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Зубна ямка являє собою фізіологічне поглиблення  коронки мали х та великих кутніх зубів в залежності від 

одонтологічного малюнку. Проведені гістохімічні дослідження в поляризаційному світлі горизонтальних шліфів 

зубної ямки свідчать про різне розташування пучків емалевих призм зовнішніх пара- та діазонах емалі.  
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Вступ 

Зубна ямка являє собою фізіологічне поглиблення  
коронки малих та великих кутніх зубів, в залежності від 
одонтологічного малюнку зустрічається одна, дві або три 
ямки, які відповідно позначаються α (альфа), β (бета) та γ 
(гама) ямки. В останні впадають борозни (фісури), які 
відокремлюють певні горбики коронки і очевидно 
забезпечують їх трофіку. Цей факт підтверджується 
численними роботами Боровського та його 
співробітниками, які показують важливість слинної 
рідини в процесі біомінералізації емалі коронки зубів. З 
практичної точки зору вивчення морфологічної будови 
зубних ямок визначається частою локалізацією в них 
прекаріозного та каріозного процессу *2+.  

Проведені попередні дослідження свідчать про 
несинхронність розвитку карієсу в окремих ямках, що 
очевидно пов'язано з особливостями їх морфологічної 
будови *3, 4, 7+.  

Метою дослідження виходячи із вищезазначеного 
стало вивчення морфологічної будови зубних ямок не 
уражених карієсом.  

Матеріали та методи дослідження 

Дослідження проводились в декілька етапів на 
різних об’єктах. На першому етапі проводилось вивчення 
локалізації ямок у великих та малих кутніх зубах в 
залежності від одонтогліфічного малюнку у 37 студентів 
віком від 19 до 20 років.  

На другому етапі об’єктом дослідження слугували 15 
верхніх та нижніх великих кутніх зубів, в яких вивчалась 
будова ямок не уражених карієсом, як на подовжніх, так і 
на поперечних їх розпилах.  

Нарешті, на третьому етапі із товстих виготовлялися 
тонкі шліфи товщиною до 30-50 мкм шляхом полірування 
в алмазній пасті. 

 

 Виготовлені як товсті, так і тонкі шліфи гістохімічно 
забарвлювалися ШИК-альціановим синім. При цьому 
товсті шліфи фотографувалися за допомогою лупи в 
епіпроекції, а тонкі шліфи макрофотографування 
проводилось за допомогою цифрової фотокамери 
«Олімпус» на різних збільшеннях у прохідному, а також 
поляризованому світлі.  

Результати досліджень та їх обговорення 

При проведеному одонтологічному досліджені 
одонтогліфічного малюнку великих та малих кутніх зубів 
встановлено, що в залежності від кількості горбиків в цих 
класах зубів виявляється три, дві або одна ямка. Так при 
п’яти-горбиковому верхньому молярі зустрічається три 
ямки *5+.  

Перша з них α-ямка виявляється у місті злиття 
борозен, що роділяють ео- та епіконус. β-ямка 
знаходиться між борознами, що оточують діо- та 
ендоконус. Нарешті γ-ямка локалізується в борознах, що 
розділяють дістоконус. При чотирьохгорбиковому 
одонтогліфічному малюнку γ-ямка так само, як 
дістоконус зникає і залишаються γ- та β-ямки. Останні 
можуть мати близьке або віддалене розташування в 
залежності від наявності центрального або дистального 
гребеня тригона. При трьохгорбиковому нижньому 
молярі залишається лише одна γ-ямка та борозни, що 
розділяють ео-, епі- та діоконуси *3+.   

Дещо по-іншому локалізуються ямки в малих кутніх 
зубах, так в верхній щелепі вони мають лише два горбики 
ео- та епіконус, а діоконус відсутній. При цьому 
виявляється лише одна α-ямка. У нижніх малих кутніх 
зубах при наявності двох горбиків виявляються добре 
розвинуті додаткові мезіо- та дистостилі. На місці 
з’єднання останніх з центральною борозною 
виявляються α- та β-ямки остання, в порівнянні з пер 
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шою, називається несправжньою, завдяки її невеликій 
глибині [8]. 

Отже, результати одонтогліфічних досліджень 
свідчать, що по мірі відсутності горбиків коронки вели-
ких та малих кутніх зубів редукуються спочатку γ-, а 
потім β-зубні ямки. Таким чином, існує пряма 
залежність між кількістю горбиків та наявності певних 
ямок. Цей факт свідчить, що як ямки, так і впадаючі в 
них борозни здійснюють певну трофіку емалі завдяки 
слинній рідині, що їх покривають в фізіологічних умо-
вах. Не менш важливим у визначенні  процесів 
біомінералізації емалі відіграє морфологічна будова 
ямок [2, 6]. От чому, на другому етапі дослідження, 
нами проведене вивчення гістохімічних особливостей 
ямок не уражених карієсом на товстих подовжніх та 
поперечних шліфах. Результати проведених 
досліджень показують, що ямка на відміну від борозни 
пронизує всю товщу емалі і закінчується на емалево-
дентинній межі в той час, як борозна не доходить до 
цього орієнтиру, проте з’єднується з ним завдяки 
наявності багаточисельних емалевих пластинок (ла-
мел).  

