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застосовувати стовбурові клітини для лікування хвороби Паркінсона у мишей та щурів; 

американські вчені  навчились у лабораторних умовах вирощувати клітини підшлункової 

залози, які після трансплантації пацієнтам будуть самостійно продукувати достатню кількість 

інсуліну, а тому ,можливо, скоро відпаде необхідність у ін'єкціях інсуліну; вчені на щурах 

показали ефективність застосування генетично модифікованих стовбурових клітин , які 

секретують фактор росту , який захищає від загибелі нейрони у хворих на боковий 

аміотрофічний склероз (БАС).  

Таким чином, стовбурові клітини, які відкриті ще на початку 20 століття, все більше 

цікавлять науковців світу, що неодмінно приведе до нових фактів, відкриттів, які полегшать 

лікування найрізноманітніших хвороб.    
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Проведеним мікрорентгенівським дослідженням емалі в різних ділянках емалі 

встановлено наступне. Пелікула, що вистилає поверхню кутикули емалі має відношення 

кальцію до фосфору 1,35±0,2, що відповідає формулі кристалу брушиту (СаНРО4) або 

монетиту (СаНРО4 5Н2О). Безпосередньо в самій кутикулі відношення кальцію до фосфору 

збільшується і становить 1,82±0,03, що характерне для октакальцію фосфату (Са8Н2 (РО4)6 

Н2О. В лініях біомінералізації Ретціуса утворюється нонафосфат кальцію (Са9Н2(РО4)6 (ОН)2. 

Са/Р 1,914±0,01. Емалеві призми в своїй структурі містять в основному гідроксиапатит 

(Са10(РО4)6 (ОН)2 із відношенням Са/Р=1,67±0,04. Нарешті, поблизу емалево-дентинної межі 

у безпризмовій емалі виявляється кристали карбонатфосфату (Са10(РО4)3(СО3)3(ОН). 

Са/Р=3,125+0,03. 

Отже проведені дослідження свідчать, що в окремих ділянках емалі відбувається різна 

структурно-функціональна організація кристалічної решітки окремих видів апатитів завдяки 

іонному обміну кальцію та фосфору. 
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Встановлено, що шийка, екватор, горбики коронки зуба мають різне розташування 

пучків емалевих призм. В ділянці шийки вони мають S-подібний хід, в екваторі пучки 

емалевих призм утворюють хрестоподібні «мостоподібні конструкції», пучки емалевих призм 

в ділянці горбиків утворюють спіралеподібні ходи.  

Метою дослідження є вивчення розподілення ламел, емалевих кущиків, емалевих 

веретен та будови сітчатого шару, тобто таких структурних елементів, які знаходяться вздовж 

емалево-дентиної межі. Практичне значення у визначенні емалево-дентиної межі полягає у 

вивченні морфогенезу поверхневого та середнього карієсу при його апроксимальній 

локалізації.  

Результати дослідження емалево-дентиної межі апроксимальної ділянки коронки зуба 

довели наявність в даній ділянці чотирьох шарів. Перший шар призмової емалі, яка 

пронизується ламелами і містить емалеві кущики. Другий сітчатий шар представлений 

базофільними темними та світлими структурами. Третій шар кортикального дентину, який 

містить термінальні дентинні трубочки. Четвертий шар – дентиний шар Ебнера, що містить не 

анастомозуючі трубочки.  


