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АНОТАЦІЯ 

 

Тодорова А.В. Особливості мікроскопічної будови, хімічного складу та 

механічних властивостей емалі тимчасових та постійних молярів людини. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія. – Одеський 

національний медичний університет, Одеса, 2018. – ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» МОЗ України, Івано-

Франківськ, 2019. 

Зубна емаль є унікальним природним матеріалом, який сьогодні 

детально вивчається як морфологами, так і матеріалознавцями, адже наразі 

не існує синтетичних аналогів, які би повністю відтворювали весь спектр її 

механічних властивостей, які насамперед зумовлюються двома основними 

факторами – хімічним складом та структурною організацією. Необхідність 

детального вивчення останніх з метою вдосконалення реставраційних 

матеріалів підкріплюється широким розповсюдженням каріозних та 

некаріозних уражень зубної емалі, а також тим, що вона абсолютно не здатна 

до регенерації, що пов’язано з редукцією емаль-синтезуючих клітин ще до 

прорізування зуба. Окрім того, розуміння взаємозв’язку між гістологічною 

будовою емалі та її механічними властивостями дозволить поглибити знання 

щодо особливостей виникнення та розповсюдження тріщин емалі та її 

резистентності до карієсу.  

Сучасні дослідження даної проблеми спрямовані на вивчення таких 

механічних характеристик зубної емалі, як мікротвердість, модуль пружності 

та ударна в’язкість на нанорівні, тобто на рівні окремого кристалу 

гідроксиапатиту. Незважаючи на це, мало праць та уваги присвячено 

взаємозв’язку між мікроскопічною будовою зубної емалі та її механічними 

властивостями, а також комплексному дослідженню морфологічних, 

хімічних та фізичних характеристик емалі зубів людини.  Вищезазначене 
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обґрунтовує актуальність і доцільність обраної теми дисертаційного 

дослідження – комплексне вивчення мікроскопічної будови, хімічного складу 

та механічних властивостей зубної емалі на прикладі тимчасових (молочних) 

та постійних молярів людини. 

Метою дослідження було встановлення особливостей гістологічної 

будови та хімічного складу інтактної зубної емалі в топографічно різних 

ділянках коронки тимчасових (молочних) та постійних молярів людини та 

визначення їхньої ролі, як факторів, що зумовлюють мікротвердість емалі. 

Завданнями дослідження були: визначення орієнтації емалевих призм у 

топографічно різних зонах коронки тимчасових (молочних) та постійних 

молярів людини шляхом визначення числових значень кутів їхнього нахилу 

до емалево-дентинної межі у глибоких, середніх та поверхневих шарах емалі, 

а також визначення кутів нахилу емалевих призм до зовнішнього краю емалі 

у верхніх її шарах; встановлення особливостей хімічного складу інтактної 

зубної емалі за показниками вмісту кальцію (Ca), фосфору (P), фтору (F) в 

емалевих кристалах у топографічно різних зонах коронки тимчасових 

(молочних) та постійних молярів людини; визначення показників 

мікротвердості зубної емалі в топографічно різних зонах коронки тимчасових 

(молочних) та постійних молярів людини; порівняння емалі тимчасових 

(молочних) та постійних зубів за мікроскопічною будовою, хімічними та 

фізичними властивостями; визначення взаємозв’язку між гістологічною 

будовою, хімічним складом зубної емалі та її мікротвердістю. 

Використовувалися загальногістологічний метод дослідження, метод 

поляризаційної мікроскопії, метод випробування на твердість за Віккерсом, 

метод порівняльної дисперсії подвійного променезаломлення, методи 

варіаційної статистики. 

Уперше був запропонований новий підхід до дослідження 

характеристик зубної емалі, який полягає в одночасному вивченні 

особливостей її мікроскопічної будови, хімічного складу емалевих кристалів 
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та мікротвердості в різних шарах, а також на різних поверхнях та у різних 

третинах коронки зуба.  

Запропоновано новий підхід до оцінки траєкторії ходу емалевих призм 

у товщі емалі, що полягає у вимірюванні та порівнянні кутів їхнього нахилу 

до емалево-дентинної межі та зовнішнього краю емалі. 

Уперше було досліджено особливості орієнтації емалевих призм, 

хімічний склад емалевих кристалів та мікротвердість емалі в ділянці 

переходу від вестибулярної та оральної на бічні поверхні коронки молярів 

людини. 

Уперше запропоновано поділ емалі молярів людини на чотири 

морфологічно відмінні зони в товщі емалі: зона початкових відділів емалевих 

призм – до 50 мкм від емалево-дентинної межі, зона інтенсивного 

перехрещення емалевих призм – 100-500 мкм від емалево-дентинної межі, 

зона середніх відділів емалевих призм – 150-250 мкм від зовнішнього краю 

емалі, зона кінцевих відділів емалевих призм – до 100 мкм від зовнішнього 

краю емалі. 

Розширено та уточнено дані про орієнтацію емалевих призм: 

установлено, що остання є неоднаковою на різних поверхнях коронки 

постійних молярів людини та, зокрема, вперше встановлено, що в нижній 

третині коронки постійних молярів початкові відділи емалевих призм завжди 

спрямовані до жувальної поверхні. 

Уперше встановлено, що існують три варіанти орієнтації середніх 

відділів емалевих призм – прямолінійний, дугоподібний, із вершиною дуги, 

що спрямована до жувальної поверхні коронки, та дугоподібний, із 

вершиною дуги, що спрямована до кореня зуба. Причому, доцільно вказати, 

що для емалі тимчасових (молочних) зубів майже не характерний 

дугоподібний варіант орієнтації середніх відділів емалевих призм. 

Розширено уявлення про залежність величини мікротвердості зубної 

емалі від орієнтації емалевих призм, а саме встановлено, що на відстані 150-

250 мкм від зовнішнього краю емалі, за умов відсутності відмінностей 
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хімічного складу емалевих кристалів, ті ділянки  емалі, які характеризуються 

дугоподібною траєкторією середніх відділів емалевих призм відрізняються 

достовірно (p ˂ 0,05) вищими показниками мікротвердості, ніж ті, де хід 

емалевих призм є прямолінійним. 

Отримані результати доповнюють відомості про особливості орієнтації 

емалевих призм, хімічного складу емалевих кристалів, а також впливу цих 

двох факторів на мікротвердість у топографічно різних зонах емалі 

тимчасових (молочних) та постійних зубів людини. 

Дані про особливості орієнтації емалевих призм топографічно різних 

зон коронки тимчасових (молочних) та постійних молярів можуть бути 

використані для вдосконалення технік препарування зубної емалі в 

терапевтичній, дитячій терапевтичній та ортопедичній стоматології.  

Дані про вплив орієнтації емалевих призм на показники мікротвердості 

зубної емалі можуть бути використані під час розробки та оцінки 

властивостей стоматологічних реставраційних матеріалів нового покоління.  

Дані про особливості мікроскопічної будови та мікротвердості 

поверхневих шарів емалі молярів можуть бути використані для розробки 

нових критеріїв визначення ступеня та вибору методу лікування патологічної 

стертості емалі. 

Розроблений у рамках роботи спосіб виготовлення поздовжніх шліфів 

молярів для гістологічного дослідження жувальної поверхні їх коронки 

(патент України № 115215) може бути широко застосованим у практиці 

морфологічних, фізичних та хімічних досліджень емалі оклюзійної поверхні, 

а також ділянки переходу від вестибулярної та оральної на бічні поверхні 

коронки зубів усіх функціональних груп. 

Ключові слова: зубна емаль, емалеві призми, кути нахилу, хімічний 

склад, мікротвердість, молочні моляри, постійні моляри. 
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SUMMARY 

 

Todorova AV. The features of the microscopic structure, chemical 

composition, and mechanical properties of dental enamel of the deciduous and 

permanent human molar teeth. – The manuscript of the qualifying scientific work.  

Thesis is submitted for a candidate degree of medical science in specialty 

14.03.09 – histology, cytology, embryology. – Odessa National Medical 

University, Odessa, 2018. – Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-

Frankivsk, 2018. 

Being a unique biocomposite material, dental enamel nowadays is a subject 

of in-depth study for both morphologists and specialists in material science. For the 

time being there are no synthetic materials which would completely mimic the 

whole spectrum of the enamel mechanical properties. The mechanical properties of 

the enamel are determined by two principal factors – its chemical composition and 

structural organization. The necessity of the detailed investigation of both of these 

factors in order to sophisticate the existing dental restorative materials is 

highlighted not only by a high incidence of caries and non-caries enamel decays in 

population, but also by a fact that enamel is totally incapable of regeneration due to 

the reduction of the enamel-producing cells before the tooth is erupted. 

Besides this, the understanding of the correlation between the enamel 

histological structure and its mechanical properties would deepen the knowledge 

about the mechanisms of formation and progression of cracks of the enamel and its 

resistance to caries. 

The modern research of the given issue is mostly focused on the 

investigation of such mechanical characteristics of dental enamel as 

microhardness, elastic modulus and fracture toughness at the nanoscale (at the 

level of singular hydroxyapatite crystallite). However, the limited number of 

research is devoted to the interrelations between the microscopic structure and 

mechanical properties of dental enamel, and the complex study of the 

morphological, chemical and physical properties of the human enamel. 
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The latter proves the current research focused on the complex study of 

microscopic structure, chemical composition and mechanical properties of 

deciduous and permanent molar teeth enamel to be innovative and relevant. 

The aim of the current research was to estimate the features of histological 

structure and chemical composition of the sound dental enamel of deciduous and 

permanent human molar teeth, and to evaluate their contribution to the enamel 

microhardness. 

The tasks of the research were to characterize the enamel rods orientation in 

the different regions of the crown of the human deciduous and permanent molar 

teeth by measuring the angles of inclination of the enamel rods to the dentin-

enamel junction in the deep, medium and superficial layers of the enamel, and also 

by measuring the angles of inclination of the enamel rods to the outer enamel 

border in its outermost layer; to study the features of the chemical composition of 

the sound human enamel by measuring the content of Ca, P, F in enamel 

crystallites in the different regions of the crown of the human deciduous and 

permanent molar teeth; to measure the microhardness values in the different 

regions of the human deciduous and permanent molar teeth; to compare the 

primary and permanent human enamel by the following criteria: microscopic 

structure, chemical composition and microhardness; to establish the 

interdependence between histological structure, chemical composition of the dental 

enamel and its microhardness. 

Histological method of research, method of polarizing microscopy, Vickers 

hardness test, method of comparative dispersion of the double refraction, and 

statistical method were used in the study. 

For the first time it was proposed the new approach to the investigation of 

the dental enamel characteristics, which lies in the simultaneous study of the 

features of its microstructure, chemical composition of the enamel crystallites and 

microhardness in the different layers, different surfaces and different thirds of the 

tooth crown. 
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It was proposed the new approach to the evaluation of the enamel rods 

orientation, which lies in the measuring and comparing the angles of their 

inclination to the dentin-enamel junction and the outer enamel border. 

For the first time the features of the enamel rods orientation, chemical 

composition of the enamel crystallites and enamel microhardness were investigated 

at the sites of transition of the vestibular and lingual surfaces of the human molar 

crowns to the approximal ones. 

For the first time it was proposed to divide the human molar tooth’s enamel 

into four morphologically distinguishable zones: the zone of the enamel rods’ 

initial portions – up to 50 µm from the dentin-enamel junction, the zone of the 

intense decussation of the enamel rods – 100 - 500µm from the dentin-enamel 

junction, the zone of the enamel rods’ medium portions – 150-250 µm from the 

outer enamel border, the zone of the enamel rods’ terminal portions – up to 100 µm 

from the outer enamel border. 

The existing data regarding the enamel rods orientation was broadened and 

detailed. It was estimated that the latter differs among different surfaces of the 

permanent human molar’s crown. It was also revealed that the initial portions of 

the enamel rods in the lower third of the human permanent molar tooth are always 

directed towards the occlusal surface of the crown.  

For the first time it was established the fact of the existence of three 

variations of the enamel rods’ medium portions orientation – straight-line, arc-

shaped with the tip of the arc directed towards the occlusal surface and arc-shaped 

with the tip of the arc directed towards the tooth root. It worth noticing that the arc-

shaped type of the enamel rods’ medium portions orientation is almost not 

observed in the primary dental enamel. 

The data regarding the interdependence between the microhardness values 

and the enamel rods orientation was broadened and detailed: at the distance of 150-

250 µm from the outer enamel border, provided that the chemical composition of 

the enamel crystallites showed no difference, the regions of enamel, characterized 

by the arc-shaped enamel rods’ medium portions orientation had significantly (p ˂ 
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0,05) higher microhardness values that those characterized by the straight-line 

orientation of the medium portions of enamel rods. 

The obtained data complement the existing knowledge about the features of 

the dental enamel microscopic structure, the chemical composition of the enamel 

crystallites and the contribution of these two factors to the deciduous and 

permanent enamel microhardness.  

The findings regarding the enamel rods orientation in the different regions of 

the crown of the deciduous and permanent human molar teeth might be used for 

the sophistication of the existing enamel preparation techniques in therapeutic, 

pediatric and prosthetic dentistry. 

The findings regarding the impact of enamel rods orientation on the 

microhardness values of the dental enamel can be taken into account during the 

development and assessment of the properties of the dental enamel-restorative 

material of the new generation. 

The findings regarding the features of microscopic and microhardness of the 

superficial layers of molar’s enamel can be used for implementation of the new 

criteria of evaluation of the degree of enamel abrasion and taken into account while 

choosing the method of its treatment. 

The method of preparation of the longitudinal ground sections of the molar 

teeth for the histological examination of their occlusal surface (Ukraine Patent 

115215), which was designed in the process of the current research, can be widely 

applied in the practice of the morphological, physical and chemical studies of the 

dental enamel at the occlusal surfaces and at the sites of transition of the vestibular 

and lingual surfaces to the approximal ones in teeth of all functional groups. 

Key words: dental enamel, enamel rods, angles of inclination, chemical 

composition, microhardness, deciduous molars, permanent molars. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Зубна емаль є унікальним природним матеріалом, 

який сьогодні детально вивчається як морфологами, так і матеріалознавцями. 

Створюючи зовнішній покрив для коронки зуба, емаль здатна витримувати 

жувальні навантаження силою до 2,5 гігапаскаль (ГПа) та, по-праву, 

вважається найтвердішою та найжорсткішою речовиною в організмі ссавців та 

людини [1, 2]. 

Незважаючи на це, широко розповсюдженими є ураження зубної емалі 

як каріозного, так і некаріозного характеру. Так, за підрахунками Всесвітньої 

організації охорони здоров’я, у 60-90 % дітей шкільного віку та майже у 100 % 

дорослих у світі діагностовано карієс зубів [3-5]. Серед некаріозних уражень 

зубної емалі зустрічаються травматичні пошкодження, гіпоплазія емалі 

різного ґенезу, флюороз тощо [6]. Найрозповсюдженішим, а у більшості 

випадків і єдиним, методом лікування зазначених уражень є видалення 

патологічно зміненої емалі та заміщення дефекту реставраційними 

матеріалами [7]. 

Проте наразі не існує синтетичних аналогів, які би повністю 

відтворювали весь спектр механічних властивостей зубної емалі, які 

насамперед зумовлюються двома основними факторами – її хімічним 

складом та структурною організацією [8-11]. Необхідність детального 

вивчення останніх з метою вдосконалення реставраційних матеріалів 

підкріплюється тим, що емаль зуба абсолютно не здатна до регенерації, що 

пов’язано з редукцією емаль-синтезуючих клітин ще до прорізування зуба 

[12, 13]. Окрім того, розуміння взаємозв’язку між гістологічною будовою 

емалі та її механічними властивостями дозволить поглибити знання щодо 

особливостей виникнення та розповсюдження тріщин емалі та її 

резистентності до карієсу [14-16].  
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Довгий час вважалося, що як гістологічна будова, так і механічні 

властивості емалі суттєво не відрізняються ні серед зубів різних 

функціональних груп, ні, тим паче, у межах коронки одного зуба [17].  

У сучасний період представлена велика кількість даних, що вказують 

на анізотропію мікроскопічної будови, хімічного складу та механічних 

властивостей  емалі в різних шарах та різних частинах коронки зуба [18-23]. 

При цьому, незважаючи на високу точність та різноманіття існуючих даних 

стосовно усіх трьох зазначених характеристик, у науковій літературі 

зустрічається мало праць, які присвячені комплексному вивченню 

взаємозв’язків між структурою, хімічним складом та механічними 

властивостями зубної емалі людини. Це пов’язано, насамперед, із тим, що 

для кожного окремого дослідження використовували зуби різних 

функціональних груп, виготовляли зразки із різних частин коронки та за 

різними методиками, що унеможливлює порівняння та встановлення 

взаємозв’язків між одержаними даними.  

Таким чином, велика кількість, широка варіативність та мозаїчність 

даних щодо будови, хімічного складу та механічних властивостей емалі зубів 

людини, а також відсутність даних наукової літератури стосовно комплексної 

характеристики останньої для зубів різних функціональних груп 

обґрунтовують необхідність даного дослідження.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертація є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри гістології, 

цитології та ембріології Одеського національного медичного університету 

МОЗ України (ОНМедУ) «Міжклітинні взаємодії в епітеліальній та 

сполучній тканинах за фізіологічних та патологічних умов» (№ державної 

реєстрації 0114U007012). Автор є співвиконавцем даної роботи.  

Мета дослідження: Встановити особливості гістологічної будови та 

хімічного складу інтактної зубної емалі в топографічно різних ділянках 

коронки тимчасових (молочних) та постійних молярів людини та визначити 

їхню роль, як факторів, що зумовлюють мікротвердість емалі. 
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Завдання дослідження: 

1. Визначити орієнтацію емалевих призм у топографічно різних зонах 

коронки тимчасових (молочних) та постійних молярів людини шляхом 

вимірювання числових значень кутів їхнього нахилу до емалево-дентинної 

межі у глибоких, середніх та поверхневих шарах емалі, а також визначення 

кутів нахилу емалевих призм до зовнішнього краю емалі у верхніх її шарах.  

2. Встановити особливості хімічного складу інтактної зубної емалі за 

показниками вмісту кальцію (Ca), фосфору (P), фтору (F) в емалевих 

кристалах у топографічно різних зонах коронки тимчасових (молочних) та 

постійних молярів людини. 

3. Визначити показники мікротвердості зубної емалі в топографічно 

різних зонах коронки тимчасових (молочних) та постійних молярів людини. 

4. Порівняти емаль тимчасових (молочних) та постійних зубів за 

мікроскопічною будовою, хімічними та фізичними властивостями. 

5. Визначити взаємозв’язок між гістологічною будовою, хімічним 

складом зубної емалі та її мікротвердістю. 

Об’єкт дослідження – зубна емаль людини. 

Предмет дослідження – хід емалевих призм, вміст кальцію, фосфору 

та фтору, мікротвердість інтактної зубної емалі в топографічно різних зонах 

коронки тимчасових (молочних) та постійних молярів людини. 

Методи дослідження: 

– загальногістологічний – для вивчення морфологічних особливостей 

інтактної зубної емалі тимчасових (молочних) та постійних молярів людини; 

– поляризаційна мікроскопія – для дослідження особливостей ходу 

емалевих призм у товщі емалі та вимірювання кутів їхнього нахилу до 

емалево-дентинної межі (ЕДМ), а також до зовнішнього краю емалі (ЗКЕ);  

– метод випробування на твердість за Віккерсом – для визначення 

показників твердості зубної емалі в топографічно різних частинах коронок 

тимчасових (молочних) та постійних молярів людини; 
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– метод порівняльної дисперсії подвійного променезаломлення – для 

визначення вмісту кальцію, фосфору та фтору в емалевих кристалах у 

топографічно різних ділянках зубної емалі; 

– методи варіаційної статистики – для встановлення об’єктивності та 

достовірності отриманих результатів і надання характеристики ходу 

емалевих призм на основі відмінностей числових даних кутів їхнього нахилу 

до ЕДМ в різних шарах зубної емалі.  

Наукова новизна одержаних результатів 

Уперше був запропонований новий підхід до дослідження 

характеристик зубної емалі, який полягає в одночасному вивченні 

особливостей її мікроскопічної будови, хімічного складу емалевих кристалів 

та мікротвердості в різних шарах, а також на різних поверхнях та в різних 

третинах коронки зуба.  

Запропоновано новий підхід до оцінки траєкторії ходу емалевих призм 

у товщі емалі, що полягає у вимірюванні та порівнянні кутів їхнього нахилу 

до емалево-дентинної межі та зовнішнього краю емалі. 

Уперше було досліджено особливості орієнтації емалевих призм, 

хімічний склад емалевих кристалів та мікротвердість емалі в ділянці 

переходу від вестибулярної та оральної на бічні поверхні коронки молярів 

людини. 

Уперше запропоновано поділ емалі молярів людини на чотири 

морфологічно відмінні зони в товщі емалі молярів людини: зона початкових 

відділів емалевих призм – до 50 мкм від емалево-дентинної межі, зоні 

інтенсивного перехрещення емалевих призм – 100-500 мкм від емалево-

дентинної межі, зона середніх відділів емалевих призм – 150-250 мкм від 

зовнішнього краю емалі, зона кінцевих відділів емалевих призм – до 100 мкм 

від зовнішнього краю емалі. 

Розширено та уточнено дані про орієнтацію емалевих призм: 

установлено, що остання є неоднаковою на різних поверхнях коронки 

постійних молярів людини та, зокрема, вперше встановлено, що в нижній 
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третині коронки  постійних молярів початкові відділи емалевих призм 

завжди спрямовані до жувальної поверхні. 

Уперше встановлено, що існують три варіанти орієнтації середніх 

відділів емалевих призм – прямолінійний, дугоподібний, із вершиною дуги, 

що спрямована до жувальної поверхні коронки, та дугоподібний, із 

вершиною дуги, що спрямована до кореня зуба. Причому, доцільно вказати, 

що для емалі тимчасових (молочних) зубів майже не характерний 

дугоподібний варіант орієнтації середніх відділів емалевих призм. 

Розширено уявлення про залежність величини мікротвердості зубної 

емалі від орієнтації емалевих призм, а саме встановлено, що на відстані 150-

250 мкм від зовнішнього краю емалі, за умов відсутності відмінностей 

хімічного складу емалевих кристалів, ті ділянки емалі, які характеризуються 

дугоподібною траєкторією середніх відділів емалевих призм відрізняються 

достовірно (p ˂ 0,05) вищими показниками мікротвердості, ніж ті, де хід 

емалевих призм є прямолінійним. 

Практичне значення одержаних результатів 

Отримані результати доповнюють відомості про особливості орієнтації 

емалевих призм, хімічного складу емалевих кристалів, а також впливу цих 

двох факторів на мікротвердість у топографічно різних зонах емалі 

тимчасових (молочних) та постійних зубів людини. 

Дані про особливості орієнтації емалевих призм у топографічно різних 

зонах коронки тимчасових (молочних) та постійних молярів можуть бути 

використані для вдосконалення технік препарування зубної емалі у 

терапевтичній, дитячій терапевтичній та ортопедичній стоматології.  

Дані про вплив орієнтації емалевих призм на показники мікротвердості 

зубної емалі можуть бути використані під час розробки та оцінки 

властивостей стоматологічних реставраційних матеріалів нового покоління.  

Дані про особливості мікроскопічної будови та мікротвердості 

поверхневих шарів емалі молярів можуть бути використані для розробки 
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нових критеріїв визначення ступеня та вибору методу лікування патологічної 

стертості емалі. 

Розроблений у рамках роботи спосіб виготовлення поздовжніх шліфів 

молярів для гістологічного дослідження жувальної поверхні їх коронки 

(патент України № 115215) може бути широко застосованим у практиці 

морфологічних, фізичних та хімічних досліджень емалі оклюзійної поверхні, 

а також ділянки переходу від вестибулярної та оральної на бічні поверхні 

коронки зубів усіх функціональних груп.  

Викладені в дисертації теоретичні дані впроваджені та 

використовуються в навчальному процесі кафедр гістології, цитології та 

ембріології ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» 

(затв. 07.11.2017 та 11.09.2018); гістології та ембріології ДВНЗ 

«Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 

МОЗ України» (затв. 28.09.2018); гістології, цитології та ембріології 

Одеського національного медичного університету МОЗ України (затв. 

07.11.2018 ); використовуються в науковій роботі ДУ «Інститут стоматології 

та щелепно-лицевої хірургії НАМН України» (затв. 15.11.2018). Наукове 

повідомлення «Спосіб виготовлення поздовжніх шліфів молярів для 

гістологічного дослідження жувальної поверхні їх коронки» включено до 

Переліку наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для 

впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я 

(реєстраційний № 375/4/17). 

Особистий внесок здобувача. Наукова робота є самостійно виконаним 

дослідженням автора. Дисертантом проведено патентно-інформаційний 

пошук, здійснено аналіз даних наукової літератури, обґрунтована тема 

дисертації, складений план досліджень та проведені дослідження. Автором 

особисто були виготовлені шліфи зубів для дослідження, проведено 

мікроскопічні дослідження,  математичну обробку та аналіз отриманих 

результатів, підготовлені до друку основні матеріали за результатами 

дисертаційної роботи. Усі розділи дисертаційної роботи сформульовані та 
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написані дисертантом за консультативної допомоги наукового керівника. У 

наукових статтях, надрукованих у співавторстві, участь здобувача є 

визначальною.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

доповідалися та обговорювалися на: 8th International Student Medical Congress 

in Košice (Кошице 22-24 червня, 2016); науково-практичній конференції з 

міжнародною участю, присвяченій 150-річчю з дня народження Д.К. 

Заболотного «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини» 

(Одеса 21-22 квітня, 2016); науково-практичній конференції «Прикладні 

аспекти морфології» (Тернопіль 20-21 жовтня, 2016); X науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Актуальні питання патології за умов дії 

надзвичайних факторів на організм» (Тернопіль 05-06 жовтня, 2017); XII 

Міжнародній науково-практичній конференції “Aktualne problemy 

nowoczesnych nauk” (Przemysl 07-15 червня, 2017); XIII Міжнародній 

науково-практичній конференції “Perspektywiczne opracowania sa nauka i 

technikami” (Przemysl 07-15 листопада, 2017); науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Актуальні питання морфогенезу та 

ремоделювання тканин і органів у нормі та патології» (Тернопіль 20-21 

вересня, 2018); науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Досягнення та перспективи сучасної гістології» до 150-річчя кафедри 

гістології та ембріології Національного медичного університету імені О.О. 

Богомольця (Київ 04-05 жовтня, 2018).  

Публікації. За результатами дисертації опубліковано 15 наукових 

робіт, з них: 6 статей – у фахових наукових виданнях (у тому числі 1 – у 

виданні, яке включене до міжнародної наукометричної бази Web of Science), 

1 патент на корисну модель та 8 тез доповідей у матеріалах науково-

практичних конференцій та конгресів.
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РОЗДІЛ 1 

 

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ЗУБНУ ЕМАЛЬ ЯК УНІКАЛЬНИЙ 

МАТЕРІАЛ ІЗ АНІЗТРОПНИМИ МОРФОЛОГІЧНИМИ, ХІМІЧНИМИ 

ТА ФІЗИЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ  

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Ієрархія будови зубної емалі як природного біокомпозитного 

матеріалу та її значення для механічних властивостей на кожному із 

рівнів організації 

У процесі еволюційного розвитку склалося так, що живі організми 

набули складної багаторівневої структурної організації, що простежується у 

низці біологічних систем, починаючи з хромосоми і клітини та закінчуючи 

тканинами, органами й організмом у цілому [24, 25]. Для матеріалів, які 

постійно витримують великі механічні навантаження, до яких відносять 

хрящову, кісткову та тверді тканини зуба, ієрархічність будови має особливе 

значення, адже зумовлює їхню так звану механічну поведінку [26, 27].  

По-перше, потрібно зазначити, що зубна емаль, хоча і являє собою 

продукт секреторної діяльності клітин ектодермального походження, проте 

не є тканиною [28]. Адже термін «тканина» означає організовану групу 

клітин, що можуть бути різними за походженням, але виконують одну або 

декілька спільних специфічних функцій [29]. Тим часом емаль є неклітинною 

структурою, оскільки клітини, що продукують її органічний матрикс, – 

амелобласти повністю редукуються ще до прорізування зуба [30]. Після того, 

як амелобласти закінчують секрецію органічного каркаса емалі, 80–90 % 

якого становлять специфічні білки – амелогеніни та енамеліни, починається 

процес так званого дозрівання емалі, тобто деградація основної частини 

органічного компонента та заміщення його на мінеральну речовину – 

гідроксиапатит (ГАП) у вигляді кристалічних структур [2, 31]. 
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Так, зріла емаль є найбільш мінералізованою структурою організму 

людини, вміст неорганічних сполук у якій складає до 96 %. Лише 4 % від 

маси емалі припадають на органічні сполуки та воду, яка, у свою чергу, може 

знаходитися у зв’язаній та вільній формах [32, 33]. 

Низка досліджень хімічного складу емалі показали, що вміст 

органічних сполук та води збільшується в напрямку від зовнішньої поверхні 

емалі до ЕДМ [34, 35]. Також було зафіксовано поступове зменшення 

кількості мінеральних речовин у зовнішніх шарах емалі в напрямку від 

ріжучого краю до цервікальної ділянки коронки [36, 37]. 

Неорганічні складові зубної емалі представлені різними формами 

апатитів, які організовані в формі кристалів, із них 75 % складає ГАП, а 

також 25 % – карбонапатит, хлорапатит та фторапатит. Хімічна формула 

ГАП емалі – Ca10(PO4)6(OH)2 [38]. 