З метою визначення гістотопографічного розташу-
вання зубних ямок в шарах емалі нами проведене 
епімікроскопічне дослідження вертикально та гори-
зонтально орієнтованих на них товстих, гістохімічно 
забарвлених шліфів великих кутніх зубів.  

Встановлено, що пучки емалевих призм забарв-
люються в світло-голубий колір в той час, як дентин 
інтенсивно червоного кольору. Пучки емалевих призм 
мають різне орієнтування в окремих частинах зубної 
коронки. Так, в ділянці горбиків вони мають вигляд 
накладених одна на іншу тарілочок, що зумовлюється 
паралелеподібним ходом емалевих призм. В ділянці 
шийки коронки пучки емалевих призм розташовують-
ся перпендикулярно відносно емалево-дентинної 
межі. Нарешті, екваторіальна частина коронки зуба 
та, яка прилягає безпосередньо до ямки, представле-
на зовнішніми та внутрішніми пара- та діазонами. 

Паразони мають  дещо темніший колір порівняно з 
діазонами. Згідно даних літератури і наших 
попередніх досліджень, утворення горизонтальних 
пара- та діазонів зумовлене перехресним, звивистим 
ходом пучків емалевих призм завдяки їх 
мостоподібній конструкції. Як показують наші 
епімікроскопічні дослідження, на подовжніх шліфах 
альфа-ямка розміщується між ео- та епіконусом і 
представляє собою перпендикулярне до емалево-
дентинної межі поглиблення емалі, яка приблизно 
займає половину товщини всієї емалі.  

Центральна частина (стержень) зубної ямки має 
темно-фіолетовий колір, до якого підходять зовнішні 
пара- та діазони. 

Перший із них має більш темноголубе, а другий 
більш світлоголубий колір. На межі зовнішніх пара- та 
діазонів виявляється чітка голуба полоска, яка 
розділяє їх від внутрішніх пара- та діазонів. Слід 
відзначити, що на товстих шліфах за рахунок деякого 
зміщення шарів емалі дно ямки не виявляється. З 
досвіду відомо, що в зоні емалево-дентинної межі 
пучки емалевих призм мають  більш чіткіші контури за 
рахунок наявності багаточисельних емалевих кущиків, 
що їх розділяють. Подібна альфа-ямці бета-ямка, яка 
розміщується в верхніх кутніх молярах, має перпен-
дикулярний до емалево-дентинної межі, проте вона 

знаходиться між діаконусом та едоконусом і має дещо 
розширену центральну частину. Останнє у вигляді 
стержня пронизує зовнішні пара- та діазони не дохо-
дячи до емалево-дентинной межі. На відміну від аль-
фа-ямки, в бета-ямці чітко визначається в її 
центральній частині темнофіолетова вузька смужка  
та  більш розширена частина червоного кольору, яка 
безпосередньо закінчується на внутрішніх пара- та 
діазонах емалі. Очевидно, що темнофіолетова зона 
відповідає зовнішньому шару кутикули, а червона зо-
на являє собою залишки внутрішньої оболонки кути-
кули (оболонки Насміта). Остання  складається з ней-
тральних глікопротеінів і гістохімічно представляє со-
бою ШИК-позитивну субстанцію. Отже, підводячи 
підсумок епімікроскопічних досліджень гістохімічно 
забарвлених товстих шліфів, можна прийти до вис-
новку, що незалежно від локалізації в коронці зуба, 
альфа- та бета-ямки мають стереотипну будову. Так, 
центральний стержень ямки складається із 
зовнішнього та внутршнього шарів кутикули, яка пер-
пендикулярно пронизує зовніші та внутрішні пара- та 
діазони, а у внутрішніх пара- та діазонах дещо 
зміщується відносно даної межі. 

З метою визначення зони, яка знаходиться побли-
зу зубної ямки, нами виготовлені поперечні товсті 
зубні шліфи. При цьому після гістохімічного забарв-
лення шліфів ШИК-альціановим синім в прохідному 
світлі проведена їх поляризаційна мікроскопія. Даний 
вид мікроскопії дозволяє чітко виділити як зовнішні, 
так і внутрішні пара- та діазони, а також кутикулу. Ос-
тання забарвлюється в темнофіолетовий колір, 
нечітко відмежовується від зовнішніх паразонів. З 
поверхні кутикули, пронизуюючи всі шари емалі, 
відходить ламела, яка поблизу емалево-дентинної 
межі, розволокняється на  окремі тонкі пучки. 

Зовнішні паразони при поляризаційній мікроскопії 
представлені паралельними пучками емалевих 
призм, які забарвлюються в зелений колір. Зовнішні 
діазони забарвлюються в червоний колір. Очевидно, 
що це зумовлено деякими згинами пучків емалевих 
призм. Внутрішні паразони забарвлюються в жовтий 
колір і по всій товщині менші відносно зовнішніх пара- 
та діазонів. Нарешті внутрішні діазони розташовують-
ся безпосередньо на емалево-дентинній межі і харак-
теризуються строкатістю малюнка за рахунок 
наявності в ньому багаточисленних емалевих кущиків, 
які забарвлюються в темний колір. Безпосередньо 
навколо ямки пучки емалевих призм змінюють своє 
орієнтування, а сама центральна частина ямки пред-
ставлена скупченням темнофіолетового кольору мас, 
які нагадують зовнішній шар емалі - кутикулу.  

