерій Ньюмена — Кейлса.

Результати дослідження
та їх обговорення

У результаті проведених досліджень у топо-
графічно різних ділянках коронки постійних ік-
лів людини не виявлено достовірних відміннос-

тей вмісту окису кальцію. Однаковим був вміст
окису кальцію в нижній, середній та верхній час-
тинах коронки, на вестибулярних, язикових і
бокових поверхнях. Не відрізнявся вміст окису
кальцію і в товщі емалі іклів у напрямку від по-
верхневих шарів до емалево-дентинної межі
(табл. 1). Майже ідентичні результати отримали
при дослідженні концентрації окису фосфору в
різних топографічних ділянках емалі постійних
іклів людини (табл. 2). У середньому масова част-
ка окису фосфору в емалі постійних іклів люди-
ни становила 38,06 %, масова частка окису каль-
цію в емалі постійних іклів — 54,51 %.
Що стосується вмісту іонів фтору в топогра-

фічно різних ділянках іклів, то виявлено більшу
його концентрацію у поверхневих шарах емалі.
Вміст фтору в середньому шарі емалі іклів дорів-
нював у середньому 20,8–31,0 % від вмісту в по-
верхневому шарі емалі (табл. 3). Відмінності між
поверхневим та іншими шарами емалі спостері-
гали на всіх досліджуваних поверхнях і частинах
коронки іклів. Разом з тим відмінності у концент-
рації фтору між середніми та глибокими шарами
емалі іклів не виявлені. Привертає увагу вміст
фтору в ріжучому краї іклів. Так, у поверхневому
шарі емалі вміст фтору був меншим, ніж на інших
частинах коронки іклів, різниця вмісту фтору між
поверхневим і середнім шаром емалі ріжучого

Примітка. У табл. 1–2 достовірних відмінностей між
групами порівняння не виявлено.

Таблиця 1
Вміст окису кальцію у кристалах емалевих призм
у топографічно різних ділянках емалі коронок
постійних іклів людини (M±m, n=40, %)

    Поверхні Шари емалі

     коронки Поверхневі Серединні Глибокі

Верхня частина коронки

Вестибулярна 54,10±0,17 54,81±0,13 54,49±0,17

Язикова 54,11±0,18 54,59±0,21 54,34±0,18
Бокові 54,35±0,14 54,99±0,17 54,22±0,14

Ріжучий край 55,07±0,12 54,94±0,19 54,62±0,31

Середня частина коронки

Вестибулярна 54,04±0,15 54,80±0,15 54,42±0,20
Язикова 54,50±0,09 55,09±0,13 55,03±0,21

Бокові 54,30±0,29 54,76±0,17 54,82±0,09

Нижня частина коронки

Вестибулярна 54,17±0,11 54,73±0,16 54,30±0,19
Язикова 53,91±0,18 54,63±0,14 54,37±0,18

Бокові 53,84±0,10 54,74±0,13 54,36±0,12
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краю іклів також була меншою, ніж в інших час-
тинках коронки.
Отримані дані частково узгоджуються з попе-

редніми дослідженнями вмісту кальцію, фосфору
та фтору в зубах інших функціональних груп.
Так, при дослідженні вмісту кальцію і фосфору в
топографічно різних ділянках емалі тимчасових

і постійних молярів не виявлено відмінностей в їх-
ній концентрації [12]. У свою чергу, у іклів, так як і
у молярів, вміст фтору більший у поверхневих
шарах емалі порівняно з іншими на всіх поверх-
нях і частинах коронки. Однак у іклів різниця
між вмістом іонів фтору в глибоких і серединних
шарах виявлена тільки у верхній частині корон-
ки на всіх досліджуваних поверхнях. В емалі ік-
лів не виявлено відмінностей між глибокими і
серединними шарами емалі за вмістом фтору.
Причини виявлених відмінностей потребують
подальшого дослідження.

Висновки

Топографічно різні ділянки коронки постій-
них іклів людини мають однаковий вміст каль-
цію та фосфору. У поверхневих шарах емалі по-
стійних іклів більше фтору, ніж у серединних і
глибоких.
Ключові слова: ікла, емаль, хімічний склад.
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