Як показують дані скануючої електронної мікроскопії, поодинокий 

кристал ГАП має вигляд тяжа із гексагональною основою [39]. У центрі 

гексагональної основи знаходиться гідроксильний іон, навколо якого 

розташовуються іони кальцію та фосфору, формуючи рівносторонні 

трикутники. Під час первинної та вторинної мінералізації емалі іони магнію 

здатні заміщувати іони кальцію, тоді як іон карбонату може замістити 

центральний гідроксильний іон [40]. Обидва такі заміщення дестабілізують 

кристалічну решітку та, як наслідок, зменшують міцність кристала ГАП. 

Встановлено, що концентрація іонів магнію та карбонату поступово 

збільшується у напрямку від зовнішньої поверхні емалі до ЕДМ, що зменшує 

резистентність глибоких шарів емалі до дії кислот [41, 42]. 

За даними наукової літератури, концентрації оксигену, кальцію та 

фосфору в сухій речовині емалі в середньому складають 43,4; 36,6; та 17,7 % 

відповідно. При цьому, значна увага приділяється так званому кальцій / 

фосфорному коефіцієнту, який відображає відсоткове співвідношення іонів 

кальцію до іонів фосфору в структурі кристалів емалі. У чистого ГАП 

співвідношення кальцію і фосфору  складає 1,67, за умов вираження 
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показників кальцію і фосфору в молях, та 2,15 – за масою. Проте, внаслідок 

можливих заміщень іону кальцію та фосфору іншими близькими за 

властивостями елементами у кристалічній решітці, фактичне співвідношення 

зазвичай відрізняється від стехіометричного та може варіювати у різних 

шарах зубної емалі [9].  

Що стосується іонів фтору, то потрапляючи до кристалічної решітки 

ГАП емалі, вони заміщують не іони кальцію, а гідроксильну групу, таким 

чином не змінюючи величину кальцій / фосфорного коефіцієнта, та 

утворюючи кислотостійкі похідні – гідроксифторапатит та фторапатит. Такі 

кристали відрізняються від кристалів ГАП за своїми як хімічними, так і 

фізичними властивостями. Наприклад, кристали фторапатиту є більш 

стійкими до розчинення в кислотах, що є основою для використання 

препаратів фтору для профілактики карієсу [43-45]. За даними літератури, 

фтор складає 0,01 % від маси емалі, при чому його концентрація суттєво 

збільшується в напрямку від  ЕДМ до зовнішньої поверхні емалі [46].  

 Комплексність та неоднорідність структури та хімічного складу емалі 

є результатом закономірностей її мінералізації під час амелогенезу, які 

контролюються двома основними факторами. Першим таким фактором 

виступає горизонтальний рух секторних амелобластів при відкладанні 

органічного матриксу емалі, адже ці клітини наділені розвинутим 

цитоскелетом, що складається з мікротрубочок, власних та проміжних 

мікрофіламентів. Рухаючись, амелобласти зумовлюють форму та 

розташування майбутніх структурних одиниць емалі – емалевих призм (ЕП) 

[47]. Важлива роль у цьому процесі належить відросткам Томса, чия 

секреторна поверхня бере участь у секреції матриксу ЕП, тим часом як 

апікальна частина амелобласта секретує «міжпризмову речовину». Таким 

чином, латеральна поверхня відростка Томса відмежовує майбутні ЕП від 

міжпризмової речовини, створюючи каркас для оболонок призм [13, 48]. 

Другий фактор полягає в особливостях процесу мінералізації органічного 

каркаса: білки амелогеніни мають здатність до самоорганізації у наносфери, 
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які оточують ГАП. Таким чином білкові залишки не дають кристалам ГАП 

зливатися один з одним, що сприяє їх відкладанню вздовж довгої осі 

майбутньої призми, призводячи до утворення довгих ниткоподібних 

кристалів, розташованих паралельно один до одного. Надалі амелогеніни 

піддаються деградації, звільнюючи місце кристалам для росту в ширину [49, 

50]. Така білково-мінеральна взаємодія створює вектор сили, який спрямовує 

наносфери та протеїновий матрикс у напрямку, що відповідає руху 

амелобласта, а це, у свою чергу, контролює орієнтацію кристалів [51, 52].  

Проте такий характер організації кристалів ГАП є характерним лише 

для власне ЕП. У разі оболонок призм та міжпризмової речовини кристали 

упаковуються менш щільно та не паралельно, а під кутом до довгої осі 

призми, за рахунок більшої кількості білкових залишків у цих ділянках [13, 

53]. Саме чергування домінуючого неорганічного компонента з органічними 

залишками у структурі зубної емалі дало підставу для виділення в останній 

таких рівнів ієрархії. 

Рівень І. Окремий кристал гідроксіапатиту. Назву «кристали» 

ниткоподібні частинки ГАП отримали завдяки їхній субмікроскопічній 

будові [54, 55]. Як і в будь-яких інших кристалічних структурах, у кристалах 

ГАП виділяють довгу, або оптичну, вісь (англ. c-axis) та коротку вісь (англ. a-

axis) [56]. У літературі трапляються різні дані щодо довжини кристалів ГАП: 

одні дослідники вважають, що кристали безперервно простягаються через 

усю товщину емалі [13], водночас інші зазначають, що довжина більшості з 

них дорівнює 100–150 мкм [56]. Товщина кристалів ГАП варіює від 15 до 50 

нм, причому дослідження з використанням методів рентгенівської 

мікродифракції, електронної дифракції та трансмісійної електронної 

мікроскопії показали, що товщина кристалів збільшується в напрямку від 

ЕДМ до зовнішньої поверхні емалі [57]. 

 Значення для механічних властивостей. Кожний кристал ГАП 

насправді є окремою структурною одиницею емалі. Згідно з теорією 

крихкого руйнування за Griffith [58], що менший розмір зразка, то більша 
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його стійкість до крихкого руйнування за рахунок меншої кількості та 

розміру дефектів. Тому середня товщина кристалів ГАП у 30 нм є 

оптимальною для того, щоб емаль не виявляла властивостей крихкого 

матеріалу. Незважаючи на те, що, як було зазначено вище, майже всі 

органічні компоненти емалі піддаються деградації під час її мінералізації, 

незначна кількість білкових залишків все ж залишається у проміжках між 

сусідніми кристалами ГАП та слугує своєрідним «біологічним клеєм», який 

склеює їх між собою. Окрім ролі біологічного клею, білковий матрикс, 

ультратонким шаром оточуючи кожний кристал ГАП, рівномірно розподіляє 

прикладене навантаження, таким чином захищаючи емаль від дії надмірних 

навантажень та розтріскування ще на нанорівні [59]. 

Якщо враховувати наведені вище дані щодо кристалічного волокна як 

елементарної одиниці зубної емалі людини, то особливого значення набуває 

дослідження хімічного складу емалі саме на рівні окремого кристалу ГАП, а, 

зважаючи на дані, стосовно хімічних елементів, які найбільше впливають на 

механічні властивості та кислотостійкість емалі, то найбільш актуальним є 

визначення саме вмісту в кристалах кальцію, фосфору та фтору.  

Рівень ІІ. Емалева призма. Емалева призма (ЕП) – це сукупність 

паралельно розташованих кристалів ГАП, які орієнтовані в спільному 

напрямку. Діаметр ЕП приблизно сягає 5 мкм. Форму ЕП на поперечному 

перетині емалі прийнято описувати як «замкова щілина» [60]. В ЕП людини 

виділяють три частини: голова, хвіст та оболонка призми. У голові ЕП 

кристали ГАП розташовуються паралельно один до одного та довгої вісі 

призми [61]. Кристали ГАП у складі хвостів призм не відрізняються від таких 

у складі голів, проте розташовуються під кутом (приблизно 65°) до довгої 

вісі призми, залишаючи між собою місце для більшої кількості органічних 

залишків. На відміну від інших біологічних видів, у емалі людини не 

виділяють міжпризмової речовини: вважається, що роль останньої відіграють 

хвости ЕП. Периферична частина кожної ЕП носить назву «оболонка 

призми», для неї характерний підвищений вміст органічних сполук, зокрема 
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білків, а також спостерігається менш щільна упаковка кристалів ГАП та їх 

незначне (15-45º) відхилення від довгої вісі призми [41]. 

Оскільки ЕП безперервно простягаються від емалево-дентинного 

з’єднання до зовнішньої поверхні емалі, то логічно було б вважати, що 

довжина індивідуальної призми відповідає товщині емалі в конкретній 

ділянці зуба (від 0,1 мм у пришийковій ділянці коронки до 3,5 мм на горбках 

жувальних зубів) [30]. Проте це не так: довжина ЕП, як правило, є суттєво 

більшою, ніж фактична товщина емалі. Причина цього полягає в тому, що 

так званий хід ЕП не є прямолінійним.  

Взагалі-то питання ходу ЕП досі залишається «білою плямою» в 

сучасній морфології, адже в літературі немає ані загальноприйнятої 

класифікації варіантів ходу ЕП, ані даних щодо відмінностей останнього у 

різних частинах коронки зуба та навіть серед зубів різних функціональних 

груп [62]. У першу чергу, пояснюється це тим, що детальне вивчення 

структури емалі на цьому рівні не викликало жвавого інтересу вчених, що 

підтверджується обмеженою кількістю публікацій. 

А по-друге, навіть в існуючих дослідженнях дані суперечать одне 

одному. Так, наприклад, одні автори вважають, що початкові відділи ЕП 

розташовані під прямим кутом до ЕДМ, та за мірою наближення до поверхні 

емалі призми поступово збільшують свій нахил, розташовуючись майже 

вертикально біля ріжучого краю або верхівки горбка [30, 40]. Інші автори 

характеризують хід ЕП як «S-подібна пружина із нахилом до довгої вісі зуба 

від 25 до 45 градусів» [63]. Треті ж наполягають на тому, що не можна давати 

загальну характеристику ходу ЕП, адже він має свої особливості в зубах 

різних функціональних груп [64]. Останнім часом з’являється все більше і 

більше досліджень, у яких стверджується, що навіть у різних ділянках 

коронки одного зуба виявляються кардинально різні варіанти ходу ЕП та їх 

розташування відносно одна одної. Так, наприклад, Гасюк П.А. та ін. [65, 66] 

у своїх дослідженнях продемонстрували, що у ділянці шийки зуба пучки ЕП 

мають S-подібний хід та закінчуються перпендикулярно до ЕДМ. Також було 
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зазначено, що у цервікальній ділянці коронки пучки ЕП відокремлюються 

один від одного ламелами, які повторюють траєкторію їхнього ходу. Тим 

часом розташування ЕП у ділянці екватора коронки, у зв’язку із 

переплетінням їхніх пучків, автори описують як «перехрещені мостоподібні 

конструкції», а в ділянці жувальних горбків – як «спіралеподібні ходи». 

Значення для механічних властивостей. Організація кристалів ГАП у 

межах ЕП створює баланс між двома її різними механічними властивостями, 

такими як зносостійкість та стійкість до утворення тріщин. Розташування ЕП 

перпендикулярно до поверхні емалі у зовнішніх її шарах зумовлює 

підвищення її твердості та зменшення інтенсивності зношування (ерозії). 

Складне взаєморозташування призм і міжпризмової речовини призводить до 

утворення комплексної площини розповсюдження тріщин, що, у свою чергу, 

запобігає досягненню тріщиною критичного розміру, а також її 

безконтрольному розповсюдженню [67, 68]. Оболонки ЕП, вміщуючи в себе 

досить значну кількість залишків білків-амелогенінів, здатні абсорбувати 

більшу кількість механічної енергії, знову ж таки, не утворюючи тріщин, що 

дозволяє їм виконувати амортизаційну функцію. Саме тому емаль у цілому є 

набагато міцнішою, ніж її окремі компоненти – кристали ГАП [69, 70]. Також 

анізотропія структури ЕП відіграє важливу роль у передачі механічного 

навантаження на підлеглий амортизуючий дентин [71-74]. 

Незважаючи на неоднозначність даних щодо ходу та розташування ЕП, 

морфологи і матеріалознавці погоджуються з тим, що останні мають значний 

вплив на механічні властивості емалі, й власне, зумовлюючи їхню 

унікальність та її адаптованість до функціональних навантажень [17, 63, 75]. 

Як показали результати низки тестів на механічні властивості, 

проведених на зубній емалі, такі її характеристики як твердість та модуль 

пружності різняться навіть у межах однієї ЕП. Було встановлено, що як 

твердість, так і модуль пружності є суттєво вищими у «головах» ЕП, ніж у 

їхніх «хвостах», що пов’язано, насамперед із різним упорядкуванням 

кристалів ГАП та органічних компонентів у цих ділянках [18, 76, 77].   
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Рівень ІІІ. Емалеві типи. Емалеві типи являють собою достатньо чітко 

відмежовані шари емалі, у межах яких ЕП характеризуються однаковими 

морфологічними властивостями, а саме напрямком їхнього ходу від ЕДМ до 

зовнішніх шарів емалі, а також упаковкою та розташуванням одна відносно 

одної. У постійних зубах людини були описані такі емалеві типи: радіальна 

емаль та емаль, що перехрещується.  

Радіальна емаль характеризується призмами, що рівно та паралельно 

одна одній простягаються до зовнішньої поверхні емалі. Емаль, що 

перехрещується, у процесі еволюції виникла пізніше і характеризується 

призмами, які змінюють напрямок свого ходу в різних шарах емалі та в 

певних ділянках переплітаються між собою [78].  

Завдяки тому, що більшість призм у товщі емалі людини змінюють 

напрямок свого ходу, під час виготовлення поздовжнього шліфу, в одних 

ділянках емалі останні розсікаються в поздовжньому напрямку, а в інших – у 

поперечному, що є причиною виникнення оптичного феномену чергування 

темних і світлих зон (діазони та паразони), які дістали назву ліній Гунтера - 

Шрегера [79].  

Окрім цього, на поздовжніх шліфах зубів спостерігається ще один 

оптичний феномен – лінії, що мають вигляд симетричних арок, які 

простягаються від емалево-дентинного з’єднання до зовнішньої поверхні 

емалі. Такі лінії мають назву ліній Ретціуса та є відображенням періодичності 

процесу синтезу та мінералізації органічного матриксу зубної емалі в процесі 

гістогенезу тканин зуба [13].  

Вивчаючи коронки жувальних зубів методом скануючої електронної 

мікроскопії, Костиленко Ю.П., Бойко І.В. [80]  впровадили нові терміни для 

описання внутрішньої будови зубної емалі. По-перше, автори вважали 

недоречним термін «емалева призма» для описання елементарної одиниці 

емалі, наполягаючи на тому, що остання все-таки являє собою кристалічне 

волокно – окремий кристал ГАП. Таким чином, у емалі жувального зуба було 

описано три шари, які відрізнялися за архітектонікою кристалічних волокон: 
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базальний шар, який межує з дентином та відрізняється мікропористою 

структурою, серединний шар, у якому кристалічні структури утворюють 

аркади, періодичне чергування яких є причиною виникнення ліній Гунтера-

Шрегера, та, нарешті, поверхневий, “щітково-каймистий” шар, де 

відмічається найкомпактніше розташування кристалічних структур. Лише у 

поверхневому, “щітково-каймистому” шарі кристалічні структури емалі 

розташовуються відносно прямолінійно, що, на думку авторів, і стало 

причиною того, що структурна одиниця емалі була названа «призмою». 

Найбільша товщина “щітково-каймистого” шару була визначена на горбках 

жувальних зубів, причому вона поступово зменшувалася, аж до повного 

зникнення у цервікальній ділянці коронки зуба.   

Значення для механічних властивостей. Вважається, що локалізація 

різних типів емалі в товщі коронки зуба не є рандомною, а залежить від 

особливостей харчування, особливостей оклюзії та напрямку дії сил, що 

виникають під час жування [81-85]. Дослідження показали, що емаль, призми 

в товщі якої розташовуються перпендикулярно до дії жувальних сил є більш 

стійкою до патологічної стертості, і тому зазвичай розташовується у 

зовнішніх шарах [86]. Таким чином просторові взаємодії, що виникають у 

емалі, що перехрещується, ускладнюють її структуру, а разом із тим і 

геометрію площини можливого розповсюдження тріщин, що робить таку 

емаль більш стійкою до довготривалих навантажень [2, 87-89]. 

Рівень ІV. Schmeltzmuster. Як вже було зазначено, зазвичай зубна емаль 

поєднує в собі обидва типи емалі. Німецький термін “schmelzmuster” означає 

варіанти розташування емалевих типів у різних частинах коронки зуба. Цей 

термін більшою мірою використовується для опису міжвидових відмінностей 

у структурі зубної емалі. Проте теоретично може вживатися і для опису 

відмінностей організації зубної емалі зубів людини, що належать до різних 

функціональних груп [79]. 
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1.2. Основні відомості про механічні властивості зубної емалі  

Основними механічними характеристиками зубної емалі, які 

дозволяють їй виконувати свої функції, є твердість, механічна жорсткість та 

ударна в’язкість. 

Твердість – це міра резистентності твердого матеріалу до еластичної та 

пластичної деформації, а також до руйнування під дією прикладеної сили або 

до проникнення в нього іншого твердого тіла. Твердість є найпоширенішим 

показником, який вимірюється для оцінки та порівняння механічних 

властивостей матеріалів [90]. 

Наразі найінформативнішими методиками вимірювання твердості 

матеріалів є техніки індентування, які полягають у зануренні в матеріал 

індентора із відомою силою та масою з метою отримання відбитка. Далі, 

проводиться оцінка параметрів відбитка (площа, глибина, ширина) та, за 

відповідною формулою, обчислюється твердість [91].  

Твердість тканин зуба найчастіше вимірюють за методиками Кнуппа та 

Віккерса [92-94]. Індентор Кнуппа являє собою усічену чотиригранну 

піраміду, в основі якої лежить ромб, а індентор Віккерса – усічену 

чотиригранну алмазну піраміду, з квадратною основою і кутом при вершині 

між протилежними гранями, рівним 136º. При цьому за методом Віккерса 

вимірюється площа отриманого відбитка, а за методом Кнуппа – глибина 

занурення [95].  

Дослідження показали, що середні значення твердості емалі, 

встановлені за методами Кнуппа та Віккерса, суттєво не відрізняються між 

собою [96]. Так, середні показники твердості зубної емалі варіюють від 270 

до 350 KHN (одиниць Кнуппа) або ж від 250 до 360 VHN (одиниць Віккерса) 

[93].  

При цьому, були зафіксовані статистично значущі відмінності серед 

показників твердості емалі, що були виміряні в різних її шарах та в різних 

частинах коронки зуба. Наприклад, Craig R.G., Peyton F.A. [97] у своїх 

дослідженнях встановили, що показники твердості емалі коливаються від 
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(344±49) до (418±60) VHN; Collys K. et al. [98] – від (369±25) до (431±35) VHN; 

Wilson T.G., Love B. [99] – від (263±26) до (327±40) VHN. 

Також існують дані про те, що твердість емалі є найбільшою в 

оклюзійній частині коронки, а найменшою – у пришийковій її ділянці. Так, 

Collys K. et al. [98] встановили, що показники твердості емалі жувальної 

поверхні коронки варіювали від 359 до 424 VHN, а пришийкової ділянки – 

від 227 VHN до 342 VHN. За даними Akkus A. et al., [100] твердість зубної 

емалі у пришийковій ділянці постійних різців варіює в межах від 50 до 430 HV 

та залежить від ступеня мінералізації емалі. При цьому, автори пояснюють 

найнижчі показники твердості емалі саме в цервікальній частині тим, що ця 

частина коронки, у зв’язку зі своїм анатомічним розташуванням, схильна до 

надмірного утворення зубного нальоту, а отже і до активних процесів 

демінералізації [100, 101].  

 Низка досліджень показала, що в інтактній зубній емалі твердість, 

щільність, а також вміст органічних сполук зменшується в напрямку від 

зовнішньої поверхні емалі до ЕДМ. Цей феномен пояснювався тим, що 

концентрація іонів фтору в складі кристалів ГАП зменшується в напрямку 

від поверхні емалі до дентину, тим часом як концентрація магнію і 

карбонату, які дестабілізують структуру кристалів, навпаки, – збільшується 

[41, 102]. Kodaka T. et al. [103] виявили взаємозв’язок між твердістю емалі та 

концентрацією в ній фосфору, проте не виявили відповідного взаємозв’язку з 

концентрацією іонів кальцію. Gustafson G., Kling Ö. [104] припустили, що 

причиною отримання різних показників мікротвердості може бути різний 

напрямок дії сили, прикладеної під час індентування. 

Проте, дослідження Craig R.G., Peyton F.A. [97], які проводилися на 

премолярах та молярах, показали, що не існує жодної чіткої тенденції до 

зміни твердості емалі в напрямку від ЕДМ до зовнішньої поверхні коронки, а 

також у напрямку від ріжучого краю коронки до її цервікальної ділянки. І 

хоча деякі дані й вказували на те, що мікротвердість емалі є вищою в ділянці 

горбків та на зовнішній поверхні коронки, ніж у цервікальній ділянці та 
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поблизу ЕДМ, величина такої відмінності була менше середнього 

стандартного відхилення, а, отже, була статистично не достовірною. За 

даними авторів середні показники твердості емалі трьох досліджуваних ними 

зубів становили 376, 326 та 338 KHN. 

Важливим є той факт, що, як показала низка досліджень, механічна 

поведінка зубної емалі як на мікроскопічному, так і на нанорівні 

відрізняються залежно від напрямку дії на неї прикладеного навантаження 

[105, 106]. Так, вищі показники твердості емалі були зафіксовані у випадку, 

коли довга вісь індентора співпадала із довгою віссю ЕП, що знаходилися у 

досліджуваній ділянці емалі. І, навпаки, якщо вісі індентора та ЕП були 

перпендикулярні одна одній, то показники, мікротвердості були, відповідно, 

меншими [107, 108]. 

Наразі існуючі дані наукової літератури не дають змоги отримати 

повне уявлення про твердість зубної емалі та фактори, які її зумовлюють. Як 

видно з аналізу літературних джерел, показники мікротвердості емалі 

відрізняються серед зубів різних функціональних груп, а також у різних 

частинах коронки в межах одного зуба. При цьому, скоріш за все, величина 

показників твердості зубної емалі зумовлюється не одним, а рядом факторів, 

серед яких найбільш значущими є хімічний склад та гістологічна будова 

емалі, а також технологія виготовлення зразків для її дослідження. 

Найбільше даних існує стосовно взаємозв’язку між твердістю емалі та її 

хімічним складом, проте вони не завжди пояснюють варіації показників 

твердості емалі в межах одного зуба.  

Механічна жорсткість – це здатність матеріалу чинити опір деформації 

від прикладеного до нього зусилля [109]. Властивість матеріалу не 

піддаватися пружній деформації характеризується фізичною величиною, що 

має назву модуль Юнга або модуль пружності. 

Так, у науковій літературі зустрічаються різні дані стосовно величини 

модуля пружності для зубної емалі. Наприклад, Chun K. et al. [110], 

досліджуючи постійні ікла людини, встановили, що модуль пружності для 
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зубної емалі становить (1,3±0,3) ГПа. У той час як Craig R.G. et al. [69], які 

використовували для дослідження постійні моляри людини, встановили 

показник модуля пружності для зубної емалі рівний 62,7 – 95,8 ГПа, а 

Padmanabhan S.K. et al. [111], досліджуючи ту саму групу зубів, – 3,22 – 3,51 ГПа. 

Habelitz S. et al. [107], досліджуючи виключно треті моляри, встановили, що 

цей показник рівний 75 – 90 ГПа. За даними Fong H. et al., [112] модуль 

пружності емалі постійних різців становить (98,3±5,9) ГПа. Не L.H. et al. 

[113], які проводили вимірювання на премолярах, встановили, що показники 

модуля пружності варіюють від 40 до 80 ГПа.  

Приймаючи до уваги, що для проведення вищезазначених досліджень 

використовувалися зуби різних функціональних груп, з яких виготовлялися 

зразки різних форм, можна зробити висновок, що модуль пружності для 

зубної емалі є також неоднаковим не лише в різних зубах, а й у різних 

частинах коронки в межах одного зуба. Також переважна більшість даних 

вказує на те, що модуль пружності для емалі є суттєво меншим, ніж цей 

показник для дентину. Проте, оскільки як емаль, так як і дентин є структурно 

анізотропними матеріалами, а отже не підкоряються законам Гука, 

порівняння їхніх механічних властивостей суто за показником модуля 

пружності не є коректним.  

 При порівнянні кривих «напруження-деформація» для емалі та 

дентину видно, що емаль під дією прикладеного зусилля утворює тріщини 

швидше ніж дентин, а отже, незважаючи на значно вищі показники твердості, 

є більш крихким матеріалом [110, 114, 115].  

Ударна в’язкість – властивість матеріалу поглинати механічну енергію 

та піддаватися пластичній деформації, при цьому не розтріскуючись. Іншими 

словами, величина ударної в’язкості показує максимальну кількість енергії, 

яку матеріал може поглинути перед тим, як на ньому утвориться та почне 

розповсюджуватися тріщина [116]. 

Для визначення ударної в’язкості оцінюється максимальна механічна 

робота, яка може бути прикладена до матеріалу перед утворенням у ньому 
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тріщини до площі його поперечного перетину в місці дії навантаження. 

Одиницями вимірювання ударної в’язкості є Джоуль на квадратний метр 

(Дж/м2) [117]. 

Rasmussen S.T. et al. [118] у своїх дослідженнях показали, що ударна 

в’язкість емалі в різних її ділянках відрізняється та залежить від 

розташування ЕП. Так, якщо сила була прикладена в напрямку, 

паралельному відносно довгої вісі призми, то величина ударної в’язкості в 

середньому становила 13 Дж/м2. У разі ж дії сили в напрямку, 

перпендикулярному до довгої вісі призм, цей показник досягав 200 Дж/м2. 

Таким чином, автори вперше продемонстрували взаємозв’язок між 

структурною та механічною анізотропією емалі. 

У механіці руйнування однією з найважливіших величин, які 

характеризують стійкість матеріалу до утворення тріщин, є критичний 

коефіцієнт інтенсивності напружень (KIC). Коефіцієнт інтенсивності 

напружень (К) використовується для описання полів напруження біля 

вершини вже утвореної тріщини та завжди є пропорційним до прикладеного 

навантаження. Мінімальна інтенсивність напруження (KI) має бути досягнена 

для того, щоб викликати розповсюдження дуже тонкої тріщини. Числове 

значення критичного коефіцієнту  інтенсивності напружень, у свою чергу, 

показує, що напруження, яке може викликати утворення тріщин, повинно 

виникнути на певній критичній відстані для того щоб тріщина почала 

розповсюджуватися. Одиницями виміру критичного коефіцієнту 

інтенсивності напружень є мегапаскаль корінь квадратний з метра (МПа√м).  

Протягом останніх тридцяти років для визначення KIC для зубної емалі 

використовувалися техніки індентування. Внаслідок низки таких досліджень 

було встановлено, що цей показник становить від 0,5 до 1,0 МПа√м [75, 119-

122]. При цьому, була встановлена залежність KIC від напрямку, в якому 

розповсюджується тріщина. Так, якщо тріщина розповсюджувалася в 

глибину від поверхні емалі до ЕДМ, тобто вздовж ходу ЕП, то KIC становив 

від 0,8 до 3,0 МПа√м. Якщо ж тріщина розповсюджувалася у поперечному 
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напрямку, то цей коефіцієнт збільшувався до 4,4 МПа√м, проте лише на 

відстані розповсюдження тріщини більшій за 0,5 мм. Такі дослідження дали 

змогу встановити залежність між орієнтацією ЕП у товщі емалі та її 

стійкістю до утворення тріщин [123].  

Як наслідок, був введений такий термін для описання мікроструктури 

емалі як «ступінь перехрещення» (англ. “degree of decussation (D)”). Даний 

термін означає відношення площі поверхні, де утворилася тріщина, у якій ЕП 

переплітаються, до усієї площі поверхні, де утворилася тріщина. Найбільш 

стійкими до утворення тріщин вважаються ділянки емалі, в яких призми 

активно переплітаються між собою, а найменш стійкими – ті, де призми 

розташовані паралельно одна одній [124, 125].   

Комбінація трьох вищезазначених характеристик дозволяє зубній емалі 

витримувати мільйони жувальних циклів, притому що сила, яку здатні 

розвивати жувальні м’язи, може варіювати від 28 до 1200 Ньютон (Н), а 

контактне напруження на поверхні емалі, за критичних умов, досягає 0,45 – 

2,5 ГПа [126-128].  

Закономірно, що зі збільшенням вмісту мінеральних сполук у матеріалі 

збільшується його твердість та механічна жорсткість, але й водночас 

знижується його ударна в’язкість, тобто стійкість до розтріскування. На 

прикладі кісткової тканини було встановлено, що ударна в’язкість 

біологічного матеріалу залежить від низки факторів: щільності тканини, її 

мікроструктури та органічних складових [129-131].  

Jagr I., Fratzl P. [132] розробили модель матеріалу із нерівномірним 

розподілом мінеральних частинок (кристалів), на прикладі якої вивчалася 

механічна поведінка високомінералізованих тканин організму людини, 

насамперед кісткової. У результаті проведених досліджень вдалося довести: 

саме наявність ділянок із підвищеним вмістом органічних сполук та менш 

щільною упаковкою мінеральних кристалів забезпечує рівномірне 

поглинання і розподіл прикладеної сили (навантаження), запобігаючи 

утворенню тріщин.  
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Запропонована модель стала основою для того, щоб Gao H. et al. [59, 

133] розробили низку формул, які характеризують механічні властивості 

мінералізованих тканин на різних рівнях їхньої організації, зважаючи на 

різницю у вмісті органічних речовин, розмірі та розташуванні мінеральних 

частинок.  

Саме тому, розуміння багаторівневості гістологічної структури емалі є 

обов’язковою умовою для подальшого відтворення її механічних 

властивостей під час виготовлення сучасних реставраційних матеріалів. 

