
Каськова Л.Ф., Солошенко Ю.І., Амосова Л.І., Бережна О.Е. 

ВИВЧЕННЯ СТУПЕНЯ МІНЕРАЛІЗАЦІЇ ЕМАЛІ ПОСТІЙНИХ 

МОЛЯРІВ У ДІТЕЙ 6-7 РОКІВ 

Ключові слова: діти, постійні моляри, ступінь мінералізації, жувальна 

поверхня. 

 Актуальність: В дитячій стоматології проблема фісурного карієсу в 

постійних зубах залишається актуальною, тому що поширеність цього 

захворювання не зменшується з роками і діагностується у дітей вже в 6–

річному віці, після прорізування перших молярів. Маючи складну анатомічну 

будову жувальної поверхні, ці зуби найбільш часто уражуються карієсом в 

перші роки після їх прорізування. Наші дослідження показали, що карієс в 

шостих зубах в перший рік після їх прорізування виникає виключно в ямках 

жувальних поверхонь [1], так як вони є найбільш глибокими анатомічними 

утвореннями [2]. Клінічне вивчення глибини ямок дозволило нам поділити їх на 

три групи: неглибокі (глибина менша, ніж 0,2 мм), середні (глибина від 0,2мм 

до 0,5 мм включно) і глибокі ( від 0,6 до 0,8 мм включно) [3]. Було визначено, 

що в перших постійних молярах верхньої та нижньої щелеп кількість 

неглибоких ямок значно переважає кількість середніх і глибоких ямок (82%, 5% 

і 13% відповідно). Результати клінічного дослідження показали, що частота 

ураження перших молярів залежить від глибини ямок жувальної поверхні. 

Моляри, оклюзійні поверхні яких мають хоча б одну середню чи глибоку ямку, 

є більш сприйнятливими до карієсу [4]. Можливо, підвищення карієсогенності 

ямок зі збільшенням їх глибини залежить від ступеня їх мінералізації.  

 Метою дослідження стало вивчення ступеня мінералізації емалі ямок 

жувальної поверхні перших постійних молярів залежно від їх глибини.  

 Матеріал і методи дослідження. Нами було обстежено 743 інтактних 

перших постійних молярів у 233 дітей (І та ІІ групи здоровя) віком 6 років. 

Після визначення глибини ямок запропонованим нами способом (рац. 

пропозиція № 1860 від 11.06.98) моляри були розподілені на три  групи: з 

неглибокими, середніми та глибокими ямками, після чого був вивчений ступінь 

їх мінералізації за показниками омічного опору твердих тканин електричному 

струму. Для порівняння була також вивчена ступінь мінералізації бугрів 

молярів за тими ж показниками. Ступінь мінералізації емалі постійних молярів 

у ділянці ямок оцінювали за показниками омічного опору твердих тканин 

електричному струму за методикою Сайфулліної Х.М. та інш. [5] з 

використанням пристрою мультиметра М 890 F. Вимірювання проводили тричі 

в ділянці ямок. Для порівняльної характеристики омічний опір вимірювали на 

верхівці горба зуба. 

Ступінь мінералізації, згідно даним автора, вважали високою при 

значенні опору 1 МОм.  

 Результати дослідження показали, що найвищі показники омічного 

електричного опору були на горбах молярів, які суттєво відрізнялись від 

показників опору емалі ямок жувальної поверхні, незалежно від їх глибини 



(р0,001). Зі збільшенням глибини ямок спостерігалось вірогідне зниження 

показників омічного опору емалі цих заглиблень (р0,001) (табл.). 

Таблиця  

Показники омічного опору емалі бугрів та різних за глибиною ямок 

жувальної поверхні молярів 

Кількість 

молярів 

(n) 

Утворення жувальної 

поверхні молярів 

Кількість 

обстежень 

(n) 

Значення опору 

(МОм) 

(Мm) 

 

233 

бугри 100 0,69  0,001 
я
м

к
и

 

неглибокі 105 0,46  0,007 

р10,001 

середні 100 0,37  0,003 

р10,001 

р20,001 

глибокі 100 0,29  0,001 

р10,001 

р20,001 

р30,001 

 

 Висновки. Встановлено, що ступінь мінералізації ямок жувальної 

поверхні молярів залежить від їх глибини. Чим глибша ямка, тим менший 

ступінь її мінералізації, що є одним із факторів ризику виникнення карієсу 

Отримані результати дослідження необхідно враховувати при проведенні 

профілактичних заходів в перших постійних молярах. 
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