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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

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 та, по-праву, вважається 

найтвердішою та найжорсткішою речовиною в організмі ссавців та людини 

(Hayasaki H. et al., 2004; He L.H., 2008). 

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 (World Health Organization, 2012, 

2017; Frencken J.E. et al., 2017). Серед некаріозних уражень зубної емалі 

зустрічаються травматичні пошкодження, гіпоплазія емалі різного ґенезу, 

флюороз тощо (Хоменко Л.А., 2007). Найрозповсюдженішим, а у більшості 

випадків і єдиним, методом лікування зазначених уражень є видалення 

патологічно зміненої емалі та заміщення дефекту реставраційними матеріалами 

(Янушевич О.О. и др., 2016). 

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 (Xia J. et al., 2017; Ramesh S. et al., 2007; He L.H. et 

al., 2008; Lacruz R.S. et al., 2017). Необхідність детального вивчення останніх з 

метою удосконалення реставраційних матеріалів підкріплюється тим, що емаль 

зуба абсолютно не здатна до регенерації, що пов’язано з редукцією емаль-

синтезуючих клітин ще до прорізування зуба (Ijbara M. et al., 2018; Nanci A., 

2013). 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 

(Yahyazadehfar M. et al., 2013; An B. et al., 2012; Girish H.C. et al., 2013).  

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 (Zhang Y.R. et 

al., 2014).  

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 (Jeng Y.R. 

et al., 2011; He L.H. et al., 2013; Cheng Z.J. et al., 2010; He B. et al., 2010; Park S. 

et al., 2008; Ang S.F. et al., 2009). При цьому, незважаючи на високу точність та 

різноманіття існуючих даних стосовно усіх трьох зазначених характеристик, у 

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, 
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що унеможливлює порівняння та встановлення взаємозв’язків між одержаними 

даними. 

Таким чином, велика кількість, широка варіативність та мозаїчність даних 

щодо будови та хімічного складу, механічних властивостей емалі зубів людини, 

а також відсутність даних наукової літератури стосовно комплексної 

характеристики останньої для зубів різних функціональних груп обґрунтовують 

актуальність 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. 

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 (Са), фосфору 

(Р) та фтору (F), 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, а також до зовнішнього краю емалі; метод 

випробування на твердість за Віккерсом – для визначення показників твердості 

зубної емалі у топографічно різних частинах коронок тимчасових (молочних) та 
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постійних молярів людини; метод порівняльної дисперсії подвійного 

променезаломлення – для визначення вмісту кальцію (Ca), фосфору (P) та 

фтору (F) 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 емалево-

дентинної межі 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: 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: 

встановлено, 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 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. 
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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 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. 

Впровадження матеріалів дослідження. Викладені в дисертації 

теоретичні дані впроваджені та використовуються в навчальному процесі 

кафедр гістології, цитології та ембріології Української медичної 

стоматологічної академії (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). 

Нововведення «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 написані дисертантом за 
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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, 

із 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. 

Структура і обсяг дисертації. Матеріали дисертації викладено 

українською мовою на 162 сторінках комп’ютерного тексту, з них 115 сторінок 

– основного тексту. Дисертація складається зі вступу, огляду літератури, опису 

матеріалу та методів дослідження, 3 розділів власних досліджень, аналізу та 

узагальнення результатів дослідження, висновків, списку використаних джерел 

і додатків. Список джерел літератури включає 187 праць, з них 32 – кирилицею, 

155 – латиницею.  Робота ілюстрована 25 рисунками та містить 24 таблиці. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

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

тимчасовими (молочними) молярами (Мм) і 180 – постійними. 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 Мм та постійні моляри.  

Відбір зубів проводився після їхнього ретельного візуального та 

інструментального дослідження, причому критерієм для відбору була 

анатомічна цілісність та відсутність будь-яких каріозних або некаріозних 

уражень зубної емалі. 
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Мм були видалені у пацієнтів, хлопців та дівчат, віком від 10 до 12 років 

із 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 статей, вік яких 

становив 18–55 років, із 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. 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 01 червня 

2018 р.  