 

1.3. Сучасні уявлення про відмінності гістологічної структури, 

хімічного складу та механічних властивостей емалі тимчасових 

(молочних) та постійних зубів 

Експресія морфологічних характеристик тканин зуба детермінується 

певним набором генів, тому, прийнято вважати, що не існує суттєвих 

відмінностей між внутрішньою будовою тканин тимчасових (молочних) та 

постійних зубів. Проте в літературі зустрічаються дані, які говорять про 

варіативність структурних ознак усіх тканин зуба серед зубів тимчасового та 

постійного прикусу в одного індивідуума [134]. 

Стосовно емалі тимчасових (молочних) зубів, достовірно відомі такі її 

відмінності від емалі постійних зубів як менша товщина, менший ступінь 

мінералізації, відмінності внутрішньої будови на рівні світлової та 

електронної мікроскопії та, як наслідок, відмінні механічні властивості [6].  

Товщина емалі тимчасових (молочних) зубів. У той час як середня 

товщина емалі постійних зубів становить 1 – 2 мм, для емалі тимчасових 

(молочних) зубів цей показник складає 0,5 – 1 мм, що є приблизно у два рази 

меншим [135, 136]. Так само, як і в постійних зубах, товщина емалі  

тимчасових (молочних) зубів змінюється залежно від функціональної групи, 

до якої належить зуб, а також від частини коронки зуба. Так, у тимчасових 

(молочних) молярах (Мм) була відмічена більша товщина емалі, ніж у 

тимчасових (молочних) різцях та іклах [137]. А також було встановлено, що 
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товщина зубної емалі тимчасових (молочних) зубів поступово зменшується в 

напрямку від оклюзійної поверхні до шийки зуба, що також простежується й 

у постійних зубах [138]. Припускають, що менша товщина емалі тимчасових 

(молочних) зубів порівняно з постійними пов’язана із тим фактом, що 

коронка тимчасового (молочного) зуба формується за період від 6 до 14 

місяців, тоді як на формування коронки постійного зуба витрачається від 3 до 

4 років, а також із значно меншим терміном функціонування та жувальними 

навантаженнями тимчасових (молочних) зубів [139, 140, 141]. 

Хімічний склад емалі тимчасових (молочних) зубів. Емаль тимчасових 

(молочних) зубів є менш мінералізованою, ніж емаль постійних зубів, про що 

говорить нижчий відсоток вмісту в ній, насамперед, іонів кальцію та 

фосфору [142-146]. Значення кальцій / фосфорного коефіцієнта для емалі 

тимчасових (молочних) зубів також є нижчим, ніж для емалі постійних [147]. 

 На відміну від постійних зубів, у тимчасових (молочних) зубах не було 

виявлено статистично значущої різниці в мінеральному складі зовнішніх 

шарів емалі та поблизу емалево-дентинної межі [148]. Хоча за іншими 

даними, вміст кальцію та фосфору є суттєво вищим у поверхневих шарах 

емалі тимчасових (молочних) зубів, при цьому достовірно не відрізняється 

між середніми та глибокими шарами [149].  

Внутрішня структура емалі тимчасових (молочних) зубів. Емаль 

тимчасових (молочних) зубів, так само як і постійних, є неклітинною 

структурою, що складається з орієнтованих у спільному напрямку кристалів 

ГАП – емалевих призм. На поперечному зрізі ЕП тимчасових (молочних) 

зубів також нагадують замкову щілину, в якій можна розрізнити «голову» та 

«хвіст». Щільність розташування ЕП, тобто їхня кількість на одиницю 

поверхні є більшою в тимчасових (молочних) зубах, ніж у постійних, при 

тому, що статистично значущої різниці між діаметрами голів самих призм у 

попередніх дослідженнях виявлено не було [143].  

Згідно схеми ходу ЕП у коронках тимчасових (молочних) та постійних  

зубів, запропонованої  B.J. Orban [41] ще у 1976 році, хід ЕП у товщі коронок 
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тимчасових (молочних) та постійних зубів суттєво не відрізняється: у 

центральній частині коронки призми розташовуються майже горизонтально, 

поблизу ріжучого краю та країв жувальних горбків вони відхиляються у 

косому напрямку, а, наближуючись до вершини ріжучого краю та 

жувального горбка – розташовуються майже вертикально. Згідно даних 

автора, винятком є лише цервікальна ділянка коронки: тут у тимчасових 

(молочних) зубах призми розташовуються майже під прямим кутом до ЕДМ, 

тоді як у постійних останні утворюють тупий кут відносно ЕДМ, таким 

чином відхиляючись у сторону кореня зуба. 

Удальцова К.А. [150], досліджуючи емаль тимчасових (молочних) зубів 

на рівні електронної мікроскопії, встановила, що хід елементарних 

структурних одиниць емалі, які прийнято називати призмами, не можна 

назвати ані прямолінійним, ані дугоподібним, адже він є значно складнішим 

та неоднаковим у різних шарах емалі. Також автор вказує на те, що у певних 

ділянках емалі кристали ГАП  переплітаються, подібно до джгутів, що не дає 

змогу спостерігати їхню упаковку у вигляді призм. Посилаючись на 

результати досліджень  Костиленко Ю.П., Бойко І.В. [80], було відмічено, що 

в емалі тимчасових (молочних) зубів, у зв’язку з відсутністю чіткої межі між 

емаллю та дентином, майже не простежується базальний шар, та взагалі 

відсутній поверхневий щітково-каймистий шар. Тобто, усі шари емалі 

тимчасових (молочних) зубів представлені так званим «серединним шаром 

джгутоподібних тяжів». Відсутність щіткового-каймистого шару в 

поверхневих шарах емалі тимчасових (молочних) зубів стала основою для 

припущення, що емаль тимчасових (молочних) зубів є «спрощеною версією»  

емалі постійних зубів не тільки стосовно ступеня її мінералізації, а й 

складності внутрішньої будови [151].  

Tanevitch A.M. et al. [82] у своїх дослідженнях, для яких 

використовувалися тимчасові (молочні) різці, показали, що для емалі 

тимчасових (молочних) зубів характерна наявність двох емалевих типів: 

радіальна емаль та емаль, що перехрещується. Радіальний тип автори 
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спостерігали у зовнішніх шарах, а емаль, що перехрещується – у внутрішніх 

шарах емалі. Лише в цервікальній частині коронки тимчасових (молочних) 

різців радіальний тип емалі спостерігався у всіх її шарах. 

Механічні властивості емалі тимчасових (молочних) зубів. Нажаль, 

вивченню механічної поведінки емалі тимчасових (молочних) зубів не 

приділялося достатньої уваги, про що свідчить обмеженість літературних 

даних. Mahoney E. et al. [152] було встановлено, що середнє значення 

твердості для емалі тимчасових (молочних) зубів становить (4,88±0,35) ГПа, 

що відповідає (498±36) HV. Також автори визначили, що середнє значення 

модуля пружності для зубної емалі становить  (80,35±7,71) ГПа. 

Разом із тим, було встановлено, що середні показники твердості для 

радіальної емалі були вищим, ніж для емалі, що перехрещується – 351 HV, 

475 HV для радіальної емалі та 251 HV, 158 HV для емалі, що 

перехрещується [82].  

З аналізу існуючих даних наукової літератури видно, що проблемам 

взаємозв’язку внутрішньої будови, хімічного складу та механічних 

властивостей зубної емалі людини була присвячена велика кількість 

досліджень. Проте, усі ці дослідження, як правило, були сфокусовані лише на 

окремому аспекті властивостей цього унікального біологічного матеріалу, що 

так і не дозволило надати комплексну його характеристику. Це, передусім, 

пов’язано із тим, що для кожного із досліджень використовувалися зуби 

різних функціональних груп, які відрізняються як за своєю морфологією, так 

і за умовами навколишнього середовища, в якому вони перебувають, що, 

відповідно, впливає на хімічний склад та механічні властивості їхньої емалі.  

Необхідність саме комплексного підходу до вивчення емалі зубів 

людини, який передбачає одночасне дослідження структури емалі, її 

хімічного складу та механічних властивостей у топографічно різних 

ділянках, диктується, насамперед, тим, що за всі роки існування стоматології, 

так і не вдалося створити реставраційний матеріал, який за своїми 

біологічними та механічними властивостями зміг би повністю замінити 
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зубну емаль. Адже остання відрізняється більш складною структурою, 

кращою біосумісністю та досконалішою механічною поведінкою, ніж будь-

які із запропонованих на сьогоднішній день реставраційних матеріалів, у 

тому числі полімерні матеріали та керамічні конструкції [153, 154].  

 

Результати даного розділу опубліковані в науковій праці здобувача: 

Тірон ОІ, Кувшинова ІІ, Бреус ВЄ, Тодорова АВ. Ієрархія структури 

зубної емалі як основний фактор, що зумовлює анізотропію її механічних 

властивостей. Інтегративна антропологія. 2017; 2(30):47-52 [155]. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Загальна характеристика дослідженого матеріалу 

Дослідження було проведене на 360 зубах людей, із яких 180 зубів є 

тимчасовими молярами* і 180 – постійними молярами. Усі досліджувані зуби 

відносилися до функціональної групи молярів, серед яких були зуби як 

верхньої, так і нижньої щелеп, їхніх правої та лівої половин. У дослідженні 

використовували перші та другі тимчасові (молочні) та постійні моляри.  

Треті постійні моляри в дослідженні не використовували.  

Відбір зубів проводився після їх ретельного візуального та 

інструментального дослідження, причому критерієм для відбору була 

анатомічна цілісність та відсутність будь-яких каріозних або некаріозних 

уражень зубної емалі. 

Тимчасові (молочні) моляри (Мм) були видалені у пацієнтів, хлопців та 

дівчат, віком від 10 до 12 років з приводу затримки їхньої фізіологічної зміни 

або травматичних уражень щелепно-лицевої ділянки, у рамках плану 

ортодонтичного та хірургічного лікування.  

Постійні моляри були видалені в пацієнтів обох (чоловічої та жіночої) 

статей, вік яких становив 18-55 років, з приводу травматичних уражень 

щелепно-лицевої ділянки або захворювань пародонта в рамках плану їхнього 

терапевтичного, хірургічного та ортопедичного лікування.  

Біоматеріал (зуби) був наданий Державною установою «Інститут 

стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України», відповідно до 

умов договору про науково-технічне співробітництво з ОНМедУ. 

 

*Під застосованим у роботі стоматологічним терміном «тимчасовий/і 

моляр/и» мається на увазі «молочний/і моляр/и» 
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Біоматеріал (зуби) був переданий для дослідження за інформованою 

згодою пацієнтів, їх батьків або офіційних опікунів. 

Матеріали дисертаційної роботи розглянуто членами комісії з питань 

біоетики ОНМедУ, протокол засідання № 128-д від 1 червня 2018р. Члени 

комісії дійшли узгодженої думки, що під час забору матеріалу та проведення 

дисертаційних досліджень порушень норм біоетики не виявлено.  

В усіх досліджуваних зубах проводилося вивчення орієнтації ЕП, 

хімічного складу емалевих кристалів (ЕК) та мікротвердості емалі окремо на 

вестибулярній, оральній, бічних поверхнях, ділянці переходу від 

вестибулярної та оральної на бічні поверхні, а також на жувальній поверхні, 

у ділянці, що приблизно відповідає середині скату жувального горбка.  

Слід зазначити, що в рамках даного дослідження не проводилося 

диференційоване вивчення перших та других молярів, молярів чоловіків та 

жінок, осіб різних вікових груп, молярів верхньої та нижньої щелеп, або ж 

правої та лівої їхніх сторін.  

Тому, досліджувані зуби були розділені на 2 основні групи відповідно 

до їх типу (Мм або постійні моляри), а в кожній із них було виділено по 6 

підгруп відповідно до запланованих завдань дослідження: 

І група – Мм (n=180) 

Підгрупа 1.1 (n=30) – Мм, із яких виготовляли шліфи у вестибуло-

оральному напрямку. Отримані шліфи використовували для вивчення 

орієнтації ЕП, а також для визначення вмісту кальцію, фосфору та фтору в 

ЕК у верхній, середній та нижній третинах вестибулярної та оральної 

поверхонь коронок.  

Підгрупа 1.2 (n=30) – Мм, із яких виготовляли шліфи в мезіо-

дистальному напрямку. Отримані шліфи використовували для вивчення 

орієнтації ЕП а також для визначення вмісту кальцію, фосфору та фтору в ЕК 

у верхній, середній та нижній третинах бічних поверхонь коронок.  

Підгрупа 1.3 (n=30) – Мм, із яких виготовляли шліфи в діагональному 

напрямку. Отримані шліфи використовували для вивчення орієнтації ЕП та 
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для визначення вмісту кальцію, фосфору та фтору в ЕК жувальної поверхні 

коронок, а також у верхній, середній та нижній третинах ділянок переходу 

від вестибулярної та оральної на бічні поверхні коронок.  

Підгрупа 1.4 (n=30) – Мм, із яких виготовляли шліфи у вестибуло-

оральному напрямку. Отримані шліфи використовували для визначення 

середніх значень мікротвердості за методом Віккерса у верхній, середній та 

нижній третинах вестибулярної та оральної поверхонь коронок на відстані до 

50 мкм від ЕДМ, 100-500 мкм від ЕДМ, 150-250 мкм від зовнішнього краю 

емалі (ЗКЕ) та до 100 мкм від ЗКЕ. 

Підгрупа 1.5 (n=30) – Мм, із яких виготовляли шліфи в мезіо-

дистальному напрямку. Отримані шліфи використовували для визначення 

середніх значень мікротвердості за методом Віккерса у верхній, середній та 

нижній третинах бічних поверхонь коронок на відстані до 50 мкм від ЕДМ, 

100-500 мкм від ЕДМ, 150-250 мкм від ЗКЕ та до 100 мкм від ЗКЕ. 

Підгрупа 1.6 (n=30) – Мм, із яких виготовляли шліфи в діагональному 

напрямку. Отримані шліфи використовували для визначення середніх 

значень мікротвердості за методом Віккерса у верхній, середній та нижній 

третинах ділянок переходу від вестибулярної та оральної на бічні поверхні 

коронок, а також на жувальній поверхні на відстані до 50 мкм від ЕДМ, 100-

500 мкм від ЕДМ, 150-250 мкм від ЗКЕ та до 100 мкм від ЗКЕ. 

ІI група – постійні моляри (n=180) 

Підгрупа 2.1 (n=30) – постійні моляри, із яких виготовляли шліфи у 

вестибуло-оральному напрямку. Отримані шліфи використовували для 

вивчення орієнтації ЕП, а також для визначення вмісту кальцію, фосфору та 

фтору в ЕК у верхній, середній та нижній третинах вестибулярної та оральної 

поверхонь коронок.  

Підгрупа 2.2 (n=30) – постійні моляри, із яких виготовляли шліфи в 

мезіо-дистальному напрямку. Отримані шліфи використовували для 

вивчення орієнтації ЕП, а також для визначення вмісту кальцію, фосфору та 
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фтору в ЕК у верхній, середній та нижній третинах бічних поверхонь 

коронок.  

Підгрупа 2.3 (n=30) – постійні моляри, із яких виготовляли шліфи в 

діагональному напрямку. Отримані шліфи використовували для вивчення 

орієнтації ЕП та для визначення вмісту кальцію, фосфору та фтору в ЕК 

жувальної поверхні коронок, а також у верхній, середній та нижній третинах 

ділянок переходу від вестибулярної та оральної на бічні поверхні коронок. 

Підгрупа 2.4 (n=30) – постійні моляри, із яких виготовляли шліфи у 

вестибуло-оральному напрямку. Отримані шліфи використовували для 

визначення середніх значень мікротвердості за методом Віккерса у верхній, 

середній та нижній третинах вестибулярної та оральної поверхонь коронок на 

відстані до 50 мкм від ЕДМ, 100-500 мкм від ЕДМ, 150-250 мкм від ЗКЕ та до 

100 мкм від ЗКЕ. 

Підгрупа 2.5 (n=30) – постійні моляри, із яких виготовляли шліфи в 

мезіо-дистальному напрямку. Отримані шліфи використовували для 

визначення середніх значень мікротвердості за методом Віккерса у верхній, 

середній та нижній третинах бічних поверхонь коронок на відстані до 50 мкм 

від ЕДМ, 100-500 мкм від ЕДМ, 150-250 мкм від ЗКЕ та до 100 мкм від ЗКЕ. 

Підгрупа 2.6 (n=30) – постійні моляри, із яких виготовляли шліфи в 

діагональному напрямку. Отримані шліфи використовували для визначення 

середніх значень мікротвердості за методом Віккерса у верхній, середній та 

нижній третинах ділянок переходу від вестибулярної та оральної на бічні 

поверхні коронок, а також на жувальній поверхні на відстані до 50 мкм від 

ЕДМ, 100-500 мкм від ЕДМ, 150-250 мкм від ЗКЕ та до 100 мкм від ЗКЕ. 

 

2.2. Методики виготовлення різноплощинних шліфів молярів, що 

використані в роботі  

Під час проведення досліджень були використані методики 

виготовлення різноплощинних шліфів молярів для дослідження гістологічної 

структури, хімічного складу, а також вимірювання мікротвердості емалі, які 
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були розроблені на кафедрі гістології, цитології та ембріології ОНМедУ 

[156,157]. При цьому для вивчення гістологічної будови та хімічного складу 

емалі в кожній із зон коронки достатньо було виготовити один спільний 

шліф, тоді як для вимірювання мікротвердості емалі виготовляли окремий 

шліф.  

 З метою дослідження різних поверхонь та зон коронки, під час 

виготовлення шліфів як Мм, так і постійні моляри розпилювали у трьох 

напрямках – вестибуло-оральному, мезіо-дистальному та діагональному (рис. 

2.1).  

 

Рис. 2.1. Схематичне зображення напрямків, в яких виготовляли шліфи 

тимчасових (молочних) та постійних молярів людини. 1 – вестибуло-

оральний напрямок; 2 – мезіо-дистальний напрямок; 3 – діагональний 

напрямок. 
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При цьому, шліф, виконаний у вестибулярно-оральному напрямку, 

віддзеркалював картину розташування ЕП та використовувався для 

дослідження хімічного складу емалі вестибулярної та оральної поверхонь 

коронки, а шліф, виконаний у мезіо-дистальному напрямку – бічних 

поверхонь коронки.  

На рисунку 2.2 представлена схема, що показує напрямки виготовлення 

шліфів молярів із відповідними поверхнями коронки зуба, вивчення яких 

проводилося на кожному із них. 

Рис. 2.2. Напрямки виготовлення шліфів молярів із відповідними для них 

поверхнями коронок. 

Для виготовлення шліфів у вестибуло-оральному та мезіо-дистальному 

напрямках, моляр, за допомогою абразивних приладів, розпилювали вздовж 

його вісі в одному з потрібних напрямків на пластини, товщиною  1,5 – 2 мм, 

із яких і виготовляли шліфи, товщиною 50-90 мкм.  

Для виготовлення шліфів у діагональному напрямку з молярів, за 

допомогою абразивних приладів, вирізали пластину, товщиною 1,5 – 2 мм, у 

площині, що проходить через вершини мезіально-орального та вестибуло-

дистального (або мезіально-вестибулярного та дистально-орального) горбків 

моляра. Оскільки в такому випадку площина перерізу ЕП максимально 
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співпадає із напрямком їхнього ходу, шліфи в діагональному напрямку 

використовували для вивчення гістологічної будови емалі на жувальній 

поверхні коронок молярів, а також у місцях переходу між їх бічними 

поверхнями на вестибулярну та оральну [157]. 

Для дослідження мікротвердості емалі шліфи Мм та постійних молярів 

виготовляли за аналогічними методиками. 

 

2.3. Методики дослідження напрямку ходу емалевих призм, 

хімічного складу емалевих кристалів та мікротвердості емалі 

Методика дослідження напрямку ходу емалевих призм. Для 

об’єктивної морфологічної оцінки зубної емалі використовували метод 

вимірювання та порівняння кутів нахилу ЕП до ЕДМ, що був розроблений на 

кафедрі гістології, цитології та ембріології ОНМедУ [158]. Поздовжні шліфи 

Мм та постійних молярів, що були виконані у вестибуло-оральному, мезіо-

дистальному та діагональному напрямках, розміщували на рухливому 

столику поляризаційного мікроскопа «МБИ-6» (серійний № 701201) так, щоб 

при малому збільшені в місці вимірювання горизонтальна частина 

окулярного хреста була розташована вздовж емалево-дентинної поверхні, а 

вимірювальні пристрої рухливого столика знаходились у нульовому 

положенні.  

Шляхом повороту рухливого столика досягали співпадіння 

горизонтальної лінії хреста з напрямком більшості ЕП і відмічали з точністю 

до 0,1° кут повороту рухливого столика. Цей показник і розглядали як кут 

нахилу ЕП до ЕДМ у конкретній топографічній зоні (рис. 2.3). 

Під час проведення вимірювань коронка зуба була умовно поділена на 

три частини – нижню, середню та верхню. Середньою частиною вважалася 

така, що відповідає половині висоти ЕДМ, нижньою – та, що відповідає 

половині відстані від середньої частини до емалево-цементного з’єднання, а 

верхньою – частина коронки, що відповідає половині відстані від середини 

висоти ЕДМ до її верхівки.  
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Рис. 2.3. Схема розташування кута нахилу емалевих призм до емалево-

дентинної межі. 1 – емалево-дентинна межа; 2 – переважний напрямок ходу 

емалевих призм; 3 – кут нахилу емалевих призм до емалево-дентинної межі. 

Таким чином кути нахилу ЕП до ЕДМ вимірювали у верхній, середній 

та нижній частинах коронок на їхній вестибулярній, оральній, бічних 

поверхнях, а також у ділянці переходу від вестибулярної та оральної на бічні 

поверхні. Окремо кути нахилу ЕП до ЕДМ вимірювали в емалі жувальної 

поверхні коронки, у ділянці, що приблизно відповідає середині скату 

жувального горбка. 

У кожній із названих ділянок вимірювання кутів нахилу ЕП до ЕДМ 

проводили в глибоких (на відстані 50 мкм від ЕДМ), середніх (250 мкм від 

ЗКЕ) та поверхневих шарах емалі (на відстані 100 мкм від ЗКЕ). Отже, 

загалом, числові значення кутів нахилу ЕП до ЕДМ були визначені у 39 

топографічно різних зонах коронки як Мм, так і постійних молярів людини 

(рис. 2.4).  

Напрямок ходу ЕП визначали у кожній із названих ділянок коронки, 

судячи з кутів нахилу останніх до ЕДМ. Про траєкторію ходу ЕП на відстані 

від 150 до 250 мкм від ЗКЕ судили, шляхом порівняння кутів нахилу ЕП до 
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ЕДМ у середніх (250 мкм від ЗКЕ) та поверхневих (100 мкм від ЗКЕ) шарах 

емалі за наступними критеріями: 

– якщо кути нахилу ЕП до ЕДМ у поверхневих шарах емалі статистично не 

відрізнялись від таких у середніх її шарах, то хід призм вважався відносно 

прямолінійним; 

– якщо в поверхневих шарах емалі кути нахилу ЕП до ЕДМ виявлялися 

меншими або більшими, ніж у середніх, то їхній хід трактувався як 

дугоподібний, причому із вершиною дуги, оберненою до кореня зуба або 

його жувальної поверхні відповідно. 

Рис. 2.4. Зони вимірювання кутів нахилу емалевих призм до емалево-

дентинної межі (позначено точками). 

У верхніх шарах емалі (якими вважалися такі, що розташовані на 

відстані до 100 мкм від зовнішньої поверхні коронки зуба) вимірювали кути 

нахилу ЕП до ЗКЕ в нижній середній та верхній частинах коронок на їхній 

вестибулярній, оральній і бічних поверхнях, а також у ділянці переходу від 

вестибулярної та оральної на бічні та на жувальній поверхні коронки, у 

ділянці, що приблизно відповідає середині скату жувального горбка. Загалом, 

числові значення кутів нахилу ЕП до ЗКЕ були визначені у 13 топографічно 

різних зонах коронки як Мм, так і постійних молярів людини.  
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Методика вимірювання кутів нахилу ЕП до ЗКЕ була аналогічною 

такій, що використовувалася для вимірювання кутів нахилу ЕП до ЕДМ, 

тільки тепер шліф розміщували на рухливому столику поляризаційного 

мікроскопа так, щоб при малому збільшені в місці вимірювання 

горизонтальна частина окулярного хреста була розташована вздовж ЗКЕ, а 

вимірювальні пристрої рухливого столика знаходились у нульовому 

положенні. Шляхом повороту рухливого столика досягали співпадання 

горизонтальної лінії хреста з напрямком більшості ЕП і відмічали з точністю 

до 0,1° кут повороту рухливого столика. Цей показник розглядали як кут 

нахилу ЕП до ЗКЕ в конкретній топографічній зоні (рис. 2.5). 

 

Рис. 2.5. Схема розташування кута нахилу емалевих призм до зовнішнього 

краю емалі.  1 – зовнішній край емалі; 2 – переважний напрямок ходу 

емалевих призм; 3 – кут нахилу емалевих призм до зовнішнього краю емалі. 

Методика визначення кількості вмісту кальцію, фосфору та фтору у 

зубній емалі. Для визначення кількості вмісту кальцію, фосфору та фтору у 

зубній емалі використовувався метод порівняльної дисперсії подвійного 

променезаломлення, що був запропонований Є.А. Кузнєцовим [159] та 
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успішно використаним для дослідження хімічного складу зубної емалі під 

час інших досліджень [160, 161].  

Метод базується на взаємній залежності хімічного складу мінералу та 

кристалооптичного показника – коефіцієнта дисперсії подвійного 

променезаломлення, що обчислюється за формулою 

Кд= ,                                                   (2.1)  

де: Кд – коефіцієнт дисперсії подвійного променезаломлення; 

      R0 – різниця ходу звичайної та незвичайної хвиль поляризованого світла, 

при використанні константного світлофільтра із максимумом пропускання 

737 нм;  

      R1 – різниця ходу звичайної та незвичайної хвиль поляризованого світла 

за умови використання відповідних світлофільтрів із метою визначення 

шуканого хімічного компонента.  

Аналіз хімічного складу емалі Мм та постійних молярів проводився 

безпосередньо на виготовлених шліфах [162]. Для дослідження 

використовувався поляризаційний мікроскоп «МБИ-6» із установленим на 

ньому столиком Федорова та кальцитово поворотним компенсатором. 

Спочатку, обрану для дослідження ділянку емалі, за допомогою столика 

Федорова, за звичайного освітлення, без використання світлофільтрів, 

встановлювали в певному положенні, що передбачається методикою, 

відповідно до оптичної вісі мікроскопа. Далі, на шляху світлового пучка, що 

направлений на досліджувану ділянку емалі, встановлювався константний 

світлофільтр та, за допомогою кальцитово поворотного компенсатора, 

визначалася різниця ходу звичайної та незвичайної хвиль поляризованого 

світла.  

Для визначення вмісту оксиду кальцію, на місце константного 

світлофільтра встановлювався інший – із максимумом пропускання 595 нм, 

та знову, за допомогою кальцитово поворотного компенсатора, визначалася 

різниця ходу звичайної та незвичайної хвиль поляризованого світла. На 
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основі отриманих даних, за наведеною вище формулою (див. формулу 2.1), 

обчислювався коефіцієнт дисперсії подвійного променезаломлення. Далі, за 

графіком залежності хімічного складу апатитів та коефіцієнта дисперсії 

подвійного променезаломлення, що був запропонований автором методики Є.А. 

Кузнєцовим [159], у досліджуваній ділянці емалі визначався вміст оксиду 

кальцію. 

Аналогічним способом у тих самих ділянках емалі визначався вміст 

пентаоксиду фосфору, а також фтору. У таких випадках, після константного 

світлофільтру використовували фільтри із максимумом пропускання 481 та 

707 нм для пентаоксиду фосфору та фтору відповідно. Після цього 

проводили перерахунок оксиду кальцію та пентаоксиду фосфору на чистий 

кальцій та фосфор згідно їхніх хімічних формул. 

Вміст оксиду кальцію, пентаоксиду фосфору та фтору визначався 

окремо на вестибулярній, оральній та бічних поверхнях коронок, також у 

місцях переходу від вестибулярної та оральної на бічні та на жувальній 

поверхні (у ділянці, що приблизно відповідає середині скату жувального 

горбка) Мм та постійних молярів людини, в їх верхній, середній та нижніх 

третинах (відповідають таким, що використовували для визначення кутів 

нахилу ЕП до ЕДМ), на відстані до 50 мкм від ЕДМ, 100-500 мкм від ЕДМ, 

150-250 мкм від ЗКЕ та до 100 мкм від ЗКЕ, тобто в 52 топографічно різних 

зонах коронки. Вищеназвані зони емалі відповідали тим, що були обрані для 

дослідження гістоархітектоніки ЕП.  

Методика визначення показників мікротвердості зубної емалі. Для 

визначення показників мікротвердості емалі Мм та постійні моляри, за 

допомогою сепараційних дисків були розпилені в трьох напрямках – 

вестибуло-оральному, мезіо-дистальному та діагональному.  

Отримані заготовки були поміщені у форму з порошком та підлягали 

термічній обробці за температури 180º С, а після цього шліфували на кругах 

із різною фракцією наждачного паперу, останнім застосовувався круг із 

тканиною та пастою Державного оптичного інституту (ДОІ). Одержані 
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шліфи, товщиною 1,5 – 2 мм, фіксували на предметному столику за 

допомогою самотвердіючої пластмаси «Протакрил» так, щоб досліджувана 

поверхня розміщувалася паралельно до поверхні столика (рис. 2.6).  

