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Одонтогліфічні зони стертості великих кутніх зубів

Резюме. Визначення  одонтогліфічних зон стирання великих кутніх зубів, використовуючи
морфометричні й гістохімічні методи забарвлення, розширюють можливості реставраційних
технологій в клінічній стоматології і проведення ідентифікаційних заходів у судовій медицині.
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Одонтоглифические зоны стираемости больших коренных

зубов

Резюме. Определение одонтоглифических зон стираемости больших коренных зубов, используя
морфометрические и гистохимические методы окрашивания, расширяют возможности
реставрационных технологий в клинической стоматологии и проведения идентификационных
мероприятий в судебной медицине.
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Odontoglifical zones of the molars

Summary. Using of the combined histochemical coloration method of the hard tooth tissue gives opportunity
to determine the abrasion zone of the any tooth surface especially chewing surface and determining of the
abrasion area with using the plane geometric methods in forensic medecine.
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Вступ. Сучасні досягнення клінічної стома-
тології розширюють можливості не лише
відновлення дефектів твердих тканин зубів як
каріозного, так і не каріозного походження,
але й відновлення функції, якщо враховують-
ся одонтогліфічний малюнок жувальної по-
верхні, зокрема великих кутніх зубів. Мето-
ди виявлення ступеня стертості зубів для ви-
значення віку не завжди досить об’єктивні при
різноманітних труднощах на етапах прове-

дення. Використання гістохімічного забарв-
лення дає можливість на кожному зубі ви-
значити одонтогліфічні зони стертості, їх ло-
калізацію і завдяки морфометричним вимі-
рам визначити площу, що значно полегшує
проведення експертизи невідомих, скелетова-
них та обгорілих трупів.

У судово-медичній науці, а також в окремо
взятій її галузі судової стоматології, описано
достатньо методик визначення віку за показ-
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никами стертості зубів. В описаних методи-
ках, в основному використовують  показни-
ки стертості зубів, які практично проводять
при ідентифікації особи з метою встановлен-
ня віку з використанням спеціальної шкали
та оцінки в балах. Кожна описана методика
передбачає комплексний підхід та врахуван-
ня дії різноманітних факторів. Стертість твер-
дих тканин є однією з властивих рис зубів до-
рослих. Ступінь стертості зубів зумовлений
характером спожитої їжі, особливостями її
кулінарної обробки [2].

Ступінь стертості зубів пропорційний віку
людини (тобто часу, протягом якого зуб функ-
ціонує), але варіює серед різних етнічних груп.

Запропонована судовими медиками
B. G. Smith і J. K. Knight (1984) індексна оцінка
ступеня стертості твердих тканин зуба, від фа-
сеток стирання (невеликі поліровані поверхні)
до повної втрати коронки зуба, залишаючи
лише згладжену поверхню кореня до рівня ясен.
Ця індексна оцінка враховує різні типи зубів [3].

Методика визначення стертості різних
груп зубів схематична. У запропонованій ме-
тодиці, в межах однієї оцінки різні види стер-
тості з’єднані горизонтальними лініями, що
зображують рівень видів стертості. Показані
види стертості та їх оцінка в балах, лише за
морфологічною класифікацією не показують
кількісних втрат твердих тканин зубів. Вра-
ховуючи збільшення тривалості життя, та не
зважаючи на досить високий рівень профілак-
тичних заходів у західних країнах, відмічаєть-
ся зниження не лише рівня розвитку карієсу
та втрати зубів, а й власне самої стертості
зубів навіть в осіб похилого віку. Вчені
M. A. Donachie, і A. W. Walls (1995) запропону-
вали для деталізації визначення ступеня сти-
рання в осіб старечого віку індексну оцінку
ступеня стертості (Tooth Wear Index ). Ця ме-
тодика враховує не лише стертість оклюзій-
ної поверхні, а й  наявність дефектів на вести-
булярній та пришийковій ділянках. Так, на-
приклад, вікова стертість за М. М. Герасимовим
(1955) дозволяє визначити вік за умов, що в
індивідуума наявні всі зуби або відсутні лише
2–4, але присутні їх антагоністи. Інші мето-
дики, зокрема найбільш вживана діагностич-
на методика визначення віку за Тakei (1981,
1984), за якою визначають ступінь стертості
та позицію зуба, більш розширена та деталі-
зована, при цьому враховуються всі поверхні
та зони зубів [4, 5].