Досліджувані зуби були розділені на 2 основні групи відповідно до 

їхнього типу. І група – Мм (n=180). ІI група – постійні моляри (n=180). 

Відповідно до запланованих завдань у кожній із груп, у свою чергу, було 

виділено по 6 підгруп. Підгрупа 1 (n=30) – моляри, з яких виготовляли шліфи у 

вестибуло-оральному напрямку. Отримані шліфи використовували для 

вивчення орієнтації емалевих призм (ЕП), а також для визначення вмісту Са, Р 

та F в топографічно різних зонах емалі вестибулярної та оральної поверхонь 

коронок. Підгрупа 2 (n=30) – моляри, із яких виготовляли шліфи в мезіо-

дистальному напрямку. Отримані шліфи використовували для вивчення 

орієнтації ЕП а також для визначення вмісту Са, Р та F в топографічно різних 

зонах емалі бічних поверхонь коронок. Підгрупа 3 (n=30) – моляри, із яких 

виготовляли шліфи в діагональному напрямку. Отримані шліфи 

використовували для вивчення орієнтації ЕП та для визначення вмісту Са, Р та 

F в топографічно різних зонах емалі ділянок переходу від 

вестибулярної/оральної на бічні поверхні коронок, а також жувальної поверхні. 

Підгрупа 4 (n=30) – моляри, із яких виготовляли шліфи у вестибуло-оральному 

напрямку. Отримані шліфи використовували для визначення середніх значень 

мікротвердості емалі за методом Віккерса в топографічно різних зонах 

вестибулярної та оральної поверхонь коронок. Підгрупа 5 (n=30) – моляри, із 

яких виготовляли шліфи в мезіо-дистальному напрямку. Отримані шліфи 

використовували для визначення середніх значень мікротвердості емалі за 

методом Віккерса в топографічно різних зонах бічних поверхонь коронок. 

Підгрупа 6 (n=30) – моляри, з яких виготовляли шліфи в діагональному 

напрямку. Отримані шліфи використовували для визначення середніх значень 

мікротвердості емалі за методом Віккерса в топографічно різних зонах ділянок 

переходу від вестибулярної/оральної на бічні поверхні коронок, а також 

жувальної поверхні. 

Для об’єктивної морфологічної оцінки зубної емалі використовували 

метод вимірювання та порівняння кутів нахилу ЕП до емалево-дентинної межі 

(ЕДМ), що був розроблений на кафедрі гістології, цитології та ембріології 
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ОНМедУ. Поздовжні шліфи Мм та постійних молярів, товщиною 50 – 90 мкм, 

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 ЕДМ, 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. 

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. Таким способом кути нахилу ЕП до ЕДМ 

вимірювали у глибоких (на відстані 50 мкм від ЕДМ), середніх (250 мкм від 

зовнішнього краю емалі (ЗКЕ)) та поверхневих (100 мкм від ЗКЕ) шарах емалі в 

нижній, середній та верхній частинах коронок на їхній вестибулярній, оральній, 

бічних поверхнях, а також у ділянці переходу від вестибулярної/оральної на 

бічні поверхні коронок. Окремо кути нахилу ЕП до ЕДМ вимірювали в 

глибоких, середніх та поверхневих шарах емалі жувальної поверхні коронки, у 

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

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

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

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 ЕДМ у 

середніх (250 мкм від ЗКЕ) та поверхневих (100 мкм від ЗКЕ) шарах емалі, за 

наступними критеріями: 

– якщо кути нахилу ЕП до ЕДМ в 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. 

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

до 100 мкм від ЗКЕ) 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 або оральної на бічні поверхні та 

на жувальній поверхні коронки, у ділянці, що приблизно відповідає середині 

скату жувального горбка. Загалом, числові значення кутів нахилу ЕП до ЗКЕ 
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були визначені у 13 топографічно різних зонах коронки як Мм, так і постійних 

молярів людини. 