Рис. 2.6. Заготовки для визначення мікротвердості зубної емалі 

постійних молярів людини. 1 – вестибулярна поверхня; 2 – бічна поверхня; 3 

– оральна поверхня; 4 – ділянка переходу від вестибулярної на бічну 

поверхню. 

Мікротвердість емалі визначали за допомогою приладу «Polyvar MET» 

(серійний № YT-73087), за методикою Віккерса. На штативі приладу Polyvar 

MET вмонтовані мікроскоп та механізм навантаження. Роль індентора 

виконує закріплена на механізмі навантаження алмазна пірамідка із 

квадратною основою та кутом при вершині між протилежними гранями 136º 

[163]. 
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Коронкова частина кожного шліфу була поділена на чотири частини, 

які відповідали таким, що були обрані для дослідження напрямку ходу ЕП та 

хімічного складу зубної емалі, тобто нижню, середню, верхню третини, а 

також середину скату горбка жувальної поверхні. 

Відбитки у кожній із частин коронки наносили у глибоких шарах емалі 

(на відстані до 50 мкм від ЕДМ), на відстані 100-500 мкм від ЕДМ, на 

відстані 150-250 мкм від ЗКЕ, а також на відстані до 100 мкм від ЗКЕ. У 

кожній із зон вимірювання на шліф, за допомогою алмазної пірамідки, 

наносили по 30 відбитків. 

Кожен відбиток наносили під навантаженням 30 кгс і часом експозиції 

навантаження – 10 с, після чого значення мікротвердості  визначали за 

формулою:  

HV=1.854P/D2, (2.2), де 

де P – величина навантаження, кгс;  

D – діагональ отриманого відбитка, мм.  

HV – твердість за Віккерсом, отримана при навантаженні F=30 кгс та 

часом експозиції 10-15 с. 

 

2.4. Статистична обробка отриманих даних 

Кількісний аналіз параметрів орієнтації ЕП у товщі емалі, вмісту в ній 

кальцію, фосфору та фтору, а також мікротвердості був проведений згідно із 

загальноприйнятими статистичними методами за допомогою програми 

Microsoft Office Excel 2007 [164, 165]. Для кожного показника вивчали 

середнє значення (M), середнє квадратичне відхилення (σ), стандартну 

похибку середнього (m).   

Для оцінки достовірності відмінностей використовували дисперсійний 

аналіз, а в разі відкидання нульової гіпотези, для подальшого аналізу 

застосовувався критерій Ньюмена – Кейлса [166].  

Під час статистичної обробки даних, для визначення траєкторії ходу 

ЕП у шарах емалі, що розташовані на відстані 150-250 мкм від ЗКЕ, 
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порівнювалися середні показники кутів нахилу ЕП до ЕДМ у середніх (на 

відстані 250 мкм від ЗКЕ) та поверхневих (на відстані 100 мкм від ЗКЕ) 

шарах емалі в межах однойменної поверхні та частини коронки. 

Також порівнювалися середні показники кутів нахилу ЕП до ЕДМ та 

ЕП до ЗКЕ в різних частинах коронки в межах однієї поверхні та одного 

шару емалі, та середні показники кутів нахилу ЕП до ЕДМ і ЕП до ЗКЕ на 

різних поверхнях коронки в межах однієї її частини та одного шару емалі.  

Під час статистичної обробки даних вмісту кальцію, фосфору та фтору 

в ЕК, порівнювалися середні значення масової частки даних хімічних 

елементів у суміжних шарах емалі однойменних поверхонь та частин 

коронки, а також у різних частинах коронки в межах однієї її поверхні та 

одного шару емалі, та на різних поверхнях коронки в межах однієї її частини 

та одного шару емалі.  

Аналогічні порівняння проводили і для показників мікротвердості 

емалі в різних топографічних зонах емалі молярів.  

 

 

Результати даного розділу опубліковано в науковій праці здобувача: 

Бреус ВЄ, Тодорова АВ, Ульянов ВО, винахідники; Одеський 

національний медичний університет, патентовласник. Спосіб виготовлення 

поздовжніх шліфів молярів для гістологічного дослідження жувальної 

поверхні їх коронки. Патент України № 115215. 2017 Квіт 10 [157]. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ОСОБЛИВОСТІ МІКРОСКОПІЧНОЇ БУДОВИ ЕМАЛІ 

ТИМЧАСОВИХ (МОЛОЧНИХ) ТА ПОСТІЙНИХ МОЛЯРІВ ЛЮДИНИ 

 

3.1. Особливості гістоархітектоніки емалевих призм у топографічно 

різних ділянках емалі тимчасових (молочних) молярів людини 

З метою надання комплексної характеристики зубній емалі Мм 

вивчалася її товщина у верхній, середній та нижній третинах коронки та в 

ділянках горбків жувальної поверхні, а також орієнтація ЕП в аналогічних 

зонах коронки. Особливості орієнтації ЕП вивчалися окремо на кожній із 

поверхонь коронки молярів – на чотирьох, що класично виділяють у 

коронковій частині зуба, тобто на вестибулярній, оральній, бічних та 

жувальній, та, окрім зазначених, додатково вивчалася ділянка переходу від 

вестибулярної та оральної на бічні поверхні коронки [167]. 

Результати вимірювання товщини емалевого шару Мм показали 

відсутність її достовірних відмінностей серед однойменних третин 

вестибулярної, оральної, бічних поверхонь коронки та ділянки переходу між 

ними, проте на усіх названих поверхнях спостерігалося достовірне 

збільшення товщини емалі в напрямку від цервікальної ділянки до верхньої 

третини коронки.  

Так, середня товщина емалі в нижній третині коронки становила 

(200,2±25,1) мкм, у середній третині – (750,8±65,3) мкм, у верхній третині 

коронки – (901,4±70,5) мкм, а в ділянці горбків жувальної поверхні – 

(1223±198,6) мкм.  

Для об’єктивної характеристики будови емалі Мм на світлооптичному 

рівні були виміряні числові показники кутів нахилу ЕП до ЕДМ у глибоких, 

середніх та поверхневих шарах емалі (табл. 3.1).  
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Таблиця 3.1 

Кути нахилу емалевих призм до емалево-дентинної межі в топографічно 

різних ділянках емалі вестибулярної, оральної та бічних поверхонь 

коронок тимчасових (молочних) молярів людини 

Третина 

коронки 

Поверхня 

коронки 

Кути нахилу ЕП до ЕДМ в різних шарах емалі 

(в º) 

Глибокі 

50 мкм від 

ЕДМ 

Середні 

250 мкм від 

ЗКЕ 

Поверхневі 

100 мкм від 

ЗКЕ 

Верхня Вестибулярна 63,5±0,8*2,4 60,7±0,8 61,0±0,7 

Оральна 62,0±0,6 61,8±0,8 60,7±1,0 

Бічні 60,6±0,7*2 61,3±0,6*2 60,6±0,6 

Середня Вестибулярна 63,8±0,5*2,4,5 61,0±0,8 61,8±1,6 

Оральна 66,2±0,7*2,3,5 63,6±0,8 62,7±1,0 

Бічні 60,1±0,4*2 62,1±1,1*2 63,4±1,2 

Нижня Вестибулярна 60,2±0,5*4,5 59,6±0,9 60,2±0,4 

Оральна 63,9±0,8*4 62,0±0,7 61,3±0,8 

Бічні 70,7±1,0 70,5±0,8 63,3±1,1*1 

Примітки:   1. *1 р < 0,05  порівняно з середніми шарами емалі;  

 2. *2 р <0,05 порівняно з нижньою третиною коронки; 

  3. *3 р <0,05 порівняно з верхньою третиною коронки; 

                   4. *4 р <0,05 порівняно з бічною поверхнею коронки; 

                   5.*5 р <0,05 порівняно з оральною поверхнею коронки. 

 

Числові значення кутів нахилу ЕП до ЕДМ у глибоких шарах емалі 

відображають особливості орієнтації початкових відділів ЕП. Оскільки на 

всіх поверхнях та в усіх третинах коронок Мм на відстані 100-500 мкм від 

ЕДМ відмічалося інтенсивне перехрещення ЕП між собою, що 

супроводжувалося втратою кристалами ГАП зовнішнього вигляду 
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організованих тяжів, це значно ускладнювало об’єктивну оцінку зміни 

напрямку їхнього ходу. Тому, враховуючи цю особливість, статистичний 

аналіз зміни показників кутів нахилу ЕП до ЕДМ від глибоких до середніх 

шарів емалі не проводився.  

Проте, починаючи з середніх шарів емалі перехрещення ЕП між собою 

майже не спостерігалося, що зробило можливим надання характеристики 

їхньому ходу, шляхом порівняння кутів нахилу ЕП до ЕДМ в середніх та 

поверхневих шарах емалі. Дослідження зміни кутів нахилу ЕП до ЕДМ від 

середніх до поверхневих шарів емалі дозволило надати характеристику ходу 

середніх відділів ЕП. А розташування та траєкторію ходу кінцевих відділів 

ЕП було досліджено шляхом визначення кутів їхнього нахилу до ЗКЕ на 

відстані до 100 мкм від нього. 

Результати вимірювань кутів нахилу ЕП до ЕДМ у глибоких шарах 

емалі показали, що їхні числові значення на жодній із поверхонь коронки 

Мм, а також у жодній із її третин, не перевищили 90º. Це вказує на те, що 

початкові відділи ЕП у всіх ділянках емалі спрямовані тільки до жувальної 

поверхні коронки. Середнє значення кутів нахилу ЕП до ЕДМ у глибоких 

шарах емалі Мм становить (63,4±2,4)º. 

На вестибулярній поверхні коронки в глибоких шарах емалі середні 

кути нахилу ЕП до ЕДМ у нижній третині коронки є достовірно меншими, 

ніж такі у верхній та середній третинах. Величина таких відмінностей 

складає 3,3º та 3,6º відповідно.  

На оральній поверхні Мм людини найвищим середнім значенням кутів 

нахилу ЕП до ЕДМ в глибоких шарах емалі відрізняється середня третина 

коронки, тут воно є на 4,2° та 2,3° більшим, ніж у верхній та нижній третинах 

коронки відповідно. 

На бічних поверхнях коронки у глибоких шарах емалі найвище середнє 

значення кутів нахилу ЕП до ЕДМ зафіксовано в нижній її третині. У верхній 

та середній третинах коронки Мм середні значення кутів нахилу ЕП до ЕДМ 

є меншими на 10,1° та 10,6° відповідно.  
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У середніх шарах емалі Мм на вестибулярній та оральній поверхнях 

коронки не визначено достовірної різниці між середніми значеннями кутів 

нахилу ЕП до ЕДМ у різних третинах коронки. Однак, на бічних поверхнях 

коронки середня величина кутів нахилу ЕП до ЕДМ є достовірно більшою в 

нижній третині коронки порівняно з верхньою та середньої третинами.  

Провівши статистичну обробку числових показників кутів нахилу ЕП 

до ЕДМ, на жодній із третин вестибулярної, оральної та бічних поверхонь 

коронки Мм не було виявлено достовірної різниці між середніми кутами 

нахилу ЕП до ЕДМ в середніх та поверхневих шарах емалі.  

Це говорить про те, для всіх зазначених поверхонь коронки Мм 

людини характерний відносно прямолінійний хід ЕП (рис. 3.1, 3.2). 

Рис 3.1. Емаль у верхній третині вестибулярної поверхні коронки 

тимчасового (молочного) моляра людини. Шліф. Мікрофотографія. Зб.: ×40. 

1 – емалево-дентинна межа; 2 – початкові відділи емалевих призм, що 

спрямовані до жувальної поверхні коронки; 3 – ділянка інтенсивного 

перехрещення емалевих призм; 4 – середні відділи емалевих призм, що 

характеризуються прямолінійним ходом.  

Винятком стала лише нижня третина бічних поверхонь коронки, де 

середній кут нахилу ЕП до ЕДМ в поверхневих шарах емалі є достовірно 

меншим, ніж такий у середніх її шарах. Величина даної відмінності 
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становить 7,2°. У нижній третині бічних поверхонь коронки хід ЕП є 

дугоподібним із вершиною дуги, що спрямована до кореня зуба (рис. 3.3). 

Рис. 3.2. Емаль у середній та нижній третині вестибулярної поверхні коронки 

тимчасового (молочного) моляра людини. Шліф. Мікрофотографія. Зб.: ×40.  

1 – емалево-дентинна межа; 2 – початкові відділи емалевих призм, що 

спрямовані жувальної поверхні коронки; 3 – середні відділи емалевих 

призми, що характеризуються прямолінійним ходом.  

 Рис. 3.3. Емаль у нижній третині бічної поверхні коронки тимчасового 

(молочного) моляра людини. Шліф. Мікрофотографія. Зб.: ×40. 1 – емалево-

дентинна межа; 2 – середні дугоподібні відділи емалевих призм, що 

спрямовані до кореня зуба.  
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Середні значення кутів нахилу ЕП до ЕДМ, що визначалися в ділянках 

переходу від вестибулярної та оральної на бічні поверхні коронки, а також на 

жувальній її поверхні за використання поздовжніх шліфів Мм, виконаних у 

діагональному напрямку представлені у таблиці 3.2. 

 

Таблиця 3.2 

Кути нахилу емалевих призм до емалево-дентинної межі в різних 

частинах ділянки переходу від вестибулярної та оральної на бічні 

поверхні коронки, а також на жувальній поверхні коронок тимчасових 

(молочних) молярів людини 

Примітки: 1.*1 р <0,05 порівняно з верхньою третиною коронки; 

2.*2 р < 0,05  порівняно з нижньою третиною коронки. 

 

У ділянці переходу від вестибулярної та оральної на бічні поверхні 

коронки початкові відділи ЕП також спрямовані до жувальної поверхні 

коронки, при цьому середнє значення кутів нахилу ЕП до ЕДМ у глибоких 

шарах емалі становить 60,7°. Хоча і було встановлено, що в глибоких шарах 

емалі середня величина кутів нахилу ЕП у верхній третині коронки є 

достовірно меншою, ніж у середній та нижній третинах, проте величина такої 

Третина коронки Кути нахилу ЕП до ЕДМ у різних шарах емалі (в º) 

Глибокі 

50 мкм від ЕДМ 

Середні 

250 мкм від ЗКЕ 

Поверхневі 

100 мкм від ЗКЕ 

Верхня 
58,4±0,6 58,8±2,3 61,7±2,5 

Середня 
61,4±0,5*1 57,1±2,5*2 60,8±3,5 

Нижня 
62,4±0,8*1 63,8±1,5 61,4±2,0 

Жувальна 

поверхня 
68,6±0,7 70,1±0,8 69,7±0,5 
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відмінності складає лише 3° та 4° відповідно і суттєво не впливає на 

світлооптичну картину відхилення початкових відділів ЕП від ЕДМ. 

У середніх шарах емалі даної ділянки коронки статистично достовірну 

відмінність кутів нахилу ЕП до ЕДМ було виявлено лише при порівнянні 

останніх у середній та нижній третинах коронки. Так, середнє значення кутів 

нахилу ЕП до ЕДМ у середній третині коронки є на 6,7º меншим, ніж у 

нижній третині. 

У ділянці переходу від вестибулярної та оральної на бічні поверхні 

коронки в жодній із третин коронки не було зафіксовано достовірних 

відмінностей між кутами нахилу ЕП до ЕДМ в середніх та поверхневих 

шарах емалі, із чого випливає, що траєкторія ходу ЕП на відстані 150-250 

мкм від ЕДМ у даній ділянці коронки також є відносно прямолінійною (рис. 

3.4).  

У поверхневих шарах емалі достовірних відмінностей між середніми 

величинами кутів нахилу ЕП до ЕДМ в різних третинах коронки виявлено не 

було. 

Рис. 3.4. Емаль у середній третині ділянки переходу від вестибулярної на 

бічну поверхню коронки тимчасового (молочного) моляра людини. Шліф. 

Мікрофотографія. Зб.: ×40. 1 – емалево-дентинна межа; 2 – ділянка 

інтенсивного перехрещення емалевих призм; 3 – середні відділи емалевих 

призм, що характеризуються прямолінійним ходом. 
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Що стосується емалі жувальної поверхні коронок Мм людини, то в 

товщі жувальних горбків та фісур  ниткоподібні ЕК основною мірою 

інтенсивно перехрещуються між собою та не утворюють організованих 

структур, що видимі на світлооптичному рівні. Це робить неможливим та 

недоцільним об’єктивне дослідження траєкторії їхнього ходу. Тому, 

вимірювання кутів нахилу ЕП до ЕДМ у товщі горбків молярів проводилося 

виключно в зонах, що приблизно відповідають серединам скатів жувальних 

горбків, оскільки лише в цих ділянках ЕК організовані в пучки, що мають 

вигляд призм. 

Так, на жувальній поверхні коронки тимчасових молярів, у середині 

скатів жувальних горбків, початкові відділи ЕП утворюють гострий кут із 

ЕДМ, що говорить про їхній нахил до верхівки відповідного горбка. 

Аналогічно іншим ділянкам коронки, на відстані 100-500 мкм від ЕДМ 

прямолінійний хід призм переривається. Відсутність достовірної різниці між 

середніми значеннями кутів нахилу ЕП до ЕДМ у середніх та поверхневих 

шарах емалі вказує на відносно прямолінійну траєкторію ходу ЕП на відстані 

150-250 мкм від ЗКЕ у даній ділянці. 

Схематичне зображення орієнтації ЕП на різних поверхнях коронки 

Мм людини представлено на рисунку 3.5. 

Рис. 3.5. Схема  орієнтації ЕП в емалі тимчасових (молочних) молярів 

людини. 
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Особливості розташування кінцевих відділів ЕП у верхніх шарах емалі 

були встановлені шляхом вимірювання кутів нахилу ЕП до ЗКЕ на відстані 

до 100 мкм від останнього (табл. 3.3).  

 

Таблиця 3.3 

Кути нахилу емалевих призм до зовнішнього краю емалі у верхніх її 

шарах емалі (до 100 мкм від зовнішнього краю емалі) тимчасових 

(молочних) молярів людини 

Третина 

коронки 

Поверхня коронки Кути нахилу ЕП до ЗКЕ  

(в º) 

Верхня Вестибулярна 65,2±2,5 

Оральна 66,3±3,0 

Бічні 64,5±2,7 

Перехід від вестибулярної та 

оральної на бічні 
65,2±3,5 

Середня Вестибулярна 66,5±2,5 

Оральна 67,1±3,3 

Бічні 64,8±3,5 

Перехід від вестибулярної та 

оральної на бічні 
67,0±2,0 

Нижня Вестибулярна 66,5±2,6 

Оральна 65,4±3,2 

Бічні 67,2±2,8 

Перехід від вестибулярної та 

оральної на бічні 
66,4±3,6 

Примітка: Достовірних відмінностей між групами порівняння не виявлено. 
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Статистична обробка отриманих результатів показала відсутність 

достовірних відмінностей між середніми показниками кутів нахилу кінцевих 

відділів ЕП до зовнішньої поверхні емалі серед різних поверхонь коронок 

Мм. Тобто, незалежно від траєкторії ходу ЕП у товщі емалі, їхні кінцеві 

відділи, характеризуючись прямолінійним ходом, утворюють кут із ЗКЕ, 

середнє значення якого становить (66,0±2,7)º.  

На жувальній поверхні коронки Мм людини кінцеві відділи ЕП мають 

вигляд прямолінійно орієнтованих пучків не лише в ділянках, що 

відповідають серединам скатів жувальних горбків, а й на їхніх вершинах. 

Середнє значення кутів нахилу кінцевих відділів ЕП до ЗКЕ на жувальній 

поверхні коронки складає 77,4º. 

 

3.2. Особливості гістоархітектоніки емалевих призм у топографічно 

різних ділянках емалі постійних молярів людини 

Аналогічно Мм, товщина шару емалі постійних молярів людини 

збільшується в напрямку від цервікальної ділянки до горбків жувальної 

поверхні. 

Так, середня товщина емалі в нижній третині коронки постійних 

молярів (цервікальній ділянці) склала (350,2±34,8) мкм, у середній третині 

(екватор коронки) – (1248,8±70,3) мкм, у верхній третині коронки – 

(1512,4±60,5) мкм. У ділянці горбків жувальної поверхні коронки постійних 

молярів середня товщина емалі становила – (1925,6±155,4) мкм. 

Для надання об’єктивної характеристики траєкторії ходу ЕП у товщі 

емалі вестибулярної, оральної та бічних поверхонь коронки постійних 

молярів вимірювалися показники кутів нахилу ЕП до ЕДМ в глибоких, 

середніх та поверхневих шарах емалі (табл. 3.4). 

В емалі постійних молярів людини початкові відділи ЕП відхилені до 

жувальної поверхні, про що свідчать гострі кути їхнього нахилу до ЕДМ в 

глибоких шарах емалі, середнє значення яких складає (68,5±4,5)º.  
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Таблиця 3.4 

Кути нахилу емалевих призм до емалево-дентинної межі в топографічно 

різних ділянках емалі вестибулярної, оральної та бічних поверхонь 

коронок постійних молярів людини 

Третина 

коронки 

Поверхня 

коронки 

Кути нахилу ЕП до ЕДМ у різних шарах емалі 

(в º) 

Глибокі 

50 мкм від 

ЕДМ 

Середні 

250 мкм від 

ЗКЕ 

Поверхневі 

100 мкм від 

ЗКЕ 

Верхня Вестибулярна 61,6±1,9 68,2±3,2 77,1±2,3*1 

Оральна 62,1±1,6 75,4±2,4 68,2±2,5*1 

Бічні 63,1±1,0 63,5±2,2 72,5±2,9*1 

Середня Вестибулярна 69,2±1,8*3 76,4±2,3*3 83,3±2,9 

Оральна 69,5±1,3*3 74,7±2,8 74,7±1,7*3 

Бічні 69,0±1,3*3 73,3±3,0*3 77,0±1,9 

Нижня Вестибулярна 77,0±2,1*2,3 88,5±1,6*2,3 79,2±1,9*1 

Оральна 74,0±1,5*2,3 78,6±1,6 84,2±2,1*1,2,3 

Бічні 75,0±1,8*2,3 90,3±2,3*2,3 78,6±1,1*1 

Примітки: 1. *1 р < 0,05  порівняно з середніми шарами емалі однойменної   

      поверхні та третини коронки; 

   2. *2 р <0,05 порівняно з середньою третиною однойменної 

поверхні  коронки; 

   3. *3 р <0,05 порівняно з верхньою третиною однойменної 

поверхні коронки.      

 

При цьому, на вестибулярній, оральній та бічних поверхнях коронки 

відмічається поступове достовірне збільшення числових показників кутів 

нахилу початкових відділів ЕП до ЕДМ у напрямку від верхньої до нижньої 

третини коронки, що означає зменшення ступеню їхнього відхилення в 
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сторону жувальної поверхні коронки моляра у відповідному напрямку. Так 

кути нахилу ЕП до ЕДМ у нижній третині коронки постійних молярів є в 

середньому на 6,1º більшими, ніж такі в середній третині, а останні, у свою 

чергу, є в середньому на 7º більшими за кути нахилу ЕП до ЕДМ у верхній 

третині коронки.  

Достовірних відмінностей значень кутів нахилу ЕП до ЕДМ у глибоких 

шарах емалі в межах однойменної третини коронки серед вестибулярної, 

оральної та бічних її поверхонь не спостерігалося. 

Що стосується траєкторії ходу початкових відділів ЕП, то, вона є 

переважно прямолінійною.  

Аналогічно емалі Мм, початкові відділи ЕП зберігають прямолінійну 

траєкторію свого ходу до відстані, що в середньому складає 100 мкм від 

ЕДМ, а вже на відстані 100-500 мкм від ЕДМ спостерігається інтенсивне 

перехрещення кристалів емалі між собою, що супроводжується втратою 

ними вигляду призм на світлооптичному рівні, який відновлюється в 

середніх шарах емалі (рис. 3.6). 

Рис. 3.6. Емаль у середній третині бічної поверхні коронки постійного моляра 

людини. Шліф. Мікрофотографія. Зб.: ×40. 1 – емалево-дентинна межа;  

2 – початкові відділи емалевих призм; 3 – інтенсивне перехрещення емалевих 

призм; 4 – середні відділи емалевих призм. 
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За результатами статистичної обробки та порівняння числових 

показників кутів нахилу ЕП до ЕДМ у середніх та поверхневих шарах емалі 

була надана характеристика траєкторії ходу ЕП на відстані 150-250 мкм від 

ЗКЕ у верхній, середній та нижній третинах вестибулярної, оральної та 

бічних поверхонь коронки постійних молярів людини. 

Так, на вестибулярній поверхні постійних молярів людини у нижній 

третині коронки середні відділи ЕП, розташовані на відстані 150-250 мкм від 

ЕДМ, характеризуються дугоподібним ходом, причому вершина дуги 

спрямована до кореня зуба (рис 3.7), оскільки середнє значення кута нахилу 

ЕП до ЕДМ в цій частині є достовірно меншим у поверхневих шарах емалі 

порівняно з середніми шарами. Величина такої відмінності становить 9,3º. 

 

Рис. 3.7. Емаль у нижній третині коронки вестибулярної поверхні постійного 

моляра людини. Шліф. Мікрофотографія. Зб.: ×40. 1 – емалево-дентинна 

межа; 2 – початкові відділи емалевих призм; 3 – інтенсивне перехрещення 

емалевих призм; 4 – середні дугоподібні відділи емалевих призм, спрямовані 

до кореня зуба. 

 

У середній третині вестибулярної поверхні коронки хід ЕП є відносно 

прямолінійним, про що говорить відсутність достовірної різниці між 
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середніми значенням кутів нахилу ЕП до ЕДМ у поверхневих та середніх 

шарах емалі. 

У верхній третині коронки, на відстані 150-250 мкм від ЗКЕ, хід ЕП є  

дугоподібним, із вершиною дуги, що спрямована до жувальної поверхні 

коронки, оскільки тут середнє значення кута нахилу ЕП до ЕДМ є достовірно 

більшим у поверхневих шарах емалі порівняно з середніми (рис  3.8). Дане 

збільшення в середньому складає 8,9º. 

Рис. 3.8. Емаль у верхній третині вестибулярної поверхні коронки постійного 

моляра людини. Шліф. Мікрофотографія. Зб.: ×40. 1 – емалево-дентинна 

межа; 2 – початкові відділи емалевих призм; 3 – інтенсивне перехрещення 

емалевих призм; 4 – середні дугоподібні відділи емалевих призм, спрямовані 

до жувальної поверхні коронки. 

 

Тобто, незважаючи на протилежну спрямованість дуг, що утворюють 

пучки ЕП у нижній та верхній третині вестибулярної поверхні коронки 

постійних молярів людини, ступінь їхньої кривизни є приблизно однаковим.  

Для середніх шарів емалі вестибулярної поверхні постійних молярів 

характерне поступове збільшення середніх значень кутів нахилу ЕП до ЕДМ 

у напрямку від верхньої до нижньої третин коронки. Так кути нахилу ЕП до 
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ЕДМ у нижній третині вестибулярної поверхні коронки постійних молярів є 

в середньому на 12,1º більшими, ніж такі в середній третині, а останні, у 

свою чергу, є в середньому на 8,2º більшими за кути нахилу ЕП до ЕДМ у 

верхній третині коронки.  

У поверхневих шарах емалі вестибулярної поверхні коронки 

достовірної різниці серед кутів нахилу ЕП до ЕДМ у верхній, середній та 

нижній третині коронки не було виявлено. 

На бічних поверхнях коронки постійних молярів людини у нижній її 

третині, ЕП на відстані 150-250 мкм від ЗКЕ характеризуються дугоподібним 

ходом, із вершиною дуги, що спрямована до кореня зуба. Середнє значення 

кутів нахилу ЕП до ЕДМ у поверхневих шарах емалі тут є достовірно 

меншим за таке у поверхневих шарах. Величина відмінності становить 11,7º. 

У середній третині бічних поверхонь коронки не виявлено достовірних 

відмінності між середніми значеннями кутів нахилу ЕП до ЕДМ в середніх та 

поверхневих шарах емалі, тому хід ЕП на відстані 150-250 мкм від ЗКЕ було 

охарактеризовано як відносно прямолінійний.  

У верхній третині бічних поверхонь коронки траєкторія ходу ЕП є 

дугоподібною, із вершиною дуги, що спрямована до жувальної поверхні. 

Адже тут середні значення кутів нахилу ЕП до ЕДМ є достовірно більшими у 

поверхневих шарах емалі, ніж у середніх. Величина такої відмінності 

становить 9º. Це говорить про відносно однакову ступінь кривизни дуг, що 

утворені пучками ЕП у верхній та нижній третинах бічних поверхонь 

коронки. 

У середніх шарах емалі бічних поверхонь постійних молярів 

простежується достовірне поступове збільшення величини кутів нахилу ЕП 

до ЕДМ в напрямку від верхньої до нижньої третин коронки. Різниця складає 

17º та 9,8º між кутами в нижній і середній третинах та в середній і верхній 

третинах відповідно. 
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У поверхневих шарах емалі достовірних відмінностей серед кутів 

нахилу ЕП до ЕДМ у різних третинах бічних поверхонь коронки зафіксовано 

не було. 

Загалом, для бічних та вестибулярної поверхонь коронки постійних 

молярів характерні однакові тенденції орієнтації ЕП на відстані 150-250 мкм 

від ЗКЕ.  

