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Ікла становлять собою особливо важливий клас 
зубів для лікарів-ортопедів, тому що вони є опор
ними зубами при протезуванні різними видами 
знімних і незнімних ортопедичних конструкцій [4]. 
З огляду на це актуальним є вивчення твердості 
різних ділянок емалі та дентину [1] іклів окремих 
антропологічних варіантів [2, 3].

М ат ер іали  та м ет оди д о с л ід ж е н н я

Матеріалом для дослідження були 41 ікло верх
ньої (20) та нижньої (21) щелеп, екстирповані за 
ортопедичними показаннями та в трупів за згодою 
родичів. Згідно з даними О.О.Зубова, за наявніс
тю лінгвального горбика проводився розподіл ма
теріалу на 4 антропологічні варіанти.

У першому антропологічному варіанті лінгваль- 
ний горбик був відсутній ( у 18 випадках).

У другому антропологічному варіанті у 12 дослі
дженнях на місці лінгвального горбика виявляєть
ся овальне здуття емалі.

У третьому (відповідно -  6 досліджень) та чет
вертому (5 випадків) антропологічних варіантах 
іклів лінгвальний горбик досягає третини висоти 
та повністю досягає висоти різального краю іклів. 
Межі головного та лінгвального горбиків визнача
ли єріохроморл чорним Т.

Після цього вздовж горбиків проводили розпил і 
одержували товсті шліфи, які забарвлювали ШИК- 
альцїановим синім.

Це дозволяло чітко виділити окремі анатомічні 
структури емалі та дентину. Останні вимірювали 
на мікротвердість мікротвердоміром (МТМ-3). Ре
зультати замірів мікротвердості (в мікропаскалях) 
підлягали статистичній обробці в програмі “Мв 
Ехеі” та представлені в таблиці.

У першому антропологічному варіанті мікротве
рдість збережених ділянок кутикули в ділянці ек
ватора та шийки іклів складає в середньому

31,1±1,3 мікропаскаль. Твердість емалі в ділянці 
основного горбика становить 60,8+1,5 мікропас
каль і майже не відрізняється від середніх її пока
зників у ділянках екватора вестибулярної та лінг- 
вальної поверхонь іклів цього варіанту, відповідно 
складаючи 60,1±1,4 та 60,4±1,5 мікропаскаль. Це 
свідчить, очевидно, про рівномірність біомінералі- 
зації емалі в різних ділянках іклів, яка в серед
ньому перевищує твердість ділянок кутикули цих 
зубів приблизно в 2 рази. Найменша твердість 
визначається в дентині коронки іклів. Середня її 
величина (14,08±0,23 мікропаскаль) приблизно в 2 
рази менша, ніж у кутикулі, і в 4 рази менша, ніж у 
ділянках емалі. Очевидно, це зумовлено як гісто- 
структорою емалі та детину, так і особливостями 
їх біомінералізації.

У порівнянні з першим варіантом у другому ан
тропологічному варіанті твердість емалі на основ
ному горбику вища (82,4±4,3 мікропаскаль) зі ста
тистично достовірною різницею Р<0,05. Проте 
хоча в другому варіанті твердість емалі на вести
булярній (78,8±3,7 мікропаскаль) та на лінгвальній 
(77,2±2,1 мікропаскаль) поверхнях вища в порів
нянні з першим варіантом, це статистично недо
стовірно (Р>0,05). Це саме стосується твердості 
збережених ділянок кутикули (29,5±1,5 мікропас
каль). При цьому, 'якщо співвідношення дентину 
до кутикули приблизно дорівнює 1:2, то відношен
ня емалі до дентину збільшується до 5 раз. Таке 
збільшення твердості різних ділянок емалі в дру
гому антропологічному варіанті можна пояснити 
чіткіше вираженими в лупі не тільки подовжніми, а 
і горизонтальними лініями Гунтера- Шрегера.

У третьому антропологічному варіанті виявили, 
що твердість емалі на основному горбику найбі
льша в порівнянні з твердістю емалі на екваторі 
вестибулярної (66,2±2,8 мікропаскаль) та лінгва- 
льної (66,2+2,8 мікропаскаль) поверхонь. Слід за
значити, що твердість збережених ділянок кутику
ли (19,1±2,3 мікропаскаль) у порівнянні з попере
дніми варіантами зменшена, що можна пояснити 
віковими змінами. Проте твердість дентину в ко-
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ронковій частині іклів у третьому варіанті 
(15,01 ±0,8 мікропаскаль) не відрізняється від 
першого та другого варіантів (р>0,05). Особливу 
уваг/ привертають показники твердості емалі на 
додатковому лінгвальному горбику, середнє зна
чення якого - 24,3±3,7 мікропаскаль, що майже в З 
рази менше, ніж у емалі екватора лінгвальної по
верхні, але з 2 рази більше, ніж у ділянках її збе
реженої кутикули. Це можна пояснити тим, що, як 
свідчить гістотопографічне дослідження, в лінгва
льному горбику поряд із ділянками емалі, забарв
леної в синій колір, на її поверхні розміщується 
товстий шар кутикули, забарвленої в бузковий 
колір. Очевидно, наявність останньої змінює пока
зники мікротвердості на лінгвальному горбику.

У четвертому антропологічному варіанті встано
влено, що твердість емалі на основному горбику 
(78,2+2,1 мікропаскаль), а також у ділянці еквато
ра емалі вестибулярної (72,1 ±1,6 мікропаскаль) та 
лінгвальної (71,1+1,6 мікропаскаль) поверхонь 
статистично достовірно (Р <0,05) не відрізняється 
не тільки між собою, а і в порівнянні з попередні
ми антропологічними варіантами. Це саме стосу
ється твердості кутикули (22,9±1,6 мікропаскаль), 
а також дентину (14,42±0,5мікропаскаль). Щодо 
твердості емалі в ділянці додаткового лінгвально- 
го горбика четвертого антропологічного варіанту 
іклів, то його середня величина (41±2,3 мікропас
каль) приблизно в 2 рази більша, ніж у лінгваль- 
ного горбика третього заріанту, проте майже в 2 
рази менша, ніж у основного горбика. Це свідчить, 
що твердість додаткового горбика має проміжне 
значення в порівнянні з указаними структурами й, 
очевидно, зумовлена деякими відмінностями в 
процесі біомінералізації емалі.

Висновки

Отже, результати наших досліджень необхідно 
враховувати лікарям стоматологам-ортопедам у 
препаруванні іклів як опор під металокерамічні 
конструкції зубних протезів.
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Р е з ю м е

Авторами изучена микротвёрдость эмали ± 
клыка (20 верхней и 21 нижней челюстей) челов' 
ка в различных её участках в четырёх антропол< 
гических вариантах, что необходимо учитывз- 
врачам стоматологам-ортопедам при препарир* 
вании клыков под металлокерамические коне 
рукции зубных протезов.

S um m ary

The authors have studied microhardness of th 
enamel of 41 canines (20 upper and 21 lower jaws c 
a moon at different parts in four anthropological var 
ants that is necessary for stomatologists -  orthope 
dists to tare into account in canines preparation fc 
metalloceramic constructions of dentures.