Методика вимірювання кутів нахилу ЕП до ЗКЕ була аналогічною такій, 

що використовувалася для вимірювання кутів нахилу ЕП до ЕДМ. 

Для визначення кількості вмісту Са, Р та F в зубній емалі 

використовувався метод порівняльної дисперсії подвійного променезаломлення 

(Кузнєцов Є.А., 1964). Метод базується на взаємній залежності хімічного 

складу мінералу та кристалооптичного показника – коефіцієнта дисперсії 

подвійного променезаломлення, що обчислюється за формулою  

Кд= 
R1

R0
×100 %,                                                   (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. 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 

мікроскопу. 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 основі отриманих даних, за наведеною вище 

формулою (див. формулу 1), обчислювався коефіцієнт подвійного 

променезаломлення. Далі, за графіком залежності хімічного складу апатитів та 

коефіцієнта дисперсії подвійного променезаломлення (Кузнєцов Є.А., 1964), у 

досліджуваній ділянці емалі визначався вміст оксиду кальцію. Аналогічним 

способом у тих самих ділянках емалі визначався вміст пентаоксиду фосфору, а 

також F. У таких випадках, після константного світлофільтра використовували 

фільтри із максимумом пропускання 481 та 707 нм для пентаоксиду фосфору та 

F відповідно. Після цього проводили перерахунок оксиду кальцію та 

пентаоксиду фосфору на чистий Ca та P згідно їхніх хімічних формул. Вміст 

Ca, P та F визначався окремо на вестибулярній, оральній та бічних поверхнях 

коронок, також у місцях переходу від вестибулярної/оральної на бічні та на 

жувальній поверхні (у ділянці, що приблизно відповідає середині скату 
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жувального горбка) Мм та постійних молярів людини, в їх верхній, середній та 

нижніх третинах, 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. 

Для визначення показників мікротвердості емалі постійні моляри та Мм, 

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 ДОІ. 

Одержані шліфи, товщиною 1,5 – 2 мм, фіксували на предметному столику за 

допомогою самотвердіючої пластмаси «Протакрил» так, щоб досліджувана 

поверхня розміщувалася паралельно до поверхні столика. Мікротвердість емалі 

визначали за допомогою приладу «Polyvar MET» (серійний № YT-73087), за 

методикою Віккерса (Chen ZQ et al., 2008). 

Коронкова частина кожного шліфу була поділена на три частини, що 

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

хімічного складу зубної емалі. 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)                       

де: P – величина навантаження, кгс; 

      D – діагональ отриманого відбитка, мм; 

      HV – твердість за Віккерсом. 

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

Р та F, а також мікротвердості був проведений згідно із загальноприйнятими 

статистичними методами за допомогою програми Microsoft Office Excel 2007 

(Атраментова Л.А. и др., 2008; Лапач С.Н. и др., 2000). 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 (Гланц С., 

1998).  

Результати дослідження та їх обговорення. У результаті дослідження 

мікроскопічної будови емалі Мм та постійних молярів людини було виділено 

чотири 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 
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кінцевих відділів ЕП (до 100 мкм від ЗКЕ). Нижче представлена характеристика 

зон емалі Мм. 

Зона початкових відділів ЕП (до 50 мкм від ЕДМ). На всіх досліджуваних 

поверхнях коронки початкові відділи ЕП розташовуються відносно 

прямолінійно та відхиляються до жувальної поверхні коронки, утворюючи 

гострий кут з ЕДМ, який у середньому становить (63,4±2,4)º. 

У глибоких шарах емалі, середня масова частка Са в емалевих кристалах 

(ЕК) становить (37,77±0,2) %, Р – (17,85±0,09) %, F – (0,09±0,02) %. Жодних 

достовірних відмінностей вмісту Са, Р або F в ЕК серед різних поверхонь або 

різних третин коронки не було виявлено. 