На оральній поверхні постійних молярів людини в нижній третині 

коронки середній кут нахилу ЕП до ЕДМ в поверхневих шарах є достовірно 

більшим, ніж у середніх, що вказує на те, що траєкторія ходу ЕП є 

дугоподібною, із вершиною дуги, що спрямована до жувальної поверхні 

коронки. Різниця між кутами нахилу ЕП до ЕДМ в середніх та поверхневих 

шарах емалі тут становить 5,6º. У середній третині оральної поверхні ЕП 

характеризуються прямолінійним ходом, адже не було виявлено достовірної 

різниці між середніми значення кутів нахилу ЕП до ЕДМ в середніх та 

поверхневих шарах емалі. У верхній третині оральної поверхні коронки 

траєкторія ходу ЕП є дугоподібною, із вершиною дуги, що спрямована до 

кореня зуба, на що вказує те, що тут середній кут нахилу ЕП до ЕДМ у 

поверхневих шарах є достовірно меншим, ніж у середніх. Величина такої 

відмінності становить 7,2º. 

На оральній поверхні коронки в середніх шарах емалі не було 

зафіксовано достовірних відмінностей величин кутів нахилу ЕП до ЕДМ 

серед різних третин коронки. Водночас, у поверхневих шарах емалі оральної 

поверхні коронки було відмічено поступове достовірне збільшення величин 

кутів нахилу ЕП до ЕДМ в напрямку від верхньої до нижньої третини 

коронки. Тут середні значення кутів нахилу ЕП до ЕДМ в нижній третині 

коронки є на 9,5º більшими за такі в середній третині коронки, а останні є на 

6,5º більшими за кути у верхній третині коронки.  

У результаті вимірювання числових показників кутів нахилу ЕП до 

ЕДМ в різних шарах емалі та різних третинах коронки на шліфах, виконаних 

у діагональній площині, та статистичної обробки отриманих даних, було 
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встановлено, що в ділянках переходу від вестибулярної та оральної на бічні 

поверхні коронки архітектоніка ЕП має особливості, як спільні, так і відмінні 

від таких, що характерні для інших поверхонь коронки (табл. 3.5).  

 

Таблиця 3.5 

Кути нахилу емалевих призм до емалево-дентинної межі в різних 

частинах ділянки переходу від вестибулярної та оральної на бічні 

поверхні коронки, а також на жувальній поверхні коронок постійних 

молярів людини 

Примітки: 1. *1 р <0,05  порівняно з середніми шарами емалі однойменної  

поверхні та третини коронки; 

2. *2 р <0,05 порівняно з середньою третиною коронки у 

глибоких шарах емалі; 

3. *3 р <0,05 порівняно з верхньою третиною коронки у глибоких  

 шарах емалі. 

 

Так, вимірювання кутів нахилу ЕП до ЕДМ у глибоких шарах емалі 

показали, що початкові відділи ЕП ділянок переходу від вестибулярної або 

оральної на бічні поверхні коронки постійних молярів людини спрямовані до 

жувальної поверхні. 

Третина коронки Кути нахилу ЕП до ЕДМ у різних шарах емалі (в º) 

Глибокі 

50 мкм від ЕДМ 

Середні 

250 мкм від ЗКЕ 

Поверхневі 

100 мкм від ЗКЕ 

Верхня 59,1±1,9 55,4±2,2 57,6±2,5 

Середня 67,2±2,0*3 71,8±2,2 80,1±2,9*1 

Нижня 72,7±1,7*2,3 84,8±1,3 75,6±2,0*1 

Жувальна 

поверхня 

53,1±2,1 50,0±3,0 53,8±3,4 



75 

 

Середній кут нахилу ЕП до ЕДМ у глибоких шарах емалі становить 

(66,3±4,5)º. При цьому, аналогічно вестибулярній, оральній та бічним 

поверхням коронки, тут відмічається поступове достовірне збільшення 

величини кутів нахилу ЕП до ЕДМ в напрямку від верхньої до нижньої 

третин коронки, а отже зменшення ступеня їхнього нахилу до жувальної 

поверхні. 

Так, середні кути нахилу ЕП до ЕДМ у нижній третині ділянки 

переходу від вестибулярної або оральної на бічні поверхні коронки є на 5,5º 

більшими за такі в середній третині коронки, а останні є на 7,9º більшими за 

кути у верхній третині коронки. Хід початкових відділів ЕП є відносно 

прямолінійним. 

Аналогічно іншим поверхням коронки постійних молярів, на відстані 

100-500 мкм від ЕДМ спостерігається інтенсивне перехрещення ЕП між 

собою та вирівнювання траєкторії ходу ЕП у середніх шарах емалі.  

У нижній третині коронки в ділянці переходу від вестибулярної або 

оральної на бічні поверхні середнє значення кутів нахилу ЕП до ЕДМ є 

достовірно меншим у поверхневих шарах емалі порівняно з середніми. 

Величина такої відмінності складає 9,2º. Даний факт дозволяє 

охарактеризувати траєкторію ходу ЕП як дугоподібну, із вершиною дуги, що 

спрямована до кореня зуба.  

У середній третині коронки в ділянці переходу від вестибулярної або 

оральної на бічні поверхні траєкторія ходу ЕП на відстані 150-250 мкм від 

ЗКЕ є дугоподібною. Адже в даній частині коронки постійних молярів 

людини середнє значення кутів нахилу ЕП до ЕДМ є достовірно більшим у 

поверхневих шарах емалі порівняно з середніми. Величина такої відмінності 

складає 8,3º. 

Слід зазначити, що такий варіант орієнтації ЕП у середній третині 

коронки є унікальним, адже на всіх інших поверхнях коронки (вестибулярна, 

оральна та бічні) тут спостерігається тільки відносно прямолінійний хід 

призм. 
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У верхній третині коронки в ділянці переходу від вестибулярної та 

оральної на бічні поверхні не було виявлено статистично достовірної різниці 

між середніми величинами кутів нахилу ЕП до ЕДМ в середніх та 

поверхневих шарах емалі, що дає підставу охарактеризувати траєкторію ходу 

ЕП як відносно прямолінійну (рис. 3.9).  

Такий варіант орієнтації ЕП також не зустрічається у верхній третині 

жодної з інших поверхонь коронки постійних молярів людини. 

Рис. 3.9. Емаль у верхній третині коронки в ділянці переходу від   

вестибулярної на бічну поверхню постійного моляра людини. Шліф. 

Мікрофотографія. Зб.: ×40. 1 – зовнішній край емалі; 2 – середні відділи 

емалевих призм, що характеризуються прямолінійним ходом; 

У товщі горбків та фісур постійних молярів, аналогічно Мм, 

неможливо простежити хід ЕП внаслідок значного переплетіння ЕК (рис 

3.10). 

Тому, на жувальній поверхні коронки кути нахилу ЕП до ЕДМ також 

були виміряні лише в ділянці, що відповідає середині скату жувального 

горбка. Тут не зафіксовано достовірної різниці між середніми кутами нахилу 

ЕП до ЕДМ в середніх та поверхневих шарах емалі, а, отже, хід ЕП є 

прямолінійним. 

 

2

1

1 

1

1

1 



77 

 

Рис. 3.10. Емаль жувальної поверхні коронки постійного моляра людини. 

Шліф. Мікрофотографія. Зб.: ×40. 1 – зовнішній край емалі; 2 – фісура.  

 

Схематичне зображення орієнтації ЕП на різних поверхнях коронки 

постійних молярів людини представлено на рисунку 3.11. 

 Рис. 3.11. Схема варіантів орієнтації емалевих призм у емалі постійних 

молярів людини. 1 – вестибулярна та бічні поверхні; 2 – оральна поверхня;  

3 – ділянка переходу від вестибулярної або оральної на бічні поверхні та 

жувальна поверхня в середині скату жувального горбка.  
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Вимірювання кутів нахилу ЕП до ЗКЕ на відстані до 100 мкм від 

останньої дозволило виявити особливості розташування кінцевих відділів ЕП 

у верхніх шарах емалі (табл. 3.6). 

Статистична обробка отриманих результатів показала відсутність 

достовірних відмінностей між середніми показниками кутів нахилу кінцевих 

відділів ЕП до зовнішньої поверхні емалі серед різних поверхонь та різних 

третин коронок постійних молярів людини.  

 

Таблиця 3.6 

Кути нахилу емалевих призм до зовнішнього краю емалі у верхніх її 

шарах (до 100 мкм від зовнішнього краю емалі) постійних молярів 

людини 

Примітка: достовірних відмінностей між групами порівняння не виявлено. 

Третина 

коронки 

Поверхня коронки Кути нахилу ЕП до ЗКЕ  

(в º) 

Верхня 

Вестибулярна 64,1±3,5 

Оральна 64,4±1,3 

Бічні 62,1±2,0 

Перехід від вестибулярної / оральної на 

бічні 
61,6±3,0 

Середня 

Вестибулярна 64,1±3,4 

Оральна 64,9±1,9 

Бічні 63,3±0,7 

Перехід від вестибулярної / оральної на 

бічні 
62,9±1,7 

Нижня 

Вестибулярна 66,7±2,9 

Оральна 65,4±1,6 

Бічні 66,3±2,3 

Перехід від вестибулярної / оральної на 

бічні 
64,7±3,0 
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Тому, незважаючи на те, що траєкторія ходу ЕП постійних молярів 

людини є неоднаковою як у різних шарах емалі, так і на різних поверхнях та 

у різних третинах коронки, аналогічно емалі Мм, кінцеві відділи ЕП 

постійних молярів характеризуються відносно прямолінійним ходом та 

утворюють кут із ЗКЕ, середнє значення якого становить (64,2±2,3)º (рис. 

3.12). 

Рис. 3.12. Емаль у середній третині оральної поверхні коронки постійного 

моляра людини. Шліф. Мікрофотографія. Зб.: ×40. 1 – емалево-дентинна 

межа; 2 – зовнішній край емалі; 3 – кінцеві відділи емалевих призм, що 

характеризуються прямолінійним ходом.  

На жувальній поверхні коронки постійних молярів людини, аналогічно 

Мм, кінцеві відділи ЕП мають вигляд прямолінійно орієнтованих пучків не 

лише в ділянках, що відповідають серединам скатів жувальних горбків, а й на 

їхніх вершинах. Середнє значення кутів нахилу кінцевих відділів ЕП до ЗКЕ 

на жувальній поверхні коронки складає 75,8°. 

Таким чином, вивчення зміни числових показників кутів нахилу ЕП до 

ЕДМ в глибоких, середніх та поверхневих шарах емалі дозволило встановити 

наявність відмінностей орієнтації ЕП не тільки між емаллю Мм та постійних 

молярів, а й серед різних поверхонь коронок у межах одного зуба. 
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Було встановлено, що як у Мм, так і в постійних молярів початкові 

відділи ЕП завжди нахилені до жувальної поверхні коронки. Причому, в 

емалі постійних молярів величина нахилу початкових відділів ЕП до 

жувальної поверхні достовірно збільшується в напрямку від цервікальної до 

верхньої третини коронки.  

 Як у Мм, так і в постійних молярах, на відстані 100-500 мкм від ЕДМ 

ЕП починають інтенсивно перехрещуватися між собою, що робить 

неможливим об’єктивну оцінку напрямку їхнього ходу. У середніх шарах 

емалі як Мм, так і постійних молярів траєкторія ходу ЕП вирівнюється. 

Порівнюючи числові показники кутів нахилу ЕП до ЕДМ у середніх та 

поверхневих шарах емалі було надано характеристику напрямку їхнього ходу 

на відстані 150-250 мкм від ЗКЕ в топографічно різних ділянках емалі Мм та 

постійних молярів людини. 

Для усіх поверхонь коронки Мм, на відстані 150-250 мкм від ЗКЕ, є 

характерним прямолінійний хід ЕП, за винятком нижньої третини бічних 

поверхонь коронки, де хід ЕП є дугоподібним із вершиною, спрямованою до 

кореня зуба.  

На вестибулярній та бічних поверхнях постійних молярів, на відстані 

150-250 мкм від ЗКЕ, у нижній третині коронки хід ЕП є дугоподібним із 

вершиною дуги, що спрямована до кореня зуба, у середній третині ЕП 

характеризуються прямолінійним ходом, а у верхній – дугоподібним із 

вершиною, що спрямована до жувальної поверхні коронки. 

На оральній поверхні постійних молярів, на відстані 150-250 мкм від 

ЗКЕ, у нижній третині коронки хід ЕП є дугоподібним із вершиною, 

спрямованою до жувальної поверхні коронки, у середній – прямолінійним, а 

у верхній – дугоподібним із вершиною, що спрямована до кореня зуба.  

У ділянках переходу від вестибулярної та оральної на бічні поверхні, 

на відстані 150-250 мкм від ЗКЕ, у нижній третині коронки хід ЕП є 

дугоподібним із вершиною, оберненою до кореня зуба, у середній – також 
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дугоподібним, проте із вершиною дуги, що спрямована до жувальної 

поверхні, а у верхній – прямолінійним.  

 У емалі як Мм, так і постійних молярів, кінцеві відділи ЕП утворюють 

із ЗКЕ кути, що достовірно не відрізняються серед різних поверхонь та 

різних частин їхніх коронок. У Мм середнє значення кутів нахилу кінцевих 

відділів ЕП до ЗКЕ складає (66,0±2,7)º, а в постійних – (64,2±2,3)º.  

На жувальній поверхні як Мм, так і постійних молярів виміряти кути 

нахилу ЕП до ЕДМ є можливим лише в ділянці, що відповідає середині скату 

жувального горбка, де в обох групах зубів хід ЕП є прямолінійним. У всіх 

інших ділянках жувальної поверхні Мм та постійних молярів ЕК інтенсивно 

переплітаються між собою, таким чином втрачаючи зовнішній вигляд призм.  

Лише кінцеві відділи ЕП, що розташовуються на відстані до 100 мкм від ЗКЕ, 

вирівнюють свій хід у всіх ділянках горбків жувальної поверхні  та 

утворюють із ЗКЕ кути, середні значення яких становлять 77,4º та 75,8º у Мм 

та постійних  молярах людини відповідно. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ОСОБЛИВОСТІ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ЕМАЛІ ТИМЧАСОВИХ 

(МОЛОЧНИХ) ТА ПОСТІЙНИХ МОЛЯРІВ ЛЮДИНИ 

 

4.1. Особливості хімічного складу емалі тимчасових (молочних) 

молярів людини 

Визначенням масової частки кальцію в ЕК вестибулярної, оральної та 

бічних поверхонь коронки Мм людини (табл. 4.1.) достовірних відмінностей 

вмісту кальцію в ЕК серед різних поверхонь та третин коронки, а також серед 

різних шарів емалі виявлено не було. 

 

Таблиця 4.1 

Вміст кальцію (Ca) в емалевих кристалах у топографічно різних 

ділянках емалі вестибулярної, оральної та бічних поверхонь коронок 

тимчасових (молочних) молярів людини  

Третина 

коронки 

Поверхні 

коронки 

Масова частка Са у різних шарах емалі (%) 

До 50 мкм 

від ЕДМ 

100-500 

мкм від 

ЕДМ 

150-250 

мкм від 

ЗКЕ 

До 100 

мкм від 

ЗКЕ 

Верхня 

Вестибулярна 37,76±0,14 37,67±0,19 37,71±0,2 37,65±0,25 

Оральна 37,72±0,19 37,66±0,25 37,69±0,21 37,68±0,22 

Бічні 37,82±0,18 37,78±0,17 37,76±0,19 37,73±0,21 

Середня 

Вестибулярна 37,93±0,22 37,73±0,21 37,68±0,21 37,77±0,17 

Оральна 37,76±0,25 37,68±0,24 37,73±0,17 37,74±0,2 

Бічні 37,75±0,23 37,83±0,22 37,75±0,22 37,64±0,27 

Нижня 

Вестибулярна 37,75±0,21 37,69±0,24 37,71±0,18 37,76±0,22 

Оральна 37,78±0,18 37,82±0,26 37,74±0,18 37,8±0,12 

Бічні 37,81±0,2 37,79±0,15 37,81±0,22 37,69±0,19 

Примітка: Достовірних відмінностей між групами порівняння не виявлено.  
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Аналогічними виявилися результати визначення масової частки 

кальцію в ділянках переходу від вестибулярної та оральної на бічні поверхні 

коронки (табл. 4.2).  

 

Таблиця 4.2 

Вміст кальцію (Ca) в емалевих кристалах у різних частинах 

ділянки переходу від вестибулярної та оральної на бічні поверхні 

коронки, а також на жувальній поверхні коронок тимчасових 

(молочних) молярів людини 

Примітка: Достовірних відмінностей між групами порівняння не виявлено. 

 

Тут достовірних відмінностей показників масової частки кальцію в ЕК 

серед різних шарів емалі зафіксовано не було. 

Також не було виявлено достовірних відмінностей вмісту кальцію в ЕК 

ділянки переходу від вестибулярної та оральної на бічні поверхні коронки 

при порівнянні з вестибулярною, оральною та бічними поверхнями коронки 

Мм людини. 

На жувальній поверхні коронки Мм, у ділянці, що приблизно 

відповідає середині скату жувального горбка, масова частка кальцію в ЕК 

Третина 

коронки 

Масова частка Са у різних шарах емалі (%) 

До 50 мкм 

від ЕДМ 

100-500 мкм 

від ЕДМ 

150-250 мкм 

від ЗКЕ 

До 100 мкм 

від ЗКЕ 

Верхня 37,66±0,21 37,79±0,22 37,83±0,15 37,78±0,14 

Середня 37,81±0,24 37,73±0,17 37,79±0,18 37,75±0,16 

Нижня 37,74±0,19 37,65±0,25 37,76±0,21 37,8±0,24 

Жувальна 

поверхня 
37,75±0,2 37,82±0,18 37,82±0,17 37,79±0,16 
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достовірно не відрізняється ні серед різних шарів емалі, ні порівняно з 

іншими досліджуваними поверхнями коронки. 

Масова частка кальцію в складі ЕК Мм в середньому становить 

(37,75±0,17) %. Середні показники масової частки кальцію в емалі Мм у 

глибоких її шарах (до 50 мкм від ЕДМ) становлять (37,77±0,2) %, на відстані 

100-500 мкм від ЕДМ – (37,74±0,21) %, на відстані 150-250 мкм від ЗКЕ – 

(37,75±0,19) %, на відстані до 100 мкм від ЗКЕ – (37,74±0,2) %.  

Результати визначення масової частки фосфору в ЕК Мм людини на 

вестибулярній, оральній та бічних поверхнях їхніх коронок показали 

відсутність статистично значущих відмінностей вмісту фосфору в ЕК у 

різних шарах емалі та різних третинах коронки (табл. 4.3). 

 

Таблиця 4.3 

Вміст фосфору (P) в емалевих кристалах у топографічно різних ділянках 

емалі вестибулярної, оральної та бічних поверхонь коронок тимчасових 

(молочних) молярів людини  

Третина 

коронки 

Поверхні 

коронки 

Масова частка P у різних шарах емалі (%) 

До 50 мкм 

від ЕДМ 

100-500 

мкм від 

ЕДМ 

150-250 

мкм від 

ЗКЕ 

До 100 

мкм від 

ЗКЕ 

Верхня 

Вестибулярна 17,88±0,07 17,79±0,14 17,85±0,15 17,89±0,08 

Оральна 17,9±0,09 17,87±0,14 17,78±0,13 17,78±0,14 

Бічні 17,85±0,08 17,81±0,09 17,83±0,08 17,83±0,11 

Середня 

Вестибулярна 17,86±0,06 17,83±0,15 17,79±0,09 17,8±0,09 

Оральна 17,87±0,11 17,88±0,13 17,81±0,1 17,77±0,13 

Бічні 17,89±0,07 17,84±0,08 17,76±0,12 17,83±0,1 

Нижня 

Вестибулярна 17,85±0,1 17,87±0,11 17,81±0,09 17,82±0,12 

Оральна 17,88±0,09 17,85±0,09 17,79±0,11 17,91±0,13 

Бічні 17,86±0,08 17,79±0,12 17,84±0,12 17,77±0,15 

Примітка: Достовірних відмінностей між групами порівняння не виявлено. 
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Аналогічно, при порівнянні показників масової частки фосфору серед 

однойменних шарів емалі та третин коронки на вестибулярній, оральній та 

бічних їх поверхнях достовірних відмінностей виявлено не було. 

При визначенні масової частки фосфору в ЕК ділянок переходу від 

вестибулярної або оральної на бічні поверхні коронки встановлено, що тут 

масова частка фосфору також достовірно не відрізняється ні серед різних 

шарів емалі, ні серед різних третин коронки. 

Аналогічно, на жувальній поверхні коронки, масова частка фосфору в 

ЕК достовірно не відрізняється в різних шарах емалі (табл. 4.4). 

 

Таблиця 4.4 

Вміст фосфору (P) в емалевих кристалах у різних частинах ділянки 

переходу від вестибулярної та оральної на бічні поверхні коронки, а 

також на жувальній поверхні коронок тимчасових (молочних) молярів 

людини 

Примітка: Достовірних відмінностей між групами порівняння не виявлено. 

 

Також в емалі Мм не було виявлено достовірних відмінностей значень 

масової частки фосфору в ЕК ні в ділянках переходу від вестибулярної або 

Третина коронки 

Масова частка P у різних шарах емалі (%) 

До 50 мкм 

від ЕДМ 

100-500 

мкм від 

ЕДМ 

150-250 

мкм від ЗКЕ 

До 100 мкм 

від ЗКЕ 

Верхня 17,88±0,09 17,91 ± 0,14 17,86±0,14 17,83±0,07 

Середня 17,74 ±0,11 17,85 ±  0,13 17,74±0,09 17,82±0,09 

Нижня 17,79±0,14 17,77 ± 0,12 17,78±0,11 17,74±0,15 

Жувальна 

поверхня 
17,84±0,12 17,87±0,08 17,85±0,14 17,9±0,11 
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оральної на бічні поверхні, ні на жувальній поверхні при порівнянні їх з 

вестибулярною, оральною та бічними поверхнями коронки. 

Масова частка фосфору в складі ЕК Мм у середньому становить 

(17,83±0,1) %. Середні показники вмісту фосфору в ЕК емалі Мм у глибоких 

її шарах (до 50 мкм від ЕДМ) становлять (17,85±0,09) %, на відстані 100-500 

мкм від ЕДМ – (17,84±0,12) %, на відстані 150-250 мкм від ЗКЕ – 

(17,81±0,11) %,  на відстані до 100 мкм від ЗКЕ – (17,82±0,11) %. 

У таблиці 4.5 представлені результати визначення величини 

кальцій/фосфорного коефіцієнта в різних шарах емалі та різних третинах 

вестибулярної, оральної, бічних поверхонь коронки, а також ділянки 

переходу від вестибулярної та оральної на бічні поверхні коронки Мм 

людини.  

Встановлено, що середнє значення кальцій/фосфорного коефіцієнта для 

ЕК Мм людини становить 2,12±0,16 за масою. 

 

Таблиця 4.5 

Кальцій/фосфорний (Ca/P) коефіцієнт у топографічного різних 

зонах емалі тимчасових (молочних) молярів людини 

Третина 

коронки 

Поверхні 

коронки 

Са/P коефіцієнт 

До 50 мкм 

від ЕДМ 

100-500 

мкм від 

ЕДМ  

150-250 

мкм від 

ЗКЕ 

До 100 

мкм від  

ЗКЕ 

1 2 3 4 5 6 

Верхня 

Вестибулярна 2,11±0,11 2,12±0,17 2,11±0,18 2,1±0,16 

Оральна 2,11±0,14 2,11±0,2 2,12±0,17 2,12±0,18 

Бічні 2,12±0,13 2,12±0,13 2,12±0,15 2,12±0,16 

Перехід 2,11±0,15 2,11±0,18 2,12±0,14 2,12±0,11 

Середня Вестибулярна 2,12±0,14 2,12±0,18 2,12±0,15 2,12±0,13 
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Продовж. табл. 4.5 

1 2 
Са/P коефіцієнт 

3 4 5 6 

Середня 

Оральна 2,11±0,2 2,11±0,2 2,12±0,14 2,12±0,16 

Бічні 2,11±0,15 2,12±0,16 2,13±0,17 2,11±0,2 

Перехід 2,13±0,18 2,11±0,15 2,13±0,14 2,12±0,13 

Нижня 

Вестибулярна 2,11±0,2 2,11±0,17 2,12±0,14 2,12±0,18 

Оральна 2,11±0,14 2,12±0,18 2,12±0,15 2,11±0,12 

Бічні 2,12±0,14 2,12±0,14 2,12±0,18 2,12±0,17 

Перехід 2,12±0,17 2,12±0,19 2,12±0,16 2,13±0,2 

 Жувальна 2,12±0,16 2,12±0,13 2,12±0,16 2,11±0,14 

Примітка: Достовірних відмінностей між групами порівняння не виявлено. 

 

Статистично достовірних відмінностей значень кальцій/фосфорного 

коефіцієнта серед різних шарів емалі або різних третин та поверхонь коронок 

Мм людини виявлено не було. 

Результати визначення вмісту фтору в ЕК на вестибулярній, оральній 

та бічних поверхнях коронки представлені у таблиці 4.6.  

Достовірних відмінностей показників масової частки фтору в ЕК серед 

вестибулярної, оральної та бічних поверхонь коронки Мм в межах одного 

шару емалі виявлено не було. Аналогічний результат було отримано при 

порівнянні даних показників у різних третинах коронки Мм у межах одного 

шару емалі. 

Що стосується відмінностей вмісту фтору в ЕК у різних шарах емалі, 

то достовірної різниці між вмістом іонів фтору в ЕК на відстані 50 мкм від 

ЕДМ та на відстані 100-500 мкм від ЕДМ не було встановлено в жодній із 

третин зазначених поверхонь коронки. Проте, починаючи з відстані 150-250 

мкм від ЗКЕ вміст фтору в ЕК поступово збільшується, досягаючи свого 



88 

 

максимуму в шарах емалі, що розташовуються на відстані до 100 мкм від 

ЗКЕ, що простежується на усіх поверхнях та в усіх частинах коронки Мм. 

 

Таблиця 4.6 

Вміст фтору (F) в емалевих кристалах у топографічно різних ділянках 

емалі вестибулярної, оральної та бічних поверхонь коронок тимчасових 

(молочних) молярів людини  

Примітка: × p < 0,05 – порівняно з попереднім шаром емалі. 

 

Результати визначення вмісту фтору в ЕК у ділянках переходу від 

вестибулярної або оральної на бічні поверхні та на жувальній поверхні 

коронки Мм людини представлені в таблиці 4.7.  

У ділянці переходу від вестибулярної або оральної на бічні поверхні 

коронки Мм достовірних відмінностей показників масової частки фтору в ЕК 

серед різних третин коронки в межах одного шару емалі виявлено не було. 

Частини 

коронки 

Поверхні 

коронки 

Масова частка F у різних шарах емалі 

(%) 

До 50 мкм 

від ЕДМ 

100-500 

мкм від 

ЕДМ 

150-250 

мкм від 

ЗКЕ 

До 100 

мкм від 

ЗКЕ 

Верхня 

Вестибулярна 0,09±0,02 0,08±0,01 0,27±0,04× 0,34±0,03 

Оральна 0,1±0,01 0,11±0,02 0,26±0,04× 0,35±0,02× 

Бічні 0,1±0,01 0,09±0,01 0,25±0,02× 0,36±0,04× 

Середня 

Вестибулярна 0,1±0,02 0,08±0,01 0,27±0,03× 0,35 ± 0,04 

Оральна 0,09±0,01 0,1±0,01 0,24±0,02× 0,33±0,02× 

Бічні 0,08±0,01 0,1±0,01 0,26±0,03× 0,37 ± 0,06 

Нижня 

Вестибулярна 0,08±0,02 0,09±0,01 0,25±0,02× 0,35±0,02× 

Оральна 0,09±0,02 0,09±0,01 0,24±0,03× 0,33±0,03 × 

Бічні 0,08±0,02 0,1±0,02 0,27±0,03× 0,36±0,02 × 
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Таблиця 4.7 

Вміст фтору (F) в емалевих кристалах у різних частинах ділянки 

переходу від вестибулярної та оральної на бічні поверхні коронки, а 

також на жувальній поверхні коронок тимчасових (молочних)  молярів 

людини 

Примітка: × p < 0,05 – порівняно з попереднім шаром емалі. 

 

При порівнянні показників вмісту фтору в ЕК у суміжних шарах емалі 

ділянки переходу від вестибулярної та оральної на бічні поверхні достовірної 

різниці між масовою часткою фтору в ЕК, що розташовуються на відстані 50 

мкм від ЕДМ порівняно з такими, що розташовані на відстані 100-500 мкм 

від ЕДМ достовірних відмінностей зафіксовано не було. 

Починаючи із шарів емалі, що розташовуються на відстані 150-250 мкм 

від ЗКЕ масова частка фтору в ЕК поступово збільшується, досягаючи свого 

максимуму в тих шарах емалі, що розташовуються на відстані до 100 мкм від 

ЗКЕ. Вищезазначена тенденція до збільшення масової частки фтору в ЕК, 

спостерігалася і на жувальній поверхні коронки Мм. 

В середньому, масова частка фтору в емалі Мм складає (0,2±0,11) %. 

На відстані до 50 мкм від ЕДМ середнє значення даного показника становить 

(0,09±0,02) %, на відстані 100-500 мкм від ЕДМ – (0,09±0,02) %, на відстані 

Третина 

коронки 

Масова частка F у різних шарах емалі 

(%) 

До 50 мкм від 

ЕДМ 

100-500 мкм 

від ЕДМ 

150-250 мкм 

від ЗКЕ 

До 100 мкм 

від ЗКЕ 

Верхня 0,1 ± 0,02 0,09 ± 0,02 0,24 ± 0,03×  0,35 ± 0,03× 

Середня 0,08 ± 0,01 0,09 ± 0,02 0,23 ± 0,02× 0,33 ± 0,04× 

Нижня 0,09 ± 0,01 0,08 ± 0,02 0,25 ± 0,02× 0,36 ± 0,02× 

Жувальна 

поверхня 

0,11 ± 0,02 0,1±0,03 0,27 ± 0,03× 0,38 ± 0,02× 
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150-250 мкм від ЗКЕ – (0,25±0,03) %, а на відстані до 100 мкм від ЗКЕ – 

(0,35±0,03) %. 