Проте вказаний центральний стержень ямки 
закінчується на межі зовнішніх та внутрішніх пара- та 
діазонів. Перші із них огортають  центральний стер-
жень, причому між окремими пучками емалевих 
призм, що мають зелений або червоно-жовтий колір, 
паралельно до ямки розміщуються темнокоричневого 
кольору строкаті утворення, які вочевидь представ-
ляють собою паралельні пучки емалевих призм, 
зрізані в горизонтальному напрямку. На відміну від 
зовнішніх, внутрішні пара- та діазони представлені 
пучками емалевих призм, які мають косий хід по-
відношенню до центральної частини ямки.  
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Висновки 
Отже, проведені гістохімічні дослідження в 

поляризаційному світлі горизонтальних шліфів зубної 
ямки свідчать про різне розташування пучків емале-
вих призм зовнішніх пара- та діазонах емалі. Так 
зовнішні пара- та діазони огортають центральну час-
тину зубної ямки, яка являється продовженням кути-
кули. В той час, як внутрішні пара- та діазони мають 
косий хід, за рахунок чого дещо зміщується дно зубної 
ямки. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ НЕ ПОРАЖЕННЫХ КАРИЕСОМ ЗУБНЫХ ЯМОК 
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Ключевые слова: зубная ямка, гистохимические исследования, горизонтальные шлифы, паразоны, диазоны. 
Зубная ямка представляет собой физиологическое углубление коронки малых и больших коренных зубов в зави-
симости от одонтологического рисунка. Проведенные гистохимические исследования в поляризационном свете 
горизонтальных шлифов зубной ямки свидетельствуют о различном расположении пучков эмалевых призм 
внешних пара- и диазонах эмали. 

Summary 
MORPHOLOGICAL STRUCTURE DENTAL PITS WHICH ARE NOT AFFECTED BY CARIES   
Gasiuk P.A., Pysarenko E.A., Kostyrenko A.P. 
Key words: dental pits, histochemical studies, horizontal slices, para-areas, dia-areas.  
Dental pit is a physiological deepening in the crown of  small and large molar teeth depending on odontological outline. 
Histochemical study carried in the polarizing light of horizontal slices taken from dental pits indicates the location of dif-
ferent bundles of enamel prisms in external enamel para- and dia-areas.  
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В досліді на 25-ти білих щурах досліджені зміни процесів пероксидного окислення ліпідів у тканинах тонкої 
кишки за умов її гострої непрохідності, залежні від функціонування NO-синтаз. Виявлено що за умов гострої 
тонкокишкової непрохідності nNOS справляє протективну дію щодо активації пероксидного окислення ліпідів 
у тканинах тонкої кишки. Застосування неселективного інгібітору NO-синтаз L-NAME та селективного інгі-
бітору nNOS 7-нітроіндазолу сприяє активації цього процесу. 
Ключові слова пероксидне окиснення ліпідів, тонкокишкова гостра непрохідность, NO-синтази.  

Гостра тонкокишкова непрохідність (ГТКН) все ще 
вважається невирішеною проблемою абдомінальної 
хірургії. Незважаючи на прогрес, який був досягнутий 
протягом останніх років, результати лікування цього 
захворювання не можуть задовольнити клініцистів, 
оскільки післяопераційна летальність залишається 
високою і сягає 13-17% і не має тенденції до змен-
шення.  

Відома здатність оксиду азоту (NO) впливати на 
широкий спектр фізіологічних і патологічних процесів 
у кишечнику, зокрема, на моторну функцію, кишкову 
секрецію й абсорбцію, механізми репарації тканин, 
інфекційний процес. У той же час повідомляється про 
роль NO у кишечнику як потужної цитотоксичної речо-
вини . 

Проте не існує єдиної думки щодо участі різних 
ланок системи NO у механізмах розвитку ГТКН. При 

цьому практично відсутні дослідження про роль 
функціональної активності NO у тканинах тонкої киш-
ки за умов ГТКН.  

Метою роботи було вивчення зміни процесів пе-
роксидного окиснення ліпідів в тканинах тонкої кишки 
за умов її гострої непрохідності, залежнихвід 
функціонування NO-синтаз . 

Матеріали і методи 
Експерименти виконані на 25 білих щурах лінії 

Вістар масою 180-240 г. Оперативне втручання про-
водили під внутрішньоочеревинним тіопенталовим 
наркозом (40 мг на 1 кг маси тіла), виконували 
лапаротомію. В рану виводили петлю тонкої кишки, 
знаходили та перев’язували одну з магістральних вен 
брижі. Кишку складали по типу «двостволки». 
Післяопераційну рану зашивали. Евтаназію тварин 