Середнє значення мікротвердості емалі в зоні початкових відділів ЕП 

становить (260±12) 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). Тут ЕК 

інтенсивно перехрещуються, що призводить до неможливості спостерігати ЕП 

на світлооптичному рівні. Наявність у тимчасових (молочних) зубах зони емалі, 

що перехрещується, також була виявлена дослідженнями Tanevitch A.M. et al. 

(2013).  

Середній вміст Ca в ЕК становить (37,74±0,21) %, P – (17,84±0,12) %, F – 

(0,09±0,02) %. Жодних достовірних відмінностей вмісту Ca, P або F в ЕК серед 

різних поверхонь або різних третин коронки не було виявлено. 

Середнє значення мікротвердості емалі в зоні інтенсивного перехрещення 

ЕП становить (294±12) 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). У даній зоні емалі Мм 

був встановлений прямолінійний варіант траєкторії ходу ЕП у всіх частинах та 

на всіх поверхнях коронки. Виняток становить нижня третина бічних 

поверхонь коронки, де хід ЕП є дугоподібним, із вершиною дуги, що 

спрямована до кореня зуба.  

Середній вміст Са в ЕК становить (37,75±0,19) %, Р – (17,81±0,11) %, F – 

(0,25±0,03) %. Жодних достовірних відмінностей вмісту Са, Р або F серед 

різних поверхонь або різних третин коронки не було виявлено.  

Середнє значення мікротвердості емалі в зоні середніх відділів ЕП 

становить (385±15) HV. У межах даного шару емалі не зафіксовано достовірних 

відмінностей показників мікротвердості серед різних третин або різних 

поверхонь коронки. 

Зона кінцевих відділів ЕП (до 100 мкм від ЗКЕ). Починаючи з відстані 100 

мкм від ЗКЕ, на всіх досліджуваних поверхнях та в усіх третинах коронок 

тимчасових молярів ЕП характеризуються відносно прямолінійним ходом, та 

утворюють кут із ЗКЕ, що в середньому становить (66±2,7)°. Такі дані 

протирічать тим, що були отримані Удальцовою К.А. (2008), адже автор вказує 

на те, що емаль тимчасових (молочних) зубів не містить «щітково-каймистого» 
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шару, але співпадають із даними Tanevitch A.M. et al. (2013), 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». 

Середній вміст Са в ЕК становить (37,74±0,2) %, Р – (17,82±0,11) %, F – 

(0,35±0,03) %. Жодних достовірних відмінностей вмісту Са, Р або F серед 

різних поверхонь або різних третин коронки не було виявлено. 

Середнє значення мікротвердості емалі в зоні кінцевих відділів ЕП 

становить (554±20) HV. У межах даного шару емалі не зафіксовано достовірних 

відмінностей показників мікротвердості серед різних третин або різних 

поверхонь коронки. 

В емалі постійних молярів людини також було виділено чотири зони, 

аналогічні тим, що були виділені в емалі Мм. 

Зона початкових відділів ЕП (до 50 мкм від ЕДМ). Аналогічно емалі Мм, 

на всіх досліджуваних поверхнях коронки початкові відділи ЕП 

характеризуються прямолінійним ходом та, утворюючи гострий кут з ЕДМ, 

який у середньому становить (68,5±4,5)º, відхиляються до жувальної поверхні 

коронки. У глибоких шарах емалі в жодній із частин коронки не було виявлено 

відхилення ЕП до кореня зуба, що суперечить даним літератури, де саме таке 

відхилення описано в цервікальній частині коронки постійних зубів (Kumar 

G.S., 2014).  

У глибоких шарах емалі, середня масова частка Са в ЕК становить 

(38,80±0,15) %, Р – (16,78±0,06) %, F – (0,15±0,01) %. Жодних достовірних 

відмінностей вмісту Са, Р  або F в ЕК серед різних поверхонь або різних третин 

коронки не було виявлено. 