Так середнє значення масової частки фтору в ЕК, що розташовані на 

відстані 150-250 мкм від ЗКЕ є на 64 % більшим порівняно з таким у ЕК, що 

розташовані на відстані 100-500 мкм від ЕДМ. А середнє значення масової 

частки фтору в ЕК на відстані до 100 мкм від ЗКЕ є на 29 % більшим, ніж на 

відстані 150-250 мкм від ЗКЕ.  

 

4.2. Особливості хімічного складу емалі постійних молярів людини 

За результатами визначення масової частки кальцію в ЕК 

вестибулярної, оральної та бічних поверхонь коронки постійних молярів 

людини (табл. 4.8) не було виявлено достовірних відмінностей вмісту 

кальцію в ЕК не тільки серед різних поверхонь та третин коронки, а й серед 

різних шарів емалі. 

 

Таблиця 4.8. 

Вміст кальцію (Ca) в емалевих кристалах у топографічно різних 

ділянках емалі вестибулярної, оральної та бічних поверхонь коронок 

постійних молярів людини  

Третина 

коронки 

Поверхні 

коронки 

Масова частка Са у різних шарах емалі (%) 

До 50 мкм 

від ЕДМ 

100-500 

мкм від 

ЕДМ 

150-250 

мкм від 

ЗКЕ 

До 100 

мкм від 

ЗКЕ 

1 2 3 4 5 6 

Верхня 

Вестибулярна 38,76±0,14 38,67±0,28 38,83±0,12 38,81±0,13 

Оральна 38,71±0,24 38,67±0,23 38,77±0,14 38,68±0,18 

Бічні 38,79±0,18 39,22±0,19 38,81±0,18 38,7±0,22 

Середня 
Вестибулярна 38,93±0,07 39,39±0,23 38,7±0,21 38,82±0,22 

Оральна 38,79±0,09 39,18±0,21 38,84±0,18 38,69±0,22 
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Продовж. табл. 4.8 

1 2 
Масова частка Са у різних шарах емалі (%) 

3 4 5 6 

Середня Бічні 38,74±0,22 39,35±0,31 39,28±0,22 38,54±0,29 

Нижня 

Вестибулярна 39,03±0,18 39,17±0,22 39,15±0,18 38,71±0,15 

Оральна 38,8 ± 0,14 39,22±0,21 38,88±0,22 38,79±0,12 

Бічні 38,76±0,06 38,86±0,22 39,14±0,21 38,53±0,1 

Примітка: Достовірних відмінностей між групами порівняння не виявлено. 

 

Аналогічними виявилися результати визначення масової частки 

кальцію в ЕК ділянок переходу від вестибулярної або оральної на бічні 

поверхні коронки (табл. 4.9).  

Таблиця 4.9 

 Вміст кальцію (Ca) в емалевих кристалах у різних частинах ділянки 

переходу від вестибулярної та оральної на бічні поверхні коронки, а 

також на жувальній поверхні коронок постійних молярів людини 

Примітка: Достовірних відмінностей між групами порівняння не виявлено. 

 

Тут також достовірних відмінностей показників масової частки 

кальцію в ЕК серед різних шарів емалі зафіксовано не було. Також не було 

Третина 

коронки 

Масова частка Са у різних шарах емалі (%) 

До 50 мкм від 

ЕДМ 

100-500 мкм 

від ЕДМ 

150-250 мкм 

від ЗКЕ 

До 100 мкм 

від ЗКЕ 

Верхня 38,75±0,07 39,15±0,22 38,9±0,2 39,13±0,19 

Середня 38,81±0,13 38,72±0,11 38,78±0,18 38,93±0,2 

Нижня 38,78±0,21 38,79±0,17 39,21±0,22 39,11±0,1 

Жувальна 

поверхня 
38,77±0,19 38,94± 0,12 39,17±0,21 39,18±0,2 
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виявлено достовірних відмінностей вмісту кальцію в ЕК ділянки переходу 

від вестибулярної або оральної на бічні поверхні коронки порівняно з 

вестибулярною, оральною та бічними поверхнями коронки постійних 

молярів людини. 

На жувальній поверхні коронки постійних молярів, в ділянці, що 

приблизно відповідає середині скату жувального горбка, масова частка 

кальцію в ЕК достовірно не відрізнялася ні серед різних шарів емалі, ні в 

порівнянні із іншими досліджуваними поверхнями коронки. 

Тож, були обчислені наступні середні показники масової частки 

кальцію в ЕК постійних молярів у різних шарах емалі: у глибоких шарах (до 

50 мкм від ЕДМ) – (38,80±0,15) %, на відстані 100-500 мкм від ЕДМ – 

(39,03±0,25) %, на відстані 150-250 мкм від ЗКЕ – (38,97±0,18) %,  на відстані 

до 100 мкм від ЗКЕ – (38,82±0,2) %.  Загалом, масова частка кальцію в ЕК 

постійних молярів людини в середньому становить (38,90±0,21) %. 

Результати визначення масової частки фосфору в ЕК постійних молярів 

на вестибулярній, оральній та бічних поверхнях коронок представлені в 

таблиці 4.10. 

 

Таблиця 4.10 

Вміст фосфору (P) в емалевих кристалах у топографічно різних ділянках 

емалі вестибулярної, оральної та бічних поверхонь коронок постійних 

молярів людини  

Третина 

коронки 

Поверхні 

коронки 

Масова частка P у різних шарах емалі (%) 

До 50 мкм 

від ЕДМ 

100-500 

мкм від 

ЕДМ  

150-250 

мкм від  

ЗКЕ 

До 100 

мкм від 

ЗКЕ  

1 2 3 4 5 6 

Верхня 
Вестибулярна 16,78±0,07 16,84±0,08 16,67±0,11 16,72±0,05 

Оральна 16,78±0,07 16,58±0,13 16,72±0,09 16,7±0,04 
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Продовж. табл. 4.10 

1 2 
Масова частка P у різних шарах емалі (%) 

3 4 5 6 

 Бічні 16,88±0,06 16,84±0,08 16,81±0,1 16,75±0,05 

Середня 

Вестибулярна 16,8±0,02 16,74±0,13 16,74±0,09 16,76±0,05 

Оральна 16,79±0,05 16,84±0,09 16,82±0,12 16,7±0,06 

Бічні 16,7±0,08 16,74±0,13 16,79±0,05 16,62±0,06 

Нижня 

Вестибулярна 16,84±0,05 16,78±0,05 16,75±0,07 16,7±0,08 

Оральна 16,81±0,06 16,84±0,08 16,75±0,08 16,69±0,08 

Бічні 16,73±0,07 16,78±0,05 16,71±0,09 16,67±0,04 

Примітка: Достовірних відмінностей між групами порівняння не виявлено. 

 

Отримані дані показали відсутність статистично значущих 

відмінностей вмісту фосфору в ЕК у різних шарах емалі, на різних поверхнях 

та у різних третинах коронки постійних молярів людини.  

Аналогічний результат було отримано і при визначенні масової частки 

фосфору в ЕК ділянок переходу від вестибулярної або оральної на бічні 

поверхні коронки. Тут так само масова частка фосфору достовірно не 

відрізняється ні серед різних шарів емалі, ні серед різних третин коронки. 

На жувальній поверхні коронки масова частка фосфору в ЕК також 

достовірно не відрізняється ні серед різних шарів емалі, ні порівняно з такою 

на інших поверхнях коронки (табл. 4.11). 

Тож, масова частка фосфору у складі ЕК постійних молярів людини 

середньому становить (16,76±0,08) %. Середні показники вмісту фосфору в 

емалі постійних молярів у глибоких її шарах (до 50 мкм від ЕДМ) становлять 

(16,78±0,06) %, на відстані 100-500 мкм від ЕДМ – (16,78±0,08) %, на відстані 

150-250 мкм від ЗКЕ – (16,75±0,08) %,  на відстані до 100 мкм від ЗКЕ – 

(16,73±0,06) %.  
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Таблиця 4.11 

 Вміст фосфору (P) в емалевих кристалах у різних частинах ділянки 

переходу від вестибулярної та оральної на бічні поверхні коронки, а 

також на жувальній поверхні коронок постійних молярів людини 

Примітка: Достовірних відмінностей між групами порівняння не виявлено. 

 

У таблиці 4.12. представлені результати визначення величини 

кальцій/фосфорного коефіцієнта в різних шарах емалі та ділянках коронки 

постійних молярів людини.  

Таблиця 4.12 

Кальцій/фосфорний (Ca/P) коефіцієнт у топографічного різних 

зонах емалі постійних молярів людини 

Третина 

коронки 

Поверхні 

коронки 

Са/P коефіцієнт 

До 50 мкм 

від ЕДМ 

100-500 

мкм від 

ЕДМ 

150-250 

мкм від 

ЗКЕ  

До 100 

мкм від 

ЗКЕ  

1 2 3 4 5 6 

Верхня 

Вестибулярна 2,31±0,13 2,3±0,15 2,33±0,11 2,32±0,1 

Оральна 2,31±0,16 2,33±0,21 2,32±0,12 2,32±0,11 

Бічні 2,3±0,13 2,33±0,15 2,3±0,14 2,31±0,14 

Третина 

коронки 

Масова частка P у різних шарах емалі (%) 

До 50 мкм від 

ЕДМ 

100-500 мкм 

від ЕДМ 

150-250 мкм 

від ЗКЕ 

До 100 мкм 

від ЗКЕ 

Верхня 16,81±0,06 16,74±0,08 16,7±0,08 16,78±0,1 

Середня 16,67±0,05 16,8±0,09 16,74±0,05 16,81±0,07 

Нижня 16,79±0,08 16,77±0,06 16,79±0,07 16,83±0,11 

Жувальна 

поверхня 
16,81±0,07 16,79±0,09 16,71±0,09 16,8±0,1 
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Продовж. табл. 4.12 

1 2 
Са/P коефіцієнт 

3 4 5 6 

Верхня Перехід 2,31±0,06 2,34±0,15 2,33±0,14 2,33±0,15 

Середня 

Вестибулярна 2,32±0,06 2,35±0,17 2,32±0,15 2,32±0,15 

Оральна 2,31±0,08 2,33±0,14 2,31±0,15 2,32±0,18 

Бічні 2,32±0,17 2,34±0,24 2,34±0,14 2,32±0,21 

Перехід 2,33±0,1 2,3±0,1 2,32±0,12 2,32±0,13 

Нижня 

Вестибулярна 2,33±0,14 2,33±0,13 2,34±0,12 2,32±0,11 

Оральна 2,31±0,09 2,33±0,14 2,32±0,15 2,32±0,12 

Бічні 2,32±0,07 2,32±0,15 2,34±0,15 2,31±0,08 

Перехід 2,31±0,15 2,31±0,12 2,34±0,16 2,32±0,11 

 Жувальна 2,31±0,12 2,33±0,11 2,34±0,15 2,33±0,16 

Примітка: Достовірних відмінностей між групами порівняння не виявлено. 

 

Середнє значення кальцій/фосфорного коефіцієнта для емалі постійних 

молярів людини становить 2,32±0,15 за масою. Статистично достовірних 

відмінностей значення кальцій/фосфорного коефіцієнта серед різних шарів 

емалі або різних третин та поверхонь коронок постійних молярів людини 

виявлено не було. 

Результати визначення вмісту фтору в ЕК на вестибулярній, оральній 

та бічних поверхнях коронки постійних молярів людини представлені у 

таблиці 4.13.  

Достовірних відмінностей показників масової частки фтору в ЕК серед 

вестибулярної, оральної та бічних поверхонь коронки постійних молярів у 

межах одного шару емалі виявлено не було. Аналогічний результат було 

отримано при порівнянні даних показників у різних третинах коронки 

постійних молярів у межах однієї поверхні та одного шару емалі. 
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Таблиця 4.13 

Вміст фтору (F) в емалевих кристалах у топографічно різних ділянках 

емалі вестибулярної, оральної та бічних поверхонь коронок постійних 

молярів людини  

Третина 

коронки 

Поверхні 

коронки 

Масова частка F у різних шарах емалі (%) 

До 50 мкм 

від ЕДМ 

100-500 

мкм від 

ЕДМ 

150-250 

мкм від 

ЗКЕ 

До 100 

мкм від 

ЗКЕ 

Верхня 

Вестибулярна 0,16±0,01 0,1±0,02× 0,3±0,01× 0,41±0,05× 

Оральна 0,15±0,01 0,12±0,01× 0,31±0,02× 0,42±0,02× 

Бічні 0,16±0,02 0,12±0,01× 0,32±0,01× 0,41±0,05 

Середня 

Вестибулярна 0,15±0,01 0,13±0,01 0,32±0,03× 0,46±0,01× 

Оральна 0,14±0,01 0,12±0,01 0,31±0,02× 0,44±0,04× 

Бічні 0,14±0,01 0,12±0,01 0,33±0,02× 0,44±0,05× 

Нижня 

Вестибулярна 0,15±0,01 0,13±0,01 0,31±0,01× 0,42±0,04× 

Оральна 0,15±0,01 0,13±0,01 0,34±0,03× 0,46±0,03× 

Бічні 0,15±0,01 0,12±0,01× 0,35±0,04× 0,45±0,02× 

Примітка:  × p < 0,05 порівняно з попереднім шаром емалі.  

 

Достовірна різниця між масовою часткою фтору в ЕК, що 

розташовуються на відстані 50 мкм від ЕДМ порівняно з такими, що 

розташовані на відстані 100-500 мкм від ЕДМ була відмічена лише у верхніх 

третинах вестибулярної, оральної та бічних поверхонь коронки. Причому, у 

таких випадках масова частка фтору була достовірно більшою на відстані до 

50 мкм від ЕДМ, ніж на відстані 100-500 мкм від ЕДМ. Величина такої 

відмінності була не перевищувала 38 %.  

Починаючи із шарів емалі, що розташовуються на відстані 150-250 мкм 

від ЗКЕ масова частка фтору в ЕК поступово збільшується, досягаючи свого 

максимуму в тих шарах емалі, що розташовуються на відстані до 100 мкм від 
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ЗКЕ. Дана тенденція простежується на вестибулярній, оральній та бічних 

поверхнях коронки постійних молярів у всіх частинах. Єдиним винятком є 

верхня третина бічних поверхонь коронки, де різниця між вмістом фтору в 

ЕК на відстані до 100 мкм від ЗКЕ та на відстані 150-250 мкм від ЗКЕ не є 

статистично достовірною. 

Результати визначення вмісту фтору в ЕК у ділянках переходу від 

вестибулярної або оральної на бічні поверхні та на жувальній поверхні 

коронки постійних молярів людини представлені в таблиці 4.14. 

 

Таблиця 4.14 

Вміст фтору (F) в емалевих кристалах у різних частинах ділянки 

переходу від вестибулярної та оральної на бічні поверхні коронки, а 

також на жувальній поверхні коронок постійних молярів людини 

Примітка: ×p < 0,05 – порівняно з попереднім шаром емалі. 

 

У ділянці переходу від вестибулярної або оральної на бічні поверхні 

коронки постійних молярів достовірних відмінностей показників масової 

частки фтору в ЕК серед різних третин коронки в межах одного шару емалі 

виявлено не було.  

Третина 

коронки 

Масова частка F у різних шарах емалі (%) 

До 50 мкм від 

ЕДМ 

100-500 мкм 

від ЕДМ 

150-250 мкм 

від ЗКЕ 

До 100 мкм 

від ЗКЕ 

Верхня 0,16±0,02 0,13±0,02 0,31±0,03× 0,44±0,04× 

Середня 0,16±0,01 0,11±0,02× 0,31±0,02× 0,47±0,03× 

Нижня 0,15±0,01 0,1±0,03 0,3±0,02× 0,42±0,02× 

Жувальна 

поверхня 
0,15±0,02 0,12±0,03 0,33±0,03× 0,45±0,04× 
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При порівнянні показників вмісту фтору в ЕК серед суміжних шарів 

емалі ділянки переходу від вестибулярної та оральної на бічні поверхні 

достовірну різницю між масовою часткою фтору в ЕК, що розташовуються  

на відстані 50 мкм від ЕДМ порівняно з такими, що розташовані на відстані 

100-500 мкм від ЕДМ було відмічено тільки в середній третині коронки. 

Починаючи із шарів емалі, що розташовуються на відстані 150-250 мкм від 

ЗКЕ масова частка фтору в ЕК поступово збільшується, досягаючи свого 

максимуму в тих шарах емалі, що розташовуються на відстані до 100 мкм від 

ЗКЕ. Вищезазначена тенденція до збільшення масової частки фтору в ЕК 

спостерігалася й на жувальній поверхні коронки. 

Тож, результати вимірювань показали, що показники масової частки 

фтору в емалі постійних молярів є неоднаковими в різних шарах емалі. Так, у 

шарах емалі, що розташовані на відстані 50 мкм від ЕДМ даний показник 

становить (0,15 ± 0,01) %, на відстані 100-500 мкм від ЕДМ – (0,12±0,01) %, 

на відстані 150-250 мкм від ЗКЕ – (0,32±0,02) % , а на відстані до 100 мкм від 

ЗКЕ – (0,44±0,03) %.  

Так, середнє значення масової частки фтору в ЕК, що розташовані на 

відстані 150-250 мкм від ЕДМ є на 63 % більшим порівняно з таким у ЕК, що 

розташовані на відстані 100-500 мкм від ЕДМ. А середнє значення масової 

частки фтору в ЕК на відстані до 100 мкм від ЗКЕ є на 27 % більшим, ніж на 

відстані 150-250 мкм від ЗКЕ.  

Отже, проведеним дослідженням достовірних відмінностей величин 

масової частки кальцію та фосфору в ЕК серед різних шарів емалі, різних 

поверхонь або ж різних третин коронки не було зафіксовано ні в Мм, ні в 

постійних молярах людини. 

ЕК Мм відрізняються достовірно нижчим вмістом кальцію, що в 

середньому складає (37,75±0,17) % та вищим вмістом фосфору, масова 

частка якого в середньому становить (17,83±0,1) %, ніж ЕК постійних 

молярів, в яких середні значення вмісту кальцію та фосфору складають 

(38,9±0,21) % та (16,76±0,08) % відповідно.  
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Як наслідок, це знаходить своє відображення в середній величині 

кальцій/фосфорного коефіцієнта, який становить (2,32±0,15) для емалі 

постійних молярів та (2,12±0,16) для емалі Мм. 

Як і в Мм, так і в постійних молярах людини масова частка фтору в ЕК 

достовірно збільшується в напрямку від ЕДМ до ЗКЕ, починаючи з відстані 

150-250 мкм від ЗКЕ. Достовірних відмінностей вмісту фтору між ЕК, що 

розташовуються на відстані до 50 мкм від ЕДМ та такими, що 

розташовуються на відстані 100-500 мкм від ЕДМ не зафіксовано на жодній 

із поверхонь Мм. Достовірна різниця між вмістом іонів фтору на відстані до 

50 мкм від ЕДМ та на відстані 100-500 мкм від ЕДМ була відмічена лише у 

верхній третині коронки на кожній із досліджуваних поверхонь постійних 

молярів, причому на відстані 100-500 мкм від ЕДМ вміст іонів фтору є 

достовірно меншим, ніж на відстані до 50 мкм від ЕДМ. 

Середні показники масової частки фтору в ЕК на відстані 150-250 мкм 

від ЗКЕ та до 100 мкм від ЗКЕ в емалі Мм ((0,25±0,03) % та (0,35±0,03)% 

відповідно) є достовірно меншими, ніж такі у відповідних шарах емалі 

постійних молярів ((0,32±0,02) % та (0,44 ± 0,03) % відповідно). 

Достовірних відмінностей вмісту фтору в ЕК серед різних поверхонь 

або різних третин коронки в межах одного шару емалі, не було встановлено 

ні в емалі Мм, ні в емалі постійних молярів людини 

Загалом, ні в емалі Мм, ні  постійних молярів не було виявлено жодних 

особливостей розподілу іонів кальцію, фосфору та фтору в ділянці переходу 

від вестибулярної та оральної на бічні поверхні коронки, що були б 

відмінними від таких на вестибулярній, оральній або бічних поверхнях. 

Показники вмісту кальцію, фосфору та фтору на жувальній поверхні як 

постійних, так і Мм достовірно не відрізняються від таких на інших 

поверхнях у межах одного шару емалі відповідної групи зубів. 
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мікротвердість. Вісник проблем біології і медицини. 2018; 2(144):372-6 [171]. 
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РОЗДІЛ 5 

 

ОСОБЛИВОСТІ МІКРОТВЕРДОСТІ ЕМАЛІ ТИМЧАСОВИХ 

(МОЛОЧНИХ) ТА ПОСТІЙНИХ МОЛЯРІВ ЛЮДИНИ 

 

5.1. Особливості мікротвердості емалі тимчасових (молочних) 

молярів людини 

Проведеним дослідженням визначено середні показники 

мікротвердості емалі Мм у глибоких її шарах, де розташовані початкові 

відділи ЕП (до 50 мкм від ЕДМ) – (260±12) HV, на відстані 100-500 мкм від 

ЕДМ, де ЕП інтенсивно переплітаються між собою – (294±12) HV, на 

відстані 150-250 мкм від ЗКЕ – (385±15) HV, а також на відстані до 100 мкм 

від ЗКЕ, де розташовуються кінцеві відділи ЕП – (554±20) HV.  

Для Мм людини характерне достовірне збільшення середніх показників 

мікротвердості, що фіксується при порівнянні всіх суміжних шарів зубної 

емалі. 

В межах окремо вестибулярної, оральної та бічних поверхонь коронки 

Мм показники мікротвердості емалі є найнижчими біля ЕДМ та, поступово 

збільшуючись, досягають свого максимального значення біля ЗКЕ. 

Причому в емалі Мм у нижній третині вестибулярної, оральної та 

бічних поверхонь, а також у середній третині бічних поверхонь коронки дане 

збільшення є достовірним починаючи з відстані 100-500 мкм від ЕДМ. 

В усіх інших досліджуваних ділянках коронки достовірне збільшення 

показників мікротвердості емалі спостерігається, починаючи з відстані 150-

250 мкм від ЗКЕ (табл. 5.1).  

У межах жодного із досліджуваних шарів емалі не було виявлено 

достовірних відмінностей при порівнянні показників мікротвердості у різних 

третинах вестибулярної, оральної або бічних поверхонь коронки Мм. 

Відмінності показників мікротвердості серед різних поверхонь коронки в 

межах однієї третини та одного шару емалі також не були достовірними. 
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Таблиця 5.1 

Показники мікротвердості зубної емалі в топографічно різних 

зонах вестибулярної, оральної та бічних поверхонь коронки тимчасових 

(молочних) молярів людини 

Третина 

коронки 

Поверхня 

коронки 

Мікротвердість емалі у різних шарах емалі 

(в HV) 

До 50 мкм 

від ЕДМ 

100-500 

мкм від 

ЕДМ 

150-250 

мкм від 

ЗКЕ 

До 100 

мкм від 

ЗКЕ 

Верхня Вестибулярна 268±12 291±10 386±15× 565±19× 

Оральна 267±15 283±16 385±19× 551±17× 

Бічні 272±11 301±15 379±12× 552±22× 

Середня Вестибулярна 279±13 295±12 376±16× 564±14× 

Оральна 271±15 288±11 378±13× 565±18× 

Бічні 265±9 305±7× 381±10× 552±25× 

Нижня Вестибулярна 258±14 298±13× 390±11× 548±20× 

Оральна 255±11 311±14× 392±20× 512±18× 

Бічні 261±12 307±19× 383±15× 552±16× 

Примітка: × р <0,05 порівняно з попереднім шаром емалі. 

 

Схожа закономірність прослідковується і в ділянках переходу від 

вестибулярної та оральної на бічні поверхні коронки Мм. У даній ділянці, у 

межах жодного із досліджуваних шарів емалі, не виявлено достовірних 

відмінностей між показниками мікротвердості емалі, виміряними у різних 

третинах коронки.  

Також, тут відмічається поступове збільшення показників 

мікротвердості емалі в напрямку від ЕДМ до ЗКЕ (табл. 5.2). Останнє в 

нижній третині коронки є достовірним починаючи з відстані 100-500 мкм від 



103 

 

ЕДМ, а у верхній та середній третинах – починаючи з відстані 150-250 мкм 

від ЗКЕ. 

Таблиця 5.2 

 Показники мікротвердості зубної емалі в топографічно різних 

зонах ділянки переходу від вестибулярної та оральної на бічні поверхні 

коронки, а також на жувальній поверхні коронок тимчасових 

(молочних)  молярів людини  

Примітка: × р <0,05 порівняно з попереднім шаром емалі. 

 

Для жувальної поверхні коронки Мм, у ділянці, що приблизно 

відповідає середині скату жувального горбка, також характерне збільшення 

показників мікротвердості від ЕДМ до ЗКЕ, що стає достовірним починаючи 

з відстані 100-500 мкм від ЕДМ. 

 

5.2. Особливості мікротвердості емалі постійних молярів людини 

Визначено середні показники мікротвердості зубної емалі постійних 

молярів у глибоких її шарах, де розташовані початкові відділи ЕП (до 50 мкм 

від ЕДМ) – (320±18) HV, на відстані 100-500 мкм від ЕДМ, де ЕП інтенсивно 

переплітаються між собою – (353±14) HV, на відстані 150-250 мкм від ЗКЕ – 

Третина 

коронки 

Мікротвердість емалі у різних шарах емалі 

(в HV) 

До 50 мкм від 

ЕДМ 

100-500 мкм 

від ЕДМ 

150-250 мкм 

від ЗКЕ 

До 100 мкм 

від ЗКЕ 

Верхня 256±12 282±11 369±17× 551±21× 

Середня 
244±15 279±14 382±14× 572±18× 

Нижня 
238±11 288±8× 390±10× 569±15× 

Жувальна 

поверхня 
240±12 291±7× 417±16× 553±23× 
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(467±68) HV, а також на відстані до 100 мкм від ЗКЕ, тобто там, де 

розташовуються кінцеві відділи ЕП – (631±16) HV.  

Якщо говорити про середні показники мікротвердості для кожного із 

досліджуваних шарів емалі, то достовірні відмінності між ними були 

виявлені лише при порівнянні шарів емалі, що розташовані на відстані 150-

250 мкм від ЗКЕ із такими, що розташовані на відстані до 100 мкм від ЗКЕ. 

При цьому, на відстані до 100 мкм від ЗКЕ мікротвердість емалі є на 26 % 

вищою, ніж така на відстані 150-250 мкм від ЗКЕ. 

Проте, при порівнянні показників мікротвердості емалі у різних її 

шарах, різних третинах коронки на окремо вестибулярній, оральній та бічних 

поверхнях коронки, а також при порівнянні даних поверхонь між собою було 

визначено значно більшу кількість достовірних відмінностей (табл. 5.3). 

Ні на відстані до 50 мкм від ЕДМ, ні на відстані 100-500 мкм від ЕДМ в 

емалі постійних молярів не було зафіксовано достовірних відмінностей 

показників мікротвердості при їх порівнянні на різних поверхнях коронки та 

у різних її третинах.  

Аналогічно, у жодній із третин жодної із поверхонь коронки не було 

визначено достовірних відмінностей показників мікротвердості при їх 

порівнянні на відстані до 50 мкм від ЕДМ та на відстані 100-500 мкм від 

ЕДМ. Винятком є лише верхня третина вестибулярної поверхні коронки, де 

мікротвердість емалі на відстані 100-500 мкм від ЕДМ була на 10% вищою, 

ніж на відстані до 50 мкм від ЕДМ. 

При порівнянні показників мікротвердості емалі в межах окремо 

вестибулярної, оральної та бічних поверхонь коронок постійних молярів на 

відстані 100-500 мкм від ЕДМ та на відстані 150-250 мкм від ЗКЕ було 

виявлено достовірні відмінності останніх у всіх третинах коронки на кожній 

із досліджуваних поверхонь. 

Окрім цього, у шарах емалі, що розташовані на відстані 150-250 мкм 

від ЗКЕ спостерігалася найбільша серед усіх варіативність показників 
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мікротвердості емалі на різних поверхнях і в різних третинах коронки 

постійних молярів. 

Таблиця 5.3 

Показники мікротвердості зубної емалі в топографічно різних 

зонах вестибулярної, оральної та бічних поверхонь коронки постійних 

молярів людини 

Третина 

коронки 

Поверхня 

коронки 

Мікротвердість емалі у різних шарах емалі 

(в HV) 

До 50 мкм 

від ЕДМ 

100-500 

мкм від 

ЕДМ 

150-250 

мкм від 

ЗКЕ 

До 100 

мкм від 

ЗКЕ 

Верхня Вестибулярна 323±13 358±11× 483±20*1,2× 631±12× 

Оральна 316±22 365±14 603±16*1× 638±18 

Бічні 328±18 356±10 468±17*1,2× 633±11× 

Середня Вестибулярна 310±20 348±16 412±14× 625±14× 

Оральна 317±22 352±13 429±12× 642±16× 

Бічні 331±16 360±18 418±10× 639±13× 

Нижня Вестибулярна 307±24 328±15 474±11*1,2× 619±18× 

Оральна 320±11 344±11 617±22*1× 621±21 

Бічні 312±21 335±15 452±13*1,2× 628±10× 

Примітки:   *1р < 0,05  порівняно з середньою третиною коронки; 

                       *2 р <0,05 порівняно з оральною поверхнею коронки; 

                       × р <0,05 порівняно з попереднім шаром емалі. 

