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Жодне дослідження не мо
же вважатися достовірним, 
якщ о воно не підтверджене 
практичними результатами, 
для досягнення яких викори
стовуються різні методики.

М орфологічні особливості будови органів порож ни
ни рота докладно вивчаються протягом багатьох років, 
але ще багато питань, які стосуються механізмів диф е
ренціації, транспорту, регенерації, міжклітинних та 
міжтканинних співвідношень у пульпі зуба, особливо 
при патології, лиш аються недостатньо вивченими [1].

П итання морфофункціональних співвіднош ень у 
пульпі зуба в нормі, єдність та взаємозумовленість 
структурних змін і функцій окремого органа при запа
ленні з цієї точки зору виходять на перший план.

Метод виготовлення постійного гістологічного пре
парату пульпи зуба достатньо складний, та саме 
постійний гістологічний препарат використовується в 
наукових дослідженнях [2].

Тому метою стало проведення докладного опису ме
тодики, що застосовується для морфологічного 
дослідження пульпи зуба у плані підготовки її до рас
трової та трансмісійної електронної мікроскопії.

Для виготовлення препарату для морфологічних 
дослідж ень необхідно одержати матеріал для 
досліджень. У нашому випадку - зуби, що видаляють
ся з тієї чи іншої прйчини, якнайкращ е підходять для 
такої мети.

Видалені зуби необхідно розколоти у струбцині та 
відразу ж помістити в 4% холодний розчин формаль
дегіду, ( рН 7,4 ), з додаванням 1% розчину хлористо
го кальцію, на 60 хвилин. Занурення досліджуваного 
матеріалу уфіксатор здійснюється з метою закріплення 
всіх гістологічних структур пульпи зуба у тому ж  місці 
та стані, як  і в живому зубі. Фіксація у свіжопригото- 
ваному формальдегіді забезпечує надійне збереження 
структури пульпи зуба, адже під час видалення зуба 
відбувається розрив судин, що проникають до його по
рожнини крізь верхівковий отвір кореневого каналу та 
крізь його бокові відгалуження. У цей момент різко 
зниж ується внутрішньосудинний та інтерстиційній 
тиск, утворюються інтерстиційні розриви, які нагаду
ють осередки вакуольної атрофії [3]. Тому для повного 
збереження всіх структурних компонентів пульпи зуба, 
з метою подальшого їх дослідження, необхідно після 
видалення зуба якомога швидше помістити його в роз
чин фіксатора.

Як було зазначено вище, у ролі фіксатора використо
вують 4% розчин формальдегіду, що готується за ф ор
мулою:

— 2 г  параформальдегіду розчинити у 50 г 0,1 М фо
сфатного буфера ( рН 7,4 ), нагріти до 70?С постійно 
перемішуючи, охолодити та відфільтрувати. Приготова
ний таким  чином фіксатор має властивість стабілізува
ти тканину не денатуруючи білкові структури [4].

Після 60-хвилинної попередньої ф іксації та повного 
розколу зуба в струбцині видалену пульпу необхідно 
розрізати гострим лезом на окремі блоки розміром 0,5
- 1 мм ?, причому пульпа повинна знаходитися під 
свіжим розчином фіксатора ( формальдегіду ). Далі 
тканинні блоки пульпи зуба на 12 год. розташовують у 
холодильнику у флаконах, заповнених свіжопригото- 
ваною сумішшю 2% розчину глютарового альдегіду на 
фосфатному буфері ( рН 7,4 ) з доданням  1% розчину 
хлористого кальцію. Після закінчення цього терміну 
•фіксації необхідно провести відмивку тканинних 
блоків пульпи зуба від залиш ків альдегіду. Відмивку 
проводять у 0,1 М фосфатному буфері ( рН 7,4 ) із до
даванням хлористого кальцію ( 0,5 мл СаС |2 на 100 мл 
буфера) у 4-6 свіжих порціях зазначеного розчину у 
проміжку часу від 2 до 24 год.

Для подальшого морфологічного дослідження не
обхідна додаткова фіксація тканинних блоків пульпи 
зуба, яка проводиться в осмієвому фіксаторі за методи
кою, запропонованою Міііопій С . [5І.

До складу фіксатора входить:
Розчин «А» 6,71% Х'аН2 Р 0 4 14 мл
Розчин «В» 2,52% № О Н  8,5 мл
Розчин «С» 5,4% р-н глюкози 5,5 мл
Розчин «Д» 2% р-н 0 $ 0 4 27,5 мл
Розчин «Е» 1% р-н СаС |2 0,3 мл
Тканинні блоки пульпи протягом 2 год. повинні зна

ходитися у вищевказаному фіксаторі при І - 4‘ С.
Чотириокис осмію діє не лиш е як  фіксатор, але й як 

контрастуюча речовина за рахунок того, що частина 
відновленого осмію після подальшої відмивки л и 
шається у тканині пульпи. Ця властивість осмієвого 
фіксатора надає можливість його використання у про
цесі підготовки тканинних блоків до електронно-мікро
скопічних, досліджень. Осмієвий фіксатор рівномірно 
проникає на всю глибину тканинних блоків пульпи зу
ба, забезпечуючи надійне та повне збереження клітин
них та неклітинних ультраструктур [6,7).