Але на нашу думку, досить часто візуальні
та оптичні методи виявлення  ступеня стер-
тості зубів для визначення віку не завжди до-
сить об’єктивні, виникають труднощі на ета-
пах проведення. Перш за все, не можливо
чітко, без використання спеціального забар-
влення визначити ділянку, тим більше площу
стертості твердих тканин, через особливості
рельєфу зубів.

Матеріали і методи. Вивчали одонто-
гліфічні зони стирання жувальної поверхні
великих кутніх зубів із використанням стан-
дартних методів світлової мікроскопії, комбі-
нованого гістохімічного забарвлення (ШИК +
альціановим синім), фотографування рельє-
фу поверхні зубів.

Результати досліджень та їх обговорення.

При використанні даного методу забарвлен-
ня твердих тканин зуба (зокрема емалі та ден-
тину) добре видно зони стертості та розмежу-
вання цих зон.

Отже, в даному випадку емаль забарвлюєть-
ся у блакитно-синій колір, а дентин – в ро-
жево-червоний колір завдяки ШИК-забарв-
ленню. Тому вказані одонтогліфічні зони сти-
рання емалі та дентину, тобто так звані
одонтогліфічні площадки, мають добре виражені
контури на всій жувальній поверхні почина-
ючи з підвищених ділянок, із розповсю-
дженням на заглиблені, а також розповсю-
джуються не лише в межах емалі, але й харак-
теризуються значною утертістю у дентині.

Використання даного гістохімічного забар-
влення надає можливість одонтогліфічно виз-
начити зону стертості на будь-якій поверхні,
де попередньо поверхні зуба, особливо жу-
вальні, забарвлені ШИК+альціановим синім
з подальшим більш детальним вивченням в
епімікроскопічному світлі. Також можливе
визначення площі у відсотках, використову-
ючи морфометричний метод із застосуван-
ням планіметричних лінійок згідно з методи-
кою (за Г. Г. Автанділовим, 1981) [1, 3].

На рисунку 1 зображено другий нижній
моляр, в якому макроскопічно на жувальній
поверхні виявляється зона, переважно в цен-
тральній частині коронки з деяким зміщен-
ням у дистальну сторону, інтенсивнонасиче-
ного кольору, тобто ділянка стертості (рис. 1).

Ділянка жувальної поверхні моляра, розта-
шована в дистальних відділах коронки, тобто
в зоні діа- та ендоконуса у вигляді трапеції ви-
значається в ділянці епіконуса. Але за макро-
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Рис. 1. Нижній другий моляр, жувальна
поверхня: ео-, епі-, діа-, ендоконус, a-ямка.

Горбики:
1) еоконус;
2) епіконус;
3) діаконус;
4) ендоконус;
5) центральна (a-ямка).
Нативне зображення, ́  20.

�

Рис. 2. Нижній другий моляр, жувальна
поверхня: ео-, епі-, діа-, ендоконус, a-ямка.

Горбики:
1) еоконус;
2) епіконус;
3) діаконус;
4) ендоконус;
5) центральна (a-ямка).
Нативне зображення, ́  20.
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скопічним виглядом топографічно їх важко
визначити.

На рисунку 2 добре видно зони стертої емалі
синього кольору з блакитнуватим відтінком, а
поряд прилеглі ділянки стертого дентину чер-
воного кольору. Добре видно «підковоподібну»
зону червоного кольору – стертий дентин, що
добре виражений та має значну товщину на
горбках молярів. Також досить чітко визна-
чається, поряд із червоною зоною «вінцеподіб-
на» смужка блакитного кольору, що відповідає
залишкам стертої емалі. Розширення зон сти-
рання емалі спостерігається по периферії
горбків та чітко в проекції центральної ямки. На
медіальній поверхні коронки у вигляді трапеції
представлено також 1/3 ділянки стертої емалі

та дентину еоконуса, що забарвлюються від-
повідно у блакитно-синій та червоний кольори.

Висновок. Одонтогліфічні зони стертості
емалі великих кутніх зубів визначаються не-
залежно від особливостей їх індивідуального
малюнку, використовуючи гістохімічне за-
барвлення ШИК+альціановий синій. Дана
методика характеризує розповсюдження
одонтогліфічних зон на жувальних поверх-
нях молярів людини, а також надає змогу
визначати площу стертості завдяки морфо-
метричним вимірам.

Перспективи подальших досліджень.

У подальшому планується вивчення по-
здовжніх та поперечних шліфів, що дасть змо-
гу встановити не лише локалізацію зон стер-
тості, тобто їх не лише площу, але і товщину.