 

Слід зазначити, що відстань 150-250 мкм від ЗКЕ (залежно від товщини 

емалі конкретної третини коронки) була обрана не випадково, адже вона 

припадає на ділянку переходу від середніх до поверхневих шарів емалі. У 

розділі 3 описані три варіанти траєкторії ходу ЕП саме при переході між 

середніми та поверхневими шарами, що були визначені шляхом вимірювання 
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та порівняння кутів нахилу ЕП до ЕДМ в середніх та поверхневих шарах 

емалі. Тому, дану зону емалі було обрано для вивчення впливу орієнтації ЕП 

на мікротвердість зубної емалі. 

Згідно результатів вищезазначеного дослідження, було встановлено, 

що для верхньої та нижньої третин вестибулярної, оральної та бічних 

поверхонь коронки постійного моляра, у ділянці переходу від середніх до 

поверхневих шарів емалі, є характерним дугоподібний варіант ходу ЕП, тоді 

як для їхньої середньої третини – прямолінійний варіант ходу ЕП.  

Результати вимірювань мікротвердості зубної емалі постійних молярів 

у відповідних частинах коронки на відстані 150-250 мкм від ЗКЕ показують, 

що показники мікротвердості емалі є достовірно меншими в середній третині 

вестибулярної, оральної та бічних поверхонь коронки, ніж такі у верхній та 

нижній третинах відповідних поверхонь коронки.  

Наприклад, на вестибулярній поверхні коронки, мікротвердість емалі в 

середній третині коронки була в середньому на 14 % меншою, ніж така у 

верхній та нижній її третинах. На бічних поверхнях у середній третині 

мікротвердість емалі була в середньому на 9 % меншою порівняно з 

верхньою та нижньою третиною. Максимальним даний показник був на 

оральній поверхні коронки – тут у середній третині коронки мікротвердість 

була в середньому на 30 % меншою, ніж у верхній та нижній третині. 

Загалом, найвищі серед усіх показники мікротвердості емалі були 

зафіксовані у верхній та нижній третинах оральної поверхні коронки, на 

відстані 150-250 мкм від ЗКЕ (рис. 5.1, рис. 5.2) 

Таким чином, середній показник мікротвердості зубної емалі на 

відстані 150-250 мкм від ЗКЕ у тих частинах коронки, що характеризуються 

дугоподібною траєкторію ходу ЕП становить (516±63) HV, а у тих, що 

характеризуються прямолінійною траєкторію ходу ЕП – (420±12) HV. 

Що стосується верхніх шарів емалі, то тут показники мікротвердості 

емалі в кожній із третин вестибулярної, оральної та бічних поверхонь 

коронки (за винятком верхньої та нижньої третин оральної поверхні коронки) 
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є достовірно більшими, ніж у попередньому шарі емалі. При цьому на 

відстані до 100 мкм від ЗКЕ не встановлено наявності достовірних 

відмінностей серед показників мікротвердості емалі для різних третин або ж 

різних поверхонь коронки постійних молярів. 

Рис. 5.1. Відбитки на поверхні емалі після індентування за методом  Віккерса 

у верхній  третині оральної поверхні коронки постійного моляра людини, на 

відстані 150-200 мкм від ЗКЕ . Шліф. Мікрофотографія. Зб.: ×160 

Рис. 5.2. Відбитки на поверхні емалі після індентування за методом  Віккерса 

у нижній  третині оральної поверхні коронки постійного моляра людини, на 

відстані 150-200 мкм від ЗКЕ . Шліф. Мікрофотографія. Зб.: ×160 

У ділянках переходу від вестибулярної та оральної на бічні поверхні 

коронки постійних молярів тенденція до зміни показників мікротвердості 
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емалі є подібною до такої, що прослідковується на вестибулярній, оральній 

та бічних поверхнях, тобто показники мікротвердості поступово 

збільшуються в напрямку до ЗКЕ (табл. 5.4).  

Таблиця 5.4 

Показники мікротвердості зубної емалі в топографічно різних 

зонах ділянки переходу від вестибулярної та оральної на бічні поверхні 

коронки, а також на жувальній поверхні коронок постійних молярів 

людини  

 Примітки:   *1р < 0,05  порівняно з верхньою третиною коронки; 

                        × р <0,05 порівняно з попереднім шаром емалі. 

 

У середній та нижній третинах коронки середні показники 

мікротвердості емалі є достовірно більшими на відстані 150-250 мкм від ЗКЕ, 

ніж такі на відстані 100-500 мкм від ЕДМ. Винятком є верхня третина 

коронки ділянки переходу від вестибулярної та оральної на бічні поверхні 

коронки, де середнє значення мікротвердості є найменшим серед усіх, що 

були зафіксовані в зубній емалі постійних молярів людини на відстані 150-

250 мкм від ЗКЕ. 

Третина 

коронки 

Мікротвердість емалі у різних шарах емалі 

(в HV) 

До 50 мкм від 

ЕДМ 

100-500 мкм 

від ЕДМ 

150-250 мкм 

від ЗКЕ 

До 100 мкм 

від ЗКЕ 

Верхня 
320±21 367±15 370±15 636±16× 

Середня 
313±19 360±22 440±11*1× 628±23× 

Нижня 
318±17 355±14 440±18*1× 617±21× 

Жувальна 

поверхня 
341±15 358±11 471±13× 641±12× 
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Достовірні відмінності показників мікротвердості емалі між верхньою, 

середньою та нижньої третинами коронки тут, аналогічно вестибулярній, 

оральній та бічним поверхням коронки постійних молярів, виявлені лише на 

глибині 150-250 мкм від ЗКЕ. 

Якщо провести кореляцію із особливостями траєкторії ходу ЕП від 

середніх до поверхневих шарів емалі, що описані в розділі 3, то видно, що й у 

ділянці переходу від вестибулярної та оральної на бічні поверхні коронки 

постійних молярів середня і нижня третини коронки, де хід ЕП є 

дугоподібним, відрізняються достовірно більшими середніми показниками 

мікротвердості емалі на відстані 150-250 мкм від ЗКЕ, ніж верхня третина 

коронки, де хід ЕП є прямолінійним. Величина такої відмінності в 

середньому становить 18 %. 

На відстані до 100 мкм від ЗКЕ, тобто у верхніх шарах емалі, в усіх 

третинах ділянки переходу від вестибулярної та оральної на бічні поверхні 

коронки відмічається достовірне збільшення показників мікротвердості емалі 

порівняно з такими на відстані 150-250 мкм від ЗКЕ.  

На жувальній поверхні постійних молярів людини, у ділянці, що 

приблизно відповідає середині скату жувального горбка, аналогічно усім 

іншим поверхням коронки, мікротвердість зубної емалі збільшується в 

напрямку від ЕДМ до ЗКЕ. Достовірне збільшення мікротвердості фіксується 

починаючи із відстані 150-250 мкм від ЗКЕ. 

Отже, середній показник мікротвердості зубної емалі для постійних 

молярів людини є більшим за такий для Мм ((443±126) HV та (373±115) HV 

відповідно), хоча дана відмінність і не є достовірною. Причиною цьому є 

висока варіативність показників мікротвердості емалі різних зон коронки як 

Мм, так і постійних молярів. Тому, доречним є порівняння середніх 

показників мікротвердості емалі в межах окремо кожного з її шарів. В усіх 

досліджених шарах емалі (на відстані до 50 мкм від ЕДМ, 100-500 мкм від 

ЕДМ, 150-250 мкм від ЗКЕ та до 100 мкм від ЗКЕ) середні показники 
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мікротвердості зубної емалі є достовірно меншими для Мм, ніж для 

постійних. 

Незважаючи на це, виявлені певні, спільні для тимчасових Мм та 

постійних молярів, закономірності зміни мікротвердості емалі в різних її 

ділянках. Так, в обох випадках мікротвердість емалі збільшується в напрямку 

від ЕДМ до ЗКЕ. Також, ні в Мм, ні в постійних молярах не було виявлено 

достовірних відмінностей показників мікротвердості емалі серед різних 

поверхонь, у тому числі ділянки переходу від вестибулярної та оральної на 

бічні поверхні, або ж різних третин коронки на відстані до 50 мкм від ЕДМ, 

100-500 мкм від ЕДМ та до 100 мкм від ЗКЕ. У Мм також не було виявлено 

таких відмінностей і на відстані 150-250 мкм від ЗКЕ. 

Проте, у постійних молярах саме цей шар емалі продемонстрував 

найбільше різноманіття показників мікротвердості. Так, на вестибулярній, 

оральній та бічних поверхнях коронки показники мікротвердості є 

достовірно більшими у верхній та нижній її третинах за такі в середній 

третині. Причому найвищими показниками мікротвердості характеризується 

верхня та нижня третини оральної поверхні коронки. У ділянці переходу від 

вестибулярної та оральної на бічні поверхні коронки показники 

мікротвердості є достовірно більшими в середній та нижній третинах, ніж 

такі у верхній третині.  

Важливо те, що такі відмінності досить чітко співвідносяться із 

особливостями траєкторії ходу ЕП у даних ділянках коронки: у зонах емалі, 

де хід ЕП є дугоподібним, показники мікротвердості зубної емалі є 

достовірно більшими за ті зони відповідної поверхні коронки, де хід ЕП є 

прямолінійним. 

Для жувальної поверхні як Мм, так і постійних молярів людини, у 

ділянці, що приблизно відповідає середині скату жувального горбка, також 

характерне поступове збільшення показників мікротвердості від ЕДМ до 

ЗКЕ.  
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РОЗДІЛ 6 

 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Кожна тканина або постклітинна структура, яка зустрічається в живій 

природі є, по-суті, унікальним біологічним матеріалом, який якнайкраще 

пристосований для потреб певного організму та його окремого органу. 

Адаптація тканини до умов навколишнього середовища та функціональних 

потреб забезпечується, насамперед, структурною організацією її компонентів 

[173].  

Серед тканин організму людини яскравими прикладами того, як 

упорядкованість структурних елементів тканини забезпечує її 

функціонування є щільна оформлена та неоформлена сполучні тканини, які, 

маючи майже ідентичні складові, кардинально різняться за своїми 

механічними властивостями [174].  

Останнім часом як морфологи, так і матеріалознавці зацікавлені у 

вивченні високомінералізованих тканин організму людини, таких як кісткова 

та тверді тканини зуба [175]. І якщо кісткова тканина є досить дослідженою з 

точки зору матеріалознавства, тобто вже досить детально описана її будова, 

хімічний склад та фізичні властивості від нанорівня її організації до 

макроскопічного, то такий підхід до вивчення твердих тканин зуба, зокрема 

зубної емалі, почав практикуватися відносно нещодавно [176]. Це пов’язано, 

насамперед, із тим, що зубна емаль досить довго вважалася ізотропним 

матеріалом як стосовно своєї структури, так і фізичних властивостей. 

Всупереч цьому, людству так і не вдалося створити синтетичний аналог 

емалі, який би повторював її «однорідні» характеристики [177]. Цей факт і 

став передумовою для застосування такого поняття як рівні організації 

відносно зубної емалі [79].  

Стало відомо, що на кожному із таких рівнів, починаючи з окремого 

кристалу ГАП і закінчуючи так званими «емалевими типами», відбуваються 
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складні білково-мінеральні взаємодії, які, незважаючи на те, що відсоток 

органічних сполук емалі не перевищує 4 %, в десятки разів покращують 

відповідь емалі на механічні навантаження [178].  

Зубна емаль є прикладом того, як природа конструює біологічні 

матеріли, не лише наділяючи їх специфічними хімічними складовими, але й 

упаковуючи їх таким чином, щоб матеріал був одночасно твердим та 

резистентним до крихкого руйнування та виникнення тріщин [179]. 

Дане дослідження було сфокусоване на детальному вивченні структури 

зубної емалі, її хімічного складу та мікротвердості на другому та третьому 

рівнях її ієрархії – тобто на рівні ЕП та емалевих типів. Основною метою 

було з’ясування, чи дійсно мікроскопічна будова емалі впливає на таку її 

фізичну характеристику як мікротвердість, або ж ключовим фактором все-

таки є хімічний склад емалі.  

Основною причиною того, що для дослідження були обрані зуби групи 

молярів, а саме перші та другі моляри, є те, що вони, згідно з теорією 

морфогенетичних полів є відносно стабільними стосовно редукційних змін у 

процесі еволюції зубощелепного апарату людини. Тобто, на відміну від, 

наприклад, третіх молярів, латеральних різців або других премолярів, 

випадки первинної адентії перших та других молярів майже не зустрічаються 

в популяції. Одним із проявів еволюційної стабільності є й низька 

варіабельність морфологічних характеристик тканин зуба як на макро-, так і 

мікроскопічному та субмікроскопічному рівнях [180, 181]. Тому, існують 

досить вагомі теоретичні підстави для того, щоб дані, отримані при 

дослідженні перших та других молярів, були застосовані для загальної 

характеристики зубної емалі людини. 

Зважаючи на те, що вже протягом багатьох років людство володіє 

певними знаннями стосовно мікроскопічної будови, хімічного складу та 

мікротвердості зубної емалі, результати наших досліджень можуть бути 

порівняні із досить великою кількістю даних літератури. Проте, доречним є 

комплексне вивчення трьох вищезазначених характеристик зубної емалі, яке 
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полягає в тому, що їх дослідження проводиться в однакових зонах емалі 

зубів, що належать до однієї функціональної групи.  

Так, отримані дані стосовно товщини зубної емалі як Мм, так і 

постійних молярів не виходять за межі тих, що описані в даних наукової 

літератури. Середня товщина емалі постійних молярів становить 1,3 мм, а 

Мм – 0,8 мм. Тобто факт того, що шар емалі тимчасових (молочних) зубів є 

приблизно у 1,5-2 рази тоншим за шар емалі постійних зубів підтвердився в 

нашому дослідженні. 

Для вивчення гістологічної будови зубної емалі нами застосовувався не 

лише суто описовий метод, але й морфометричний, який полягає у 

вимірюванні та порівнянні значень кутів нахилу ЕП до ЕДМ та до ЗКЕ. 

Метод вимірювання кутів нахилу ЕП для оцінки їхньої просторової 

орієнтації застосовується не вперше. Гемонов В.В., Большаков Г.В., Цирєнов 

Б.Б. [64] проводили вимірювання кутів нахилу ЕП до умовної горизонтальної 

площини та встановили, що для вестибулярної, оральної та бічних поверхонь 

коронок постійних молярів характерне радіальне розташування ЕП із 

поступовим їх відхиленням у сторону жувальної поверхні. Автори вказують, 

що «на екваторі коронки пучки призм йдуть з відхиленням від 

горизонтальної площини до жувальної поверхні під кутом у 15-20°. По мірі 

наближення до жувальної поверхні кут нахилу призм зростає до 60-65°, а в 

ділянці жувальних горбків їхній хід стає вертикальним, з невеликими 

боковими відхиленнями верхівкової частини призми. Звивистий хід емалевих 

призм є найбільш вираженим у ділянці горбків». Недоліком методу, що був 

застосований під час описаного дослідження є його необ’єктивність через  те, 

що кути нахилу ЕП були виміряні відносно умовної площини, що являла 

собою рівну горизонтальну лінію, тоді як ЕДМ за ЗКЕ мають нерівні контури 

та змінюють свою кривизну в різних частинах коронки.  

Саме тому нами було прийняте рішення вимірювати кути нахилу ЕП не 

до умовної площини, а відносно ЕДМ або ж ЗКЕ. У результаті проведеного 

дослідження було надано комплексну характеристику мікроскопічній будові 
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емалі Мм та постійних молярів людини в різних її шарах та в різних частинах 

коронки, у тому числі, вперше, у ділянці переходу від вестибулярної та 

оральної на бічні поверхні.  

Що стосується особливостей хімічного складу зубної емалі, то тут 

вивчалася лише неорганічна її складова, а саме вміст кальцію, фосфору та 

фтору в складі ЕК. Останній факт є причиною того, що отримані нами дані 

можуть дещо різнитися із тими, що представлені в дослідженнях, де 

вимірювався загальний вміст цих елементів у емалі, тобто враховуючи не 

лише ЕК, а й оболонки кристалів, оболонки ЕП та гіпомінералізовані ділянки 

емалі [35, 135, 147, 178].  

Оскільки під час дослідження мікроскопічної будови емалі Мм та 

постійних молярів людини було виділено чотири шари зубної емалі, що 

найвиразніше відрізнялися за своєю морфологією, то доцільним буде 

надавати характеристику емалі саме пошарово.  

Було виділено такі чотири шари, або зони, зубної емалі молярів – зона 

початкових відділів ЕП (розташована на відстані до 50 мкм від ЕДМ), зона 

інтенсивного перехрещення ЕП (100-500 мкм від ЕДМ), зона середніх 

відділів ЕП (150-250 мкм від ЗКЕ), та зона кінцевих відділів ЕП (до 100 мкм 

від ЗКЕ). Кожна із зазначених зон була охарактеризована за трьома 

критеріями: гістоархітектоніка ЕП, хімічний склад та мікротвердість.  

Слід оговорити те, що зазначені зони були виділені та охарактеризовані 

в тому числі на жувальній поверхні коронки молярів людини, проте лише в 

тій її зоні, що приблизно відповідає середині скату жувального горбка. В усіх 

інших ділянках емалі жувальної поверхні ЕК інтенсивно переплітаються по 

всій товщині емалі, а отже метод вимірювання кутів нахилу ЕП до ЕДМ тут 

не може бути застосований, визначення хімічного складу ЕК та показників 

мікротвердості в таких зонах емалі також не проводилося. 

 З огляду на те, що емаль постійних зубів пристосована для того, щоб 

функціонувати набагато довше, ніж емаль тимчасових (молочних) зубів та 

витримувати значно більші навантаження, виправданим буде спершу 
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узагальнити отримані дані стосовно орієнтації ЕП, хімічного складу та 

мікротвердості саме постійної емалі. Тож, нижче представлена 

характеристика зон емалі постійних молярів людини. 

Зона початкових відділів ЕП (до 50 мкм від ЕДМ). Гістоархітектоніка 

ЕП. На вестибулярній, оральній, бічних поверхнях коронки постійних 

молярів, а також у ділянці переходу між ними та на жувальній поверхні 

початкові відділи ЕП, по-перше розташовуються відносно прямолінійно, а 

по-друге відхиляються до жувальної поверхні коронки, утворюючи гострий 

кут з ЕДМ, який у середньому становить (68,5±4,5)º. Слід наголосити на 

тому, що у глибоких шарах емалі, у рамках даного дослідження, у жодній із 

частин коронки не було виявлено відхилення ЕП у напрямку до кореня зуба, 

що суперечить даним літератури, де саме таке відхилення описано в 

цервікальній частині коронки постійних зубів [41].  

При цьому, величина відхилення збільшується в напрямку від нижньої 

до верхньої третини коронки, що характерно для усіх досліджуваних її 

поверхонь. Прямолінійний хід ЕП простежується до відстані в приблизно 100 

мкм від ЕДМ.  

Хімічний склад. У глибоких шарах емалі середній вміст кальцію в ЕК 

становить (38,8±0,15) %, фосфору – (16,78±0,06) %, фтору – (0,15±0,01) %. 

Жодних достовірних відмінностей вмісту кальцію, фосфору або фтору серед 

різних поверхонь або різних третин коронки не було виявлено.  

Мікротвердість. Середнє значення мікротвердості емалі в зоні 

початкових відділів ЕП становить (320±18) HV. У межах даного шару емалі 

не зафіксовано достовірних відмінностей показників мікротвердості серед 

різних третин або різних поверхонь коронки. 

Зона інтенсивного перехрещення ЕП (100-500 мкм від ЕДМ). 

Гістоархітектоніка ЕП. На відстані 100-500 мкм від ЕДМ ЕП інтенсивно 

переплітаються між собою, втрачаючи характерний для них вигляд тяжів, що 

характерно для усіх досліджуваних поверхонь коронки. Ця зона описана в 

літературі як «емаль, що перехрещується» (англ. ‘decussating enamel’) [77]. 
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Вважається, що такі ділянки перехрещення у зубній емалі ускладнюють 

площини для розповсюдження тріщин, тим самим блокуючи їх, а також є 

частиною механізму еволюційної адаптації емалі до навантажень, що 

характерні саме для зубощелепної системи людини [74]. Отримана нами 

мікроскопічна картина у цих шарах підтверджується даними 

електронномікроскопічного дослідження Костиленко Ю.П. та ін. [62, 80], які, 

досліджуючи лінії Гунтера-Шрегера зубної емалі, охарактеризували ЕП як 

«вузлові джгутоподібні скупчення кристалічних волокон». Зважаючи на такі 

особливості морфологічної будови, вимірювання кутів нахилу ЕП до ЕДМ на 

відстані 100-500 мкм від дентину втрачає сенс. 

Хімічний склад. Середній вміст кальцію в ЕК становить (39,03±0,25) %, 

фосфору – (16,78±0,08) %, фтору – (0,12±0,01) %. Жодних достовірних 

відмінностей вмісту кальцію, фосфору або фтору серед різних поверхонь або 

різних третин коронки не було виявлено. 

Мікротвердість. Середнє значення мікротвердості емалі у зоні 

інтенсивного перехрещення ЕП становить (353±14) HV. У межах даного 

шару емалі не зафіксовано достовірних відмінностей показників 

мікротвердості серед різних третин або різних поверхонь коронки. 

Зона середніх відділів ЕП (150-250 мкм від ЗКЕ). Гістоархітектоніка ЕП. 

Якщо у вищеописаних шарах емалі майже не спостерігається відмінностей її 

структури серед різних поверхонь або ж різних третин коронки, то зона 

емалі, що розташовується на відстані 150-250 мкм від ЗКЕ, у постійних 

молярах людини, продемонструвала себе як найбільш варіабельна. Тут, для 

об’єктивної оцінки траєкторії ходу ЕП був застосований метод порівняння 

кутів їхнього нахилу до ЕДМ у середніх та поверхневих шарах емалі. 

Таким чином, була надана наступна характеристика траєкторії ходу ЕП 

від середніх до поверхневих шарів емалі на різних поверхнях коронки 

постійних молярів людини. На вестибулярній та бічних поверхнях коронки: у 

нижній третині хід ЕП є дугоподібним, із вершиною дуги, оберненою до 

кореня зуба, у середній третині хід ЕП є прямолінійним, а у верхній третині – 
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дугоподібним, із вершиною дуги, що обернена до жувальної поверхні 

коронки.  

На оральній поверхні: у нижній третині коронки хід ЕП є 

дугоподібним, із вершиною дуги, що спрямована до жувальної поверхні 

коронки; у середній третині ЕП характеризуються прямолінійним ходом, а у 

верхній – дугоподібним, із вершиною дуги, що спрямована до кореня зуба. 

 У ділянках переходу від вестибулярної та оральної на бічні поверхні 

коронки: у нижній третині – дугоподібний хід ЕП, із вершиною, оберненою 

до кореня зуба, у середній третині – дугоподібний хід ЕП, із вершиною, 

оберненою до жувальної поверхні коронки, у верхній третині – 

прямолінійний хід ЕП. На жувальній поверхні, у ділянці, що приблизно 

відповідає середині скату жувального горбка, траєкторія ходу ЕП є 

прямолінійною. 

 Серед даних літератури не зустрічається таких стосовно орієнтації ЕП 

на відстані 150-250 мкм від ЗКЕ, які були б подібні даним, що були отримані 

у рамках нашого дослідження.  

Хімічний склад. Середній вміст кальцію в ЕК становить (38,97±0,18) %, 

фосфору – (16,75±0,08) %, фтору – (0,32±0,02) %. Жодних достовірних 

відмінностей вмісту кальцію, фосфору або фтору серед різних поверхонь або 

різних третин коронки не було виявлено. 

Мікротвердість. Середнє значення мікротвердості емалі в зоні середніх 

відділів ЕП становить (467±68) HV. Тут була виявлена чітка залежність між 

траєкторією ходу ЕП та величиною мікротвердості емалі, яка полягає в тому, 

що ті зони коронки, де хід ЕП є дугоподібним, незалежно від напрямку 

вершини дуги, відрізняються достовірно вищими показниками 

мікротвердості, ніж ті, де хід ЕП є прямолінійним. Винятком є жувальна 

поверхня, на якій показники мікротвердості емалі виявилися достовірно 

більшими, за такі в інших ділянках коронки, що характеризувалися 

прямолінійним ходом ЕП. 
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Зона кінцевих відділів ЕП (до 100 мкм від ЗКЕ). Гістоархітектоніка ЕП. 

Починаючи з відстані 100 мкм від ЗКЕ, на усіх досліджуваних поверхнях та в 

усіх третинах коронок постійних молярів ЕП вирівнюють свій хід до 

відносно прямолінійного, та утворюють кут із ЗКЕ, що в середньому 

становить (64,2±2,3)º. Це суперечить загальноприйнятому уявленню про те, 

що кінцеві відділи ЕП утворюють прямий кут із ЗКЕ [41].  

Хоча така думка була спростована ще Fernandes C.P., Chervitarese O. 

[182] у 1991, коли вони доповіли, що ЕП відхиляються від ЗКЕ в середньому 

на 60º, що цілком співпадає із нашими результатами. Проте автори також 

наголосили, що винятком є цервікальна частина  коронки, де іноді ЕП 

розташовані перпендикулярно до ЗКЕ. Нами відповідних даних у нижній 

третині коронки не було отримано на жодній із досліджуваних її поверхонь.  

Слід зазначити, що вищенаведені дані також підтверджують 

достовірність морфологічної характеристики шарів емалі, що розташовані 

безпосередню біля зовнішнього її краю, яка була надана Костиленко Ю.П. та 

ін. [62] на основі електронномікроскопічного дослідження. Для 

характеристики верхніх шарів емалі автори використовують термін 

«щітково-каймисті кристалічні волокна», проте, знову ж таки, вказують на те, 

що кінцеві відділи кристалів емалі розташовані перпендикулярно до ЗКЕ.  

Згідно висновків Boyde A., Fortelius M. [86] орієнтація довгої вісі ЕП 

відносно оклюзійної поверхні емалі є основним фактором, що забезпечує її 

стійкість до стирання. Розташування ЕП перпендикулярно до жувальної 

поверхні коронки є найбільш ефективним з точки зору стійкості до стирання 

під дією жувального навантаження.  

Зважаючи на це, можна припустити, що, у разі виникнення 

патологічного стирання емалі, причиною чому можуть стати ортодонтичні 

аномалії, нераціональне протезування, гіпертонус жувальних м’язів, тощо, 

критичною межею є стирання саме верхніх шарів емалі, тобто тих, що 

розташовані на відстані до 100 мкм від ЗКЕ. Подальше ж стирання емалі, 

оскільки в більш глибоких шарах ЕП втрачають перпендикулярну орієнтацію 
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відносно жувальної поверхні, буде відбуватися значно інтенсивніше та 

швидко призведе до оголення глибше розміщеного дентину.  

Хімічний склад. Середній вміст кальцію в ЕК становить (38,82±0,2) %, 

фосфору – (16,73±0,06) %, фтору – (0,44±0,03) %. Жодних достовірних 

відмінностей вмісту кальцію, фосфору або фтору серед різних поверхонь або 

різних третин коронки не було виявлено. 

Мікротвердість. Середнє значення мікротвердості емалі в зоні кінцевих 

відділів ЕП становить (631±16) HV. У межах даного шару емалі не 

зафіксовано достовірних відмінностей показників мікротвердості серед 

різних третин або різних поверхонь коронки. 

В емалі Мм людини також було виділено чотири зони, які аналогічні 

тим, що були виділені в емалі постійних молярів. Нижче надана коротка 

характеристика гістоархітектоніки ЕП у відповідних зонах емалі Мм у 

порівняльному аспекті відносно емалі постійних молярів. 

 Зона початкових відділів ЕП (до 50 мкм від ЕДМ). Гістоархітектоніка 

ЕП тут загалом є аналогічно такій, що спостерігається у відповідній зоні 

постійних молярів: відхилення початкових відділів до жувальної поверхні 

коронки, під кутом, що в середньому становить (63,4±2,4)º, та відносно 

прямолінійний хід ЕП, який простежується до відстані приблизно 100 мкм 

від ЕДМ. Загалом, така картина розташування та ходу початкових відділів 

ЕП у тимчасових (молочних) зубах цілком відповідає загальноприйнятому 

уявленню [41]. 

Зона інтенсивного перехрещення ЕП (100-500 мкм від ЕДМ). Тут 

гістоархітектоніка емалі повністю повторює таку, що характерна для 

постійних молярів: ЕК інтенсивно перехрещуються, що призводить до 

неможливості спостерігати призми на світлооптичному рівні. Наявність у 

тимчасових (молочних) зубах зони емалі, що перехрещується, також була 

виявлена дослідженнями Tanevitch A.M. et al [82]. Досліджуючи емаль 

тимчасових (молочних) різців, автори встановили, що товщина шару емалі, 

що перехрещується становить 238,4 мкм. 



121 

 

Зона середніх відділів ЕП (150-250 мкм від ЗКЕ). На відміну від 

постійних молярів, у даній зоні емалі Мм був встановлений лише 

прямолінійний варіант траєкторії ЕП у всіх частинах та на всіх поверхнях 

коронки. Виняток становить лише нижня третина бічних поверхонь коронки, 

де хід ЕП є дугоподібним, із вершиною дуги, що спрямована до кореня зуба.  

Той факт, що в емалі Мм майже не було виявлено дугоподібного 

варіанту траєкторії ЕП говорить на користь гіпотези, що емаль тимчасових 

(молочних) зубів є «спрощеною версією» емалі постійних зубів, 

відрізняючись від останньої не лише товщиною та мінеральним складом, а й 

внутрішньою будовою. 

Причиною цьому може бути те, що розвиток тимчасових (молочних) 

зубів у цілому, та зокрема емалі, відбувається набагато швидше, ніж розвиток 

постійних зубів. Гістогенез емалі тимчасових (молочних) зубів починається в 

кінці 4-го місяця ембріонального розвитку. При цьому, перша фаза 

амелогенезу – утворення матриці емалі, під час якої і визначається форма ЕП, 

триває лише до 18-19 тижня (4,5 місяці) вагітності.  