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). На відстані 

100-500 мкм від ЕДМ ЕП інтенсивно переплітаються між собою, втрачаючи 

характерний для них вигляд тяжів, що характерно для всіх досліджуваних 

поверхонь коронки. Ця зона описана в літературі як «емаль, що 

перехрещується» (англ. ‘decussating enamel’) (Xie Z.H. et al., 2007). Отримана 

нами мікроскопічна картина у цих шарах підтверджується даними електронно-

мікроскопічного дослідження  Костиленко Ю.П. та ін. (2005; 2014), які, 

досліджуючи лінії Гунтера-Шрегера зубної емалі, охарактеризували ЕП як 

«вузлові джгутоподібні скупчення кристалічних волокон». 

Середній вміст Ca в ЕК становить (39,03±0,25) %, P – (16,78±0,08) %, F – 

(0,12±0,01) %. Жодних достовірних відмінностей вмісту Ca, P або F в ЕК серед 

різних поверхонь або різних третин коронки не було виявлено.  

Середнє значення мікротвердості емалі в зоні інтенсивного перехрещення 

ЕП становить (353±14) HV. У межах даного шару емалі не зафіксовано 
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достовірних відмінностей показників мікротвердості серед різних третин або 

різних поверхонь коронки. 

Зона середніх відділів ЕП (150-250 мкм від ЗКЕ). Дана зона емалі в 

постійних молярах людини, продемонструвала себе як найбільш варіабельна з 

точки зору орієнтації ЕП.  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 – 

дугоподібним, із вершиною дуги, що обернена до жувальної поверхні коронки. 

На оральній поверхні в 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. 

Середній вміст Са в ЕК становить (38,97±0,18) %, Р – (16,75±0,08) %, F – 

(0,32±0,02) %. Жодних достовірних відмінностей вмісту Са, Р або F серед 

різних поверхонь або різних третин коронки не було виявлено. 

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, де показники 

мікротвердості емалі виявилися достовірно більшими, за такі в інших ділянках 

коронки, що характеризувалися прямолінійним ходом ЕП. 

Зона кінцевих відділів ЕП (до 100 мкм від ЗКЕ). 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 ЕП утворюють прямий кут із ЗКЕ 

(Kumar G.S., 2014). Слід зазначити, що вищенаведені дані також підтверджують 

достовірність морфологічної характеристики шарів емалі, що розташовані 

безпосередньо біля зовнішнього її краю, яка була надана Костиленко Ю.П. та 

ін. (2014) на основі електронно-мікроскопічного дослідження. Для 

характеристики верхніх шарів емалі автори використовують термін «щітково-

каймисті кристалічні волокна. Згідно висновків Boyde A., Fortelius M. (1986), 

розташування ЕП перпендикулярно до оклюзійної поверхні коронки є найбільш 

ефективним з точки зору стійкості емалі до стирання під дією жувального 

навантаження. 
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Середній вміст Са в ЕК становить (38,82±0,2) %, Р – (16,73±0,06) %, F – 

(0,44±0,03) %. Жодних достовірних відмінностей вмісту Са, Р або F серед 

різних поверхонь або різних третин коронки не було виявлено. 

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. 

Як засвідчують дані наукової літератури (Nanci A., 2013; Kumar G.S., 

2014), мікротвердість зубної емалі збільшується у напрямку від ЕДМ до ЗКЕ. 

Дані нашого дослідження це підтверджують, як і той факт, що мікротвердість 

емалі тимчасових (молочних) зубів є меншою за мікротвердість емалі 

постійних зубів. Обидві ці закономірності цілком пояснюються поступовим 

збільшенням вмісту органічних речовин, а також зменшенням кількості іонів F 

в напрямку від ЗКЕ до ЕДМ, та нижчим ступенем мінералізації емалі 

тимчасових (молочних) зубів відповідно (Robinson C. et al., 1995). 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 значні відмінності показників 

мікротвердості емалі тих частин коронки, які характеризуються дугоподібною 

траєкторію ЕП від таких, де хід ЕП є прямолінійним. 

