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Вступ. Карієс зубів в даний час залишає
ться найпоширенішим захворюванням, що 
досягає в цивілізованих країнах до 90%. 
В зв’язку зі стрімким розвитком реконст
руктивних та реставраційних технологій в 
стоматології стає очевидним зв’язок одон- 
тогліфічного візерунку зубів людини з одон- 
топатологією. Карієс в цілому залишається 
широко розповсюдженим захворюванням 
для населення, що в певній мірі може при
вести до його ускладнень (таких як пуль
піт, періодонтит). Найбільш часто карієсом 
вражаються верхні і нижні коронки моля
рів, які мають два одонтогліфічних візерун
ки «У» , «+» [4,5]. «У» -  візерунок є більш 
архаїчним, так як зустрічається у мавп, 
неандертальців, звідси і назва -  зуб «дріо
пітека» [3]. Для даного візерунка характер
на наявність дистального гребеня тритону, 
який сполучає епіконус з діаконусом.,

В ході еволюційного розвитку сучас
ної людини переважно зустрічається «+» 
(плюс-візерунок) коронки, для якого харак
терна наявність центрального гребеня, що 
має переривчастий хід між еоконусом і діа
конусом.

Раніше проведені [1,5] «дослідження 
одонтогліфічного малюнка показали, що в 
першу чергу карієсом вражаються більш 
архаїчні структури «У» -візерунка. У зв'я
зку з цим існує думка, що карієс є фізіо
логічним редукційно-атрофічним процесом 
стародавніх одонтогліфічних структур і обу
мовлений такими благами цивілізації, як 
м’яка і вуглеводна їжа [1,6].

Необхідно відзначити, що згідно прове
деного аналізу даних літератури є лише по
одинокі роботи, в яких проведений аналіз 
одонтогліфічного візерунка з гістотопогра- 
фією карієсу як емалі, так і дентину. Поза 
сумнівом, що вивчення Фототопографії карі
озного процесу представляє значний інтерес 
для лікаря-етоматолога при цілеспрямова
ній обробці каріозної порожнини та підбору 
відповідного пломбувального матеріалу.

Метою дослідження було встановити гіс- 
тотопографію каріозного процесу молярів

(м. Полтава)

людини в залежності від одонтогліфічного 
малюнка.

Об’єкт та методи дослідження. Виходя
чи з вищезазначеного, нами проведені до
слідження в двох напрямках. Перший на
прямок передбачав встановлення частоти 
одонтогліфічного малюнка молярів верхньої 
та нижньої щелеп у студентів у віці від 18* 
до 22 років, коли ще немає стертості горбів. 
Отже, на першому етані була встановлена 
частота одонтогліфічного малюнка («+» або 
«У» ), кількість бугрів та ямок молярів під 
час проведення загального стоматологічно

г о  огляду 112 осіб. На другому етапі нами 
проведені дослідження взаємозв'язку одои- 
тогліфічного візерунка з гістотопографією 
каріозного процесу на видалених молярах, 
уражених різною локалізацією і глибиною 
карієсу (36 видалених молярів).

Результати досліджень та їх обговорен
ня. В результаті проведених досліджень 
встановлено, що у студентів, які прожива
ли в Полтавській області переважно зустрі
чається «+» -візерунок з різною кількістю 
горбів (68 випадків). В той час, як у студен
тів арабських країн частіше зустрічається 
«У» візерунок (44 випадки). Причому при 
«У» -візерунку частіше зустрічається карі
єс. Дане положення знаходить своє підтвер
дження в роботах А.А.Зубова [4,5], який за 
одонтологічними ознаками розрізняє 2 ти
пи європеоїдної раси (північна європеоїдна 
-  арійці з наявністю «+» -візерунку і додат
ковим горбиком Карабеллі-де Йопга та пів
денна європеоїдна раса -  семіти з переваж
ним «У» -  візерунком).

Для дослідження взаємозв’язку одон
тогліфічного малюнка з гістотопографією 
каріозного процесу на видалених молярах, 
з різними формами карієсу, проводилось 
макроскопічне дослідження 36 видалених 
бокових зубів (молярів), фіксованих в 40% 
розчині формаліну протягом 2-3 тижнів, із 
подальшим забарвленням їх жувальної та 
проксимальної поверхні еріохромом-Т чор
ним. Після вищеописаного гістохімічного 
забарвлення проводилось фотографування
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рельєфу поверхні зубів, на цифровому фото
апараті «MINOLTA DIMAGE 7».

Після встановлення одонтогліфічного 
малюнка, проводився поздовжній розпил 
коронки видалених молярів з подальшим 
забарвленням їх ШИК-альціановим синім.

Рис, 1. Ураження карієсом «- і р-ямки, та поєд
нання фісурно-ямочного карієсу з проксимальною 
формою. Забарвлення ШИК+ альциановий синій. 
36. х 20.

Так, наприклад, при «+» узорі в 5-ти 
гербовому молярі (рис.1) відмічається дест
рукція в а та р -  ямках, що не виходить за 
емалево-дентинну межу. Дане ураження жу
вальної поверхні моляра поєднується з про
ксимальною формою карієсу -  руйнування 
йде під ендоконусом, що очевидно, можна 
пов’язати з редукцією ендоконуса [2,4].

При «У» візерунку в молярі при наявно
сті шести горбів (рис.2) відмічається додат
ковий горбик Карабеллі-де Йонга {постено- 
конус). В цьому випадку розповсюдження 
каріозного процесу йде по всіх борознах, а 
та р-ямках в межах емалі.

Рис. 2, Посилення малюнку борозен, додаткові 
дублюючі борозенки, поверхневе ураження карі
озним процесом борозен та ямок. Забарвлення 
ШИК+ альциановий синій. 36. х 20.

Висновки, Результати наших дослі
джень показали, що в молярах існують ка- 
рієеогенні зони у вигляді борозен та ямок, 
в яких залежно від «Y» або *+ *  малюнка, 
а також кількості