Для порівняння, зачаток першого постійного моляру з’являється на 5-у 

місяці ембріонального розвитку, а процеси звапнування твердих тканин 

здебільшого розпочинаються вже після народження, за винятком медіально-

щічного горбка, який мінералізується на 9-у місяці вагітності [6]. 

Отже, можна припустити, що клітинам-амелобластам зачатків 

тимчасових (молочних) зубів не вистачає часу для закладання матриксу 

майбутніх ЕП із більш складним дугоподібним ходом [150].  

Зона кінцевих відділів ЕП (до 100 мкм від ЗКЕ). Гістоархітектоніка ЕП 

загалом не відрізняється від такої в даній зоні постійних молярів, 

характеризуючись прямолінійною траєкторією ходу кінцевих відділів ЕП, що 

утворюють кут із ЗКЕ, середнє значення якого становить (66±2,7)°. 

Такі дані протирічать тим, що були отримані Удальцовою К.А. [151], 

адже автор вказує на те, що емаль тимчасових (молочних) зубів, на відміну 

від емалі постійних, не містить «щітково-каймистого» шару, але співпадають 
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із даними Tanevitch A.M. et al [82], які виявили в поверхневих шарах емалі 

тимчасових (молочних) різців зону, у якій ЕП, не змінюючи прямолінійної 

траєкторії свого ходу, розташовувалися так, що їхні довгі вісі були 

паралельні одна відносно одної, та охарактеризували її терміном «радіальна 

емаль».  

Що стосується відмінностей хімічного складу ЕК, то в кожній із зон 

емалі Мм був виявлений нижчий вміст кальцію та вищий вміст фосфору 

порівняно з відповідними зонами емалі постійних молярів (рис. 6.1, рис 6.2).  

Рис. 6.1. Середній вміст кальцію в емалевих кристалах у різних шарах емалі 

тимчасових (молочних) та постійних молярів людини. 

Загалом, видно, що середній вміст кальцію та фосфору не відрізнявся 

серед різних шарів емалі ні Мм, ні постійних молярів.  

За даними наукової літератури [142], значення кальцій/фосфорного 

коефіцієнта є меншим у емалі тимчасових (молочних) зубів, ніж у емалі 

постійних, що підтвердилося даним дослідженням.  

Вміст іонів фтору в ЕК поступово збільшується в напрямку від ЕДМ 

до ЗКЕ як у постійних, так і в Мм людини, проте в останніх все одно 
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залишається меншим (рис. 6.3). Найбільш помітним збільшення вмісту іонів 

фтору стає на відстані 150-250 мкм від ЗКЕ Мм та постійних  молярів 

людини. 

 

Рис. 6.2. Середній вміст фосфору в емалевих кристалах у різних шарах емалі 

тимчасових (молочних) та постійних молярів людини. 

Феномен збільшення вмісту іонів фтору в ЕК по мірі наближення до 

ЗКЕ можна пояснити, по-перше, більшою проникністю зовнішніх шарів 

емалі, та, як наслідок більш інтенсивними процесами обміну із ротовою 

рідиною, а, по-друге, із широким застосуванням сполук фтору як 

компонентів засобів для гігієни ротової порожнини, насамперед зубних паст. 

Адже відомо, що, на сьогоднішній день, зубні пасти є найрозповсюдженішим 

засобом екзогенної фторпрофілактики карієсу зубів у світі. У більшості 

країн, у тому числі й в Україні, фторується до 95 % наявних у продажу 

зубних паст. У зубних пастах для дорослих концентрація іонів фтору 

становить 0,11-0,15 %, а у дитячих пастах – 0,02-0,05 % [6]. Значно нижча 

концентрація іонів фтору у дитячих зубних пастах порівняно з дорослими 

також пояснює те, що нами було виявлено нижчий вміст фтору в ЕК 

поверхневих шарів емалі Мм, ніж постійних молярів.  
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Той факт, що кристали зубної емалі Мм містять менше кальцію, а 

також те, що емаль тимчасових (молочних) зубів загалом є менш 

мінералізованою, ніж емаль постійних молярів, можна, так само, як і 

відмінності гістологічної будови цих двох генерацій зубів, пов’язати із 

термінами їхнього розвитку. 

 

 

Рис. 6.3. Середній вміст фтору у ЕК у різних шарах емалі постійних та 

тимчасових (молочних) молярів людини.  

 

Наприклад, мінералізація емалі перших Мм розпочинається на 14,5 

тижні ембріонального розвитку, на 18-19 тижні мінералізується їхній 

медіально-щічний горбок [183]. Мінералізація других Мм розпочинається 

дещо пізніше – на 16 тижні вагітності, а ділянки звапнування їхніх 

медіально-щічних горбків з’являються 20-25 тижнях вагітності (6 місяць). 

Остаточне дозрівання емалі тимчасових (молочних) зубів відбувається вже 

після їхнього прорізування в ротовій порожнині, причому найінтенсивніше – 
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протягом першого року після прорізування. Завершення формування коронки 

перших Мм орієнтовно відбувається на 6-й місяць, а других Мм – на 11 

місяць після народження.  

Що стосується постійних молярів, то мінералізація емалі перших 

молярів розпочинається на 9-у місяці внутрішньоутробного розвитку зі 

звапнування медіально-щічних горбків, а повністю завершується у 3,6 років. 

Мінералізація емалі другого постійного моляра розпочинається в 3 

роки зі звапнування горбків, а її завершення наступає на 8-у році життя [6]. 

Із наведених вище даних видно, що процес мінералізації емалі 

постійних молярів триває набагато довше порівняно з Мм, що, закономірно є 

причиною вищого ступеню кальцифікації емалі постійних молярів.   

Для нашого дослідження використовувалася зубна емаль пацієнтів, 

серед яких були як чоловіки, так і жінки віком від 18 до 55 років. І тут слід 

зазначити, що досить велика кількість робіт була присвячена вивченню 

вікових та гендерних особливостей хімічного складу зубної емалі [184, 185]. 

Проте, за даними Zaichik V, Zaichik S. [186], які вивчали хімічний склад емалі 

у представників обох статей, які, у свою чергу, були поділені на дві групи 

дослідження – віком до 35 років та після 35 років, не виявили достовірних 

відмінностей показників масової частки кальцію та фосфору та величини 

кальцій/фосфорного коефіцієнту ні серед чоловіків та жінок, ні серед 

представників різних вікових груп.  

Як стверджують дані наукової літератури, мікротвердість зубної 

емалі збільшується у напрямку від ЕДМ до ЗКЕ [13, 41]. Дані нашого 

дослідження цілком це підтверджують, як і той факт, що мікротвердість 

емалі тимчасових (молочних) зубів є меншою за мікротвердість емалі 

постійних зубів (рис 6.4). Звичайно, обидві ці закономірності цілком 

пояснюються поступовим збільшенням вмісту органічних речовин, а також 

зменшенням кількості іонів фтору в напрямку від ЗКЕ до ЕДМ, та нижчим 

ступенем мінералізації емалі тимчасових (молочних) зубів відповідно [187].  
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Дійсно, ні в постійних, ні в Мм мікротвердість емалі на відстані до 50 

мкм від ЕДМ достовірно не відрізняється такої на відстані 100-500 мкм від 

ЕДМ. І той факт що вищезазначені зони емалі не відрізняються за хімічним 

складом ЕК, проте характеризуються кардинально різною архітектонікою ЕП 

говорить на користь того, що остання не має впливу на мікротвердість зубної 

емалі.  

 

Рис. 6.4. Середні показники мікротвердості у різних шарах емалі тимчасових 

(молочних) та постійних молярів людини. 

Однак, у такому разі, зацікавлення викликає зона середніх відділів ЕП, 

що розташована на відстані 150-250 мкм від ЗКЕ постійних молярів. Адже 

тут також не було виявлено відмінностей хімічного складу ЕК серед різних 

поверхонь або ж різних третин коронки. Проте, були виявлені достовірні 

відмінності показників мікротвердості емалі тих частин коронки, які 

характеризуються дугоподібною траєкторію ЕП від таких, де хід ЕП є 

прямолінійним. Зона 150-250 мкм від ЗКЕ у постійних молярах є єдиною 

зоною, у межах якої були виявлені відмінності орієнтації ЕП та відмінності 

показників мікротвердості емалі серед різних поверхонь та різних третин 

коронки (рис. 6.5). 
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Рис. 6.5. Відмінності показників мікротвердості емалі постійних молярів на 

відстані 150-250 мкм від зовнішнього краю емалі відповідно траєкторії ходу 

емалевих призм. 

Той факт, що ділянки емалі із дугоподібним ходом ЕП відрізняються 

достовірно вищими показниками мікротвердості, ніж ті, де хід ЕП є 

прямолінійним, можна пояснити тим, що механічні властивості, зокрема 

мікротвердість емалі, можуть відрізнятися залежно від напрямку дії сили на 

довгу вісь призми [105, 106]. Оскільки усі шліфи, що використовувалися під 

час дослідження, були виконані в поздовжньому напрямку, то, за умов 

прямолінійної траєкторії ходу ЕП, довга вісь індентора утворювала кут, 

близький до 90º відносно довгої вісі призм. Якщо ж траєкторія ходу ЕП була 

дугоподібною, то збільшувалась вірогідність того, що кут між довгою віссю 

індентора та довгою віссю ЕП значно зменшиться, подекуди навіть до 

повного їхнього співпадіння, тим самим значно підвищуючи показники 

мікротвердості [107, 108]. 
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Вищесказане також пояснює той факт, що напрямок дуги при 

дугоподібній траєкторії ходу ЕП не має суттєвого впливу на мікротвердість 

емалі. 

Зона 150-250 мкм від ЗКЕ в емалі Мм характеризується однаковою, 

прямолінійною, траєкторією ходу ЕП на всіх поверхнях та в усіх третинах 

коронки, відповідно достовірних відмінностей показників мікротвердості 

емалі серед різних поверхонь та різних третин коронки тут також не було 

виявлено, що ще раз підтверджує роль траєкторії ходу ЕП в зумовленні 

мікротвердості емалі. У нижній третині бічних поверхонь коронки, де хід ЕП 

був охарактеризований як дугоподібний, показники мікротвердості на 

відстані 150-250 мкм від ЗКЕ достовірно не відрізняються від таких у всіх 

інших частинах коронки. Проте даний випадок є поодиноким і, тому, не 

приймався до уваги під час встановлення впливу орієнтації ЕП на 

мікротвердість зубної емалі. 

Мікротвердість емалі як постійних, так і Мм є достовірно вищою на 

відстані до 100 мкм від ЗКЕ, ніж на відстані 150-250 мкм від ЗКЕ, що 

простежується на всіх поверхнях та в усіх частинах коронок за винятком 

верхньої та нижньої третин оральної поверхні. У даному шарі емалі Мм та 

постійних молярів був встановлений лише прямолінійний хід ЕП, тому, 

оскільки для дослідження використовувалися поздовжні шліфи молярів, 

отримані нами високі значення мікротвердості емалі тут пояснюються 

збільшенням вмісту зокрема іонів фтору в ЕК та збільшенням вмісту 

мінеральних речовин в цілому. 

Також у наукових джерелах знаходимо дані, де доповідається про 

зменшення мікротвердості емалі в напрямку від верхньої до цервікальної 

частини коронки зуба [13, 41]. У нашому дослідженні такої закономірності не 

було виявлено в жодній із частин жодної із поверхонь коронки ні Мм, ні 

постійних молярів людини.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове 

вирішення актуального наукового завдання, яке полягає у визначенні 

особливостей мікроскопічної будови та хімічного складу емалі в її 

топографічно різних зонах та їхнього взаємозв’язку із мікротвердістю емалі 

тимчасових (молочних) та постійних молярів людини. 

1. Середній кут нахилу емалевих призм до емалево-дентинної межі на 

відстані до 50 мкм від останньої становить (63,4±2,4)º та (68,5±4,5)º для 

тимчасових (молочних) і постійних молярів відповідно. В емалі тимчасових 

(молочних) молярів людини на відстані 150-250 мкм від зовнішнього краю 

емалі емалеві призми характеризуються прямолінійною траєкторією ходу в 

усіх ділянках коронки, окрім нижньої третини бічних поверхонь, де 

траєкторія ходу емалевих призм є дугоподібною із вершиною, що 

спрямована до кореня зуба. В емалі постійних молярів на відстані 150-250 

мкм від зовнішнього краю емалі, у топографічно різних зонах коронки, було 

встановлено три варіанти траєкторії ходу емалевих призм – прямолінійний, 

дугоподібний, із вершиною дуги, що спрямована до жувальної поверхні 

коронки та дугоподібний, із вершиною, що спрямована до кореня зуба. 

2. Вимірювання кутів нахилу емалевих призм до зовнішнього краю 

емалі на відстані до 100 мкм від останнього, показало, що кінцеві відділи 

емалевих призм вирівнюють свій хід, утворюючи кут із зовнішнім краєм 

емалі у (66,0±2,7)º та (64,2±2,3)º у тимчасових (молочних) і постійних 

молярах відповідно. 

3. Середня масова частка кальцію (Ca) в емалевих кристалах 

тимчасових (молочних) молярів є достовірно меншою за таку в емалевих 

кристалах постійних молярів – (37,75±0,17) % та (38,9±0,21) % відповідно. 

Середня масова частка фосфору (P) є, навпаки, достовірно більшою в 

емалевих кристалах тимчасових (молочних) молярів порівняно з кристалами 
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емалі постійних молярів – (17,83±0,1) % та (16,76±0,08) % відповідно. 

Достовірних відмінностей вмісту кальцію (Cа) та фосфору (P) в топографічно 

різних зонах емалі не було виявлено, ні в тимчасових (молочних), ні в 

постійних молярах людини. Масова частка фтору (F) в емалевих кристалах 

поступово збільшується в напрямку від емалево-дентинної межі до 

зовнішнього краю емалі, що спостерігається як у тимчасових (молочних), так 

і в постійних молярах людини, починаючи з шарів емалі, що розташовані на 

відстані 150–250 мкм від зовнішнього її краю. На відстані до 50 мкм від 

емалево-дентинної межі в тимчасових (молочних) молярах масова частка 

фтору (F) в емалевих кристалах становить (0,09±0,02) %, на відстані 100-500 

мкм від емалево-дентинної межі – (0,09±0,02) %, на відстані 150-250 мкм від 

зовнішнього краю емалі – (0,25±0,03) %, а на відстані до 100 мкм від 

зовнішнього краю емалі – (0,35±0,03) %. У постійних молярах масова частка 

фтору (F) в емалевих кристалах на відстані до 50 мкм від емалево-дентинної 

межі становить (0,15±0,01) %, на відстані 100-500 мкм від емалево-дентинної 

межі – (0,12±0,01) %, на відстані 150-250 мкм від зовнішнього краю емалі – 

(0,32±0,02)%, а на відстані до 100 мкм від зовнішнього краю емалі – 

(0,44±0,03)%. 

4. Показники мікротвердості зубної емалі збільшуються в напрямку від 

емалево-дентинної межі до зовнішнього краю емалі в усіх ділянках коронок 

як тимчасових (молочних), так і постійних молярів. Середні показники 

мікротвердості зубної емалі тимчасових (молочних) молярів на відстані до 50 

мкм від емалево-дентинної межі становлять (260±12) HV, на відстані 100-500 

мкм від емалево-дентинної межі – (294±12) HV, на відстані 150-250 мкм від 

зовнішнього краю емалі – (385±15) HV, на відстані до 100 мкм від 

зовнішнього краю емалі – (554±20) HV. Середні показники мікротвердості 

зубної емалі постійних молярів на відстані до 50 мкм від емалево-дентинної 

межі становлять (320±18) HV, на відстані 100-500 мкм від емалево-дентинної 

межі – (353±14) HV, на відстані 150-250 мкм від зовнішнього краю емалі – 

(467±68) HV, на відстані до 100 мкм від зовнішнього краю емалі – (631±16) HV. 
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5. При порівнянні емалі тимчасових (молочних) та постійних молярів 

людини встановлено, що найсуттєвіші відмінності мікроскопічної будови 

спостерігаються у тих шарах емалі, які розташовані на відстані 150-250 мкм 

від зовнішнього краю емалі. Тут у тимчасових (молочних) молярах виявлено 

переважно прямолінійну орієнтацію емалевих призм, тоді, як у постійних – 

три варіанти траєкторії ходу емалевих призм. За хімічним складом, в 

емалевих кристалах тимчасових молярів порівняно з постійними є меншою 

масова частка кальцію (Ca) i фтору (F) та є більшою масова частка фосфору 

(P). Емаль тимчасових (молочних) молярів відрізняється нижчими 

показниками мікротвердості порівняно з емаллю постійних молярів. 

6. Встановлено закономірності взаємозв’язку і впливу хімічного складу 

емалевих кристалів та орієнтації емалевих призм на мікротвердість емалі, а 

саме те, що мікротвердість зубної емалі поступово збільшується разом із 

збільшенням вмісту іонів фтору (F) у складі емалевих кристалів – у напрямку 

від емалево-дентинної межі до зовнішнього краю емалі; проте у межах шару 

емалі, що розташовується на відстані 150-250 мкм від її зовнішнього краю, де 

орієнтація емалевих призм відрізняється серед різних частин коронки, навіть 

за умов однакового хімічного складу емалевих кристалів, вищими 

показниками мікротвердості відрізняються ті частини коронки, де траєкторія 

ходу емалевих призм є дугоподібною, ніж ті, де емалеві призми 

розташовуються прямолінійно. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Описані відмінності архітектоніки ЕП та кількісні показники 

хімічного складу кристалів і мікротвердості емалі тимчасових (молочних) та 

постійних молярів  доцільно використовувати як середні фізіологічні 

показники норми структурної організації, хімічних та механічних 

властивостей зубної емалі людини. 

2. Визначені в дослідженні особливості орієнтації ЕП в різних ділянках 

коронки тимчасових (молочних) та постійних молярів людини доцільно 

враховувати  під час розробки нових або удосконаленні вже існуючих технік 

препарування зубної емалі під час терапевтичного та ортопедичного 

лікування. 

3. Отримані дані стосовно взаємозв’язку між орієнтацією ЕП та 

мікротвердістю емалі необхідно враховувати під час розробки та оцінки 

властивостей стоматологічних реставраційних матеріалів нового покоління. 

4. Отримані дані стосовно особливостей мікроскопічної будови та 

мікротвердості поверхневих шарів емалі молярів доцільно враховувати при 

розробці нових критеріїв визначення ступеня та вибору методу лікування 

патологічної стертості емалі. 

5. Розроблений у рамках роботи спосіб виготовлення поздовжніх шліфів 

молярів для гістологічного дослідження жувальної поверхні їх коронки (патент 

№ 115215) може бути широко застосованим у практиці морфологічних, 

фізичних та хімічних досліджень емалі оклюзійної поверхні, а також ділянки 

переходу від вестибулярної та оральної на бічні поверхні коронки зубів усіх 

функціональних груп.  
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емалевих призм на різних поверхнях коронки постійних молярів людини. 
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мікроскопічні дослідження, провела статистичну обробку отриманих даних, 

фотографування мікропрепаратів, сформулювала висновки. Співавтори: 

проф. Ульянов В.О. надавав консультативну допомогу, ст. викладач  Бреус 

В.Є. виготовив шліфи зубів). 

2. Тірон ОІ, Бреус ВЄ, Тодорова АВ. Особливості гістоархітектоніки 

емалі постійних молярів людини на оклюзійній поверхні коронки та в місцях 
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обробці отриманих результатів та  формулюванні висновків, ст. викладач 

Бреус В.Є. допомагав у виготовленні шліфів).  

3. Тодорова АВ, Бреус ВЄ, Ульянов ВО. Особливості структурної 

організації емалі у різних частинах коронки тимчасових молярів людини. 

Одеський медичний журнал. 2017; 6(164):51-5. (Здобувач виготовила шліфи 

зубів, виконала мікроскопічні дослідження, провела статистичну обробку 

отриманих даних, фотографування мікропрепаратів. Співавтори: проф. 

Ульянов В.О. надавав консультативну допомогу під час статистичної 
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4. Тодорова АВ, Ульянов ВО, Бреус ВЄ. Особливості хімічного складу 

емалі постійних та тимчасових молярів людини та їх вплив на 

мікротвердість. Вісник проблем біології і медицини. 2018; 2(144):372-6. 

(Здобувач здійснила вимірювання масової частки хімічних елементів та 

мікротвердості зубної емалі, провела статистичну обробку числових даних. 

Співавтори: проф. Ульянов В.О. надавав консультативну допомогу у 

формулюванні висновків, ст. викладач Бреус В.Є. допомагав у проведені 

вимірювань). 

5. Тодорова АВ, Ульянов ВО, Бреус ВЄ, Горностай ОВ. Особливості 

мікротвердості зубної емалі у топографічно різних зонах коронки постійних 

молярів людини та їх взаємозв’язок із внутрішньою будовою емалі. 

Інтегративна антропологія. 2018; 1(31):68-71. (Здобувач провела 

статистичну обробку числових даних, сформулювала висновки, спільно з 

співавтором Горностаєм О.В. виготовили зразки емалі для дослідження, 

провели вимірювання мікротвердості емалі. Співавтори: проф. Ульянов В.О. 

та ст. викладач Бреус В.Є. надавали консультативну допомогу).  

 

НАУКОВІ ПРАЦІ, ЯКІ ЗАСВІДЧУЮТЬ АПРОБАЦІЮ 

МАТЕРІАЛІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

6. Todorova A, Ulianov O. The features of enamel rods arrangement in 

different parts of crown of human molar teeth. In: Firment J, editor. Folia Medica 

Cassoviensia. Abstract book of “8th International Student Medical Congress in 

Košice”; 2016 Jun 22-24; Košice. Košice : Vydàva Univerzita Pavla Jozefa 

Safàrika; 2016. p. 154. (Здобувач виготовила шліфи, виконала мікроскопічні 

дослідження, провела статистичну обробку даних. Співавтор Ульянов О.В. 

підготував матеріали до публікації). 
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7. Тодорова АВ. Взаємозв’язок між особливостями розташування 

емалевих призм і механічними властивостями емалі зубів людини. В: 

Запорожан ВМ, редактор. Тези доповідей науково-практичної конференції з 

міжнародною участю, присвяченої 150-річчю з дня народження Д.К. 

Заболотного «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини»; 

2016 квіт. 21-22; Одеса. Одеса: ОНМедУ; 2016. с. 139. (Здобувач виготовила 

шліфи, виконала мікроскопічні дослідження, провела статистичну обробку 

даних, підготувала матеріали до публікації).  

8. Тодорова АВ, Бреус ВЄ, Ульянов ВО. Використання способу 

виготовлення поздовжніх шліфів для дослідження архітектоніки емалевих 

призм в емалі жувальної поверхні молярів людини. В: Небесна ЗМ, редактор. 

Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Прикладні аспекти 

морфології». 2016 жовт. 20-21; Тернопіль. Тернопіль: редакція ВДНЗ 

«Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 

МОЗ України»; 2016 с. 161-3. (Здобувач виготовила шліфи, виконала 

мікроскопічні дослідження, провела статистичну обробку даних, 

підготувала матеріали до публікації. Співавтори проф. Ульянов В.О. та ст. 

викладач Бреус В.Є. надавали консультативну допомогу). 

9. Тірон ОІ, Тодорова АВ, Бреус ВЄ. Особливості «механічної 

поведінки» зубної емалі у відповідь на дію силових навантажень високої 

інтенсивності, що викликані хронічним стресом. В: Матеріали X Науково-

практичної конференції (з міжнародною участю) «Актуальні питання 

патології за умов дії надзвичайних факторів на організм». 2017 жовт. 05-06; 

Тернопіль. Тернопіль: ВДНЗ «Тернопільський державний медичний 

університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»; 2017. с. 44. (Здобувач 

виготовила шліфи, виконала мікроскопічні дослідження, провела 

статистичну обробку даних, підготувала матеріали до публікації. 

Співавтори доц. Тірон О.І. та ст. викладач Бреус В.Є. надавали 

консультативну допомогу). 
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10. Тирон ОИ, Тодорова АВ. Исследование пространственной 

ориентации эмалевых призм на разных поверхностях коронок постоянных 

моляров человека. В: Ciborowski J, редактор. Матеріали XII Міжнародної 

науково-практичної конференції “Aktualne problemy nowoczesnych nauk”. 

2017 черв. 07-15; Przemysl. Przemysl: Nauka i studia; 2017. c. 24-5. (Здобувач 

виготовила шліфи, виконала мікроскопічні дослідження, провела 

статистичну обробку даних. Співавтор доц. Тірон О.І. надавала 

консультативну допомогу, підготувала матеріали для публікації). 

11. Tiron OI, Todorova AV. The types of enamel rods pathways and their 

contribution to the mechanical behavior of tooth enamel. B: Ciborowski J, 

редактор.   Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції 

“Perspektywiczne opracowania sa nauka i technikami”. 2017 листоп. 07-15; 

Przemysl. Przemysl: Nauka I studia; 2017. c. 17-9. (Здобувач виготовила шліфи, 

виконала мікроскопічні дослідження та провела вимірювання 

мікротвердості зубної емалі, сформулювала висновки. Співавтор доц. Тірон 

О.І. провела статистичну обробку отриманих даних, підготувала матеріали 

для публікації). 

12. Тірон ОІ, Тодорова АВ. Особливості розташування емалевих призм 

у поверхневих шарах емалі тимчасових та постійних молярів людини. В: 

Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«Актуальні питання морфогенезу та ремоделювання тканин і органів у нормі 

та патології». 2018 верес. 20-21; Тернопіль. Тернопіль: ВДНЗ 

«Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 

МОЗ України»; 2018. с. 142-3. (Здобувач виготовила шліфи, виконала 

мікроскопічні дослідження, сформулювала висновки. Співавтор доц. Тірон 

О.І. провела статистичну обробку отриманих даних, надавала 

консультативну допомогу). 

13. Бреус ВЄ, Ульянов ВО, Тодорова АВ. Відмінності внутрішньої 

будови емалі тимчасових та постійних зубів. В: Тези науково-практичної 

конференції з міжнародною участю «Досягнення та перспективи сучасної 
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гістології» до 150-річчя кафедри гістології та ембріології Національного 

медичного університету імені О.О. Богомольця. 2018 жовт 04-05; Київ. Київ: 

ТОВ «Книга-плюс»; 2018. с. 41-2. (Здобувач підготувала шліфи, виконала 

мікроскопічні дослідження, провела статистичну обробку отриманих даних, 

сформулювала висновки. Співавтори проф. Ульянов В.О., ст. викладач Бреус 

В.Є. надавали консультативну допомогу). 

 

НАУКОВІ ПРАЦІ, ЯКІ ДОДАТКОВО ВІДОБРАЖАЮТЬ 

НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

14. Тірон ОІ, Кувшинова ІІ, Бреус ВЄ, Тодорова АВ. Ієрархія структури 

зубної емалі як основний фактор, що зумовлює анізотропію її механічних 

властивостей. Інтегративна антропологія. 2017; 2(30):47-52. (Здобувач 

здійснила пошук та аналіз джерел літератури, підготувала текст статті 

для публікації. Співавтори: доц. Тірон О.І. та доц. Кувшинова І.І. надавали 

консультативну допомогу, ст. викладач Бреус В.І. допомагав в оформленні 

тексту статті). 

15. Бреус ВЄ, Тодорова АВ, Ульянов ВО, винахідники; Одеський 

національний медичний університет, патентовласник. Спосіб виготовлення 

поздовжніх шліфів молярів для гістологічного дослідження жувальної 

поверхні їх коронки. Патент України № 115215. 2017 Квіт 10. (Здобувач 

підготувала матеріали патенту до публікації, приймала участь у 

виготовлені та мікроскопічному досліджені шліфів. Співавтори: проф. 

Ульянов В.О. надавав консультативну допомогу в оформленні матеріалів 

патенту, ст. викладач Бреус В.Є. допомагав у виготовленні та 

мікроскопічному дослідженні шліфів). 
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Додаток Б 

АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

1. 8th International Student Medical Congress in Košice (м. Кошице, Словаччина, 

22 – 24 червня 2016 р.) – публікація тез. 

2. Науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 150-

річчю з дня народження Д.К. Заболотного «Сучасні теоретичні та практичні 

аспекти клінічної медицини» (м. Одеса, 21 – 22 квітня 2016 р.) – усна 

доповідь. 

3. Науково-практична конференція «Прикладні аспекти морфології» (м. 

Тернопіль, 20 – 21 жовтня 2016 р.) – публікація тез. 

4. X Науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Актуальні 

питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм» (м. 

Тернопіль, 05 – 06 жовтня 2017 р.) – публікація тез. 

5. XII Міжнародна науково-практична конференція “Aktualne problemy 

nowoczesnych nauk” (м. Перемишль, Республіка Польща, 07 – 15 червня 2017 

р.) – публікація тез. 

6. XIII Міжнародна науково-практична конференція “Perspektywiczne 

opracowania sa nauka i technikami” (м. Перемишль, Республіка Польща, 07 – 

15 листопада 2017 р.) – публікація тез. 

7. Науково-практична конференції з міжнародною участю «Актуальні 

питання морфогенезу та ремоделювання тканин і органів у нормі та 

патології» (м. Тернопіль, 20 – 21 вересня 2018 р.) – усна доповідь. 

8. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Досягнення та 

перспективи сучасної гістології» до 150-річчя кафедри гістології та 

ембріології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 

(м. Київ, 04 – 05 жовтня 2018 р.) – публікація тез. 

 

 

 



156 

 

Додаток В 
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Додаток Д 
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Додаток Ж 
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Додаток З 
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Додаток К 
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Додаток М 

 