Після 2-годинної ф іксації в осмії тканинні блоки 
пульпи зуба слід відмити від осмієвого фіксатора в 0,1 
М фосфатному буфері ( рН 7,4 ) протягом 1 год. в 4-х 
свіжих порціях по 15 хв. у кожній.

Для проведення подальших досліджень тканинних 
блоків пульпи зуба їх необхідно зневоднити у спиртах 
зі зростаючою міцністю і переходом до ацетону за на- 
веденго нижче схемою:

50° спирт - 'три  свіжі порції по 10 хв.
70° спирт - три свіжі порції по 10 хв.
80° спирт - три свіжі порції по 10 хв.
95° спирт - три свіжі порції по 10 хв.
100° ацетон + 95° спирт 1 : 1 протягом 15 хв.
100° ацетон - три свіжі порції по 15 хв.

Це необхідно для того, щоб ретельно видалити воду 
з тканини пульпи зуба, ущільнити її, а потім просочи
ти епоксидними смолами.

Насичення тканинних блоків пульпи зуба проводить
ся в епоксидній смолі і при цьому концентрація робо-
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3:1 - 30 хв.
2:1 - ЗО хв.
1:1 - 30 хв.
1:2 - 30 хв.
1:3 - 30 хв.

чої суміші с моли та ацетону змінюється поетапно: 
100* ацетон + повна суміш смоли 3:1 - ЗО хв.
100* ацетон + повна суміш смоли 1:1 - ЗО хв.
100’ ацетон + повна суміш смоли 1:3 - ЗО хв.
Але цей спосіб має суттєвий недолік, який полягає в 

тоцу, що внаслідок насичення тканинних блоків пуль
пи зуба в три етапи вони мають малий ступінь 
щільності та недостатній ступінь збереження тканин
них структур [8].

Щ об досягти більшого ступеня щільності тканинних 
■блоків пульпи зуба, а також зберегти їхні структурні 
елементи, необхідно провести заливку цих блоків в 
епоксидну смолу ЕПОН - 812 за методикою, запропо
нованою нами ( заявка на винахід №  2001031761 від
16.03.2001 року).

Насичення тканинних блоків пульпи зуба проводить
ся за такою схемою:

100' ацетон + повна суміш смоли
100’ ацетон +  повна суміш смоли
100* ацетон + повна суміш смоли
100" ацетон + повна суміш смоли
100' ацетон +  повна суміш смоли
Увівши два додаткові етапи насичення із проміжною 

концентрацією робочої суміші смоли, тим самим 
пом’якшивши вплив фіксуючого розчину на клітинні 
структури, ми досягли кращ ого проникнення в них 
фіксуючого розчину та забезпечили плавний перехід 
від етапу до етапу насичення і більш глибоке проник
нення епоксидної смоли у тканинні структури пульпи 
зуба.

Цей спосіб заливки дозволяє досягти більшого ступе
ня щільності тканинних блоків пульпи зуба та разом з 
тим зберегти цілісність їхніх тканинних структур, за
побігти деформаціям та появі артефактів у тканинних 
структурах [9, 10]і 

П ісля заливки насичені тканинні блоки пульпи зуба 
необхідно розмістити у повній суміші смоли ЕПОН - 
812 у термостаті на 1 год. при і - +  35”С. Після цьо
го насичені шматочки пульпи переносили в желатинові 
капсули, розміщували їх у термостаті та проводили по
дальшу полімеризацію за схемою:

При і 35° С — 24 год.
При І 45° С — 24 год.
При І 60° С — 24 год.
Після закінчення процесу полімеризації проводили 

ультратомування отриманих тканинних блоків, ув’яз
нених в епоксидній смолі, на ультратомах УМТП - 1 та 
Л К Б ( 3 модель) за допомогою скляних ножів.

Таким чином, підготовлені за такою схемою тканинні 
блоки пульпи зуба надають змогу виготовити високої 
якості напівтонкі зрізи 0,2-4 мкм та 2-4 нм товщини і, 
як  результат, можливість проведення якісної міжнарод
ного рівня трансмісійної електронної мікроскопії, от
рим ання достовірної внутріш ньоклітинної та по
заклітинної інформації під час дослідження ультраст
руктурної будови пульпи зуба в нормі та при патології.
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Резюме
В настоящей статье дано докладное огіисание мето

дики, применяемой в исследовательской практике 
для подготовки пульпьі зуба к морфологическому рас
тровому злектронно-микроскопическому исследова- 
нию.
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