  

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 
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(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 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. 

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 
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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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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). 

 

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. – ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» МОЗ України, Івано-

Франківськ, 2019. 

Із використанням загальногістологічного методу, методу поляризаційної 

мікроскопії, методу випробування на твердість за Віккерсом та статистичних 

методів проведено дослідження орієнтації емалевих призм, вмісту кальцію (Ca), 

фосфору (P) та фтору (F) в емалевих кристалах та мікротвердості емалі 

тимчасових (молочних) та постійних молярів людини в топографічно різних 

зонах їх коронок. Встановлено, що у постійних молярів на відстані 150-250 мкм 

від зовнішнього краю емалі зустрічаються два основних варіанти орієнтації 

емалевих призм – дугоподібний та прямолінійний, тоді як у тимчасових 

(молочних) молярах у даній зоні емалі траєкторія ходу призм є переважно 

прямолінійною. 

Встановлено, що ділянки емалі із дугоподібною орієнтацією емалевих 

призм відрізняються вищими показниками мікротвердості порівняно із 

ділянками емалі, де хід призм є прямолінійним. 

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

склад, мікротвердість, молочні моляри, постійні моляри. 

 

АННОТАЦИЯ 

Тодорова А.В. Особенности микроскопического строения, химического 

состава и механических свойств эмали временных и постоянных моляров 

человека. – Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.03.09 – гистология, цитология, эмбриология. – ГВУЗ 

«Ивано-Франковский национальный медицинский университет» МЗ Украины, 

Ивано-Франковск, 2019. 

С использованием общегистологического метода, метода 

поляризационной микроскопии, метода измерения твердости по Виккерсу и 

статистических методов проведено исследование ориентации эмалевых призм, 
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содержания кальция (Ca), фосфора (P) и фтора (F) в эмалевых кристаллах и 

микротвердости эмали временных (молочных) и постоянных моляров человека 

в топографически разных зонах их коронок. Установлено, что в постоянных 

молярах на расстоянии 150-250 мкм от наружного края эмали встречаются два 

основных варианта ориентации эмалевых призм – дугообразный и 

прямолинейный, в то время как во временных (молочных) молярах в данной 

зоне эмали траектория хода эмалевых призм преимущественно является 

прямолинейной.    

Установлено, что участки эмали с дугообразной ориентацией эмалевых 

призм отличаются более высокими показателями микротвердости по 

сравнению с теми, где ход призм является прямолинейным. 

Ключевые слова: зубная эмаль, эмалевые призмы, углы наклона, 

химический состав, микротвердость, временные моляры, постоянные моляры. 

 

 

 

 

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. –– SHEE ‘Ivano-Frankivsk National 

Medical University’ Ministry of Healthcare of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2019. 

The unique 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.  

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, to 

measure the content of Ca, P, F in enamel crystallites and 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 correlation 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. 
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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 surface.  

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 approximal surfaces of the human molar teeth to the 

vestibular and lingual 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 dentin-enamel junction, the zone of the intense 

decussation of the enamel rods – 100 - 500µm from 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. 

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. 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˂0,05) 

higher microhardness values that those characterized by the straight-line orientation 

of the medium portions of enamel rods. 

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 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. 

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

composition, microhardness, deciduous molars, permanent molars. 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І 

ТЕРМІНІВ 

ЕДМ – емалево-дентинна межа; 

ЕК – емалеві кристали; 

ЕП – емалеві призми; 

ЗКЕ – зовнішній край емалі; 

ОНМедУ – Одеський національний медичний університет; 
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Мм – тимчасовий/і (молочний/і) моляр/и; 

Ca – кальцій; 

P – фосфор; 

F – фтор; 

HV / VHN – (Vickers hardness number) твердість за Віккерсом, отримана 

при навантаженні F=30 кгс та часом експозиції 10-15 с.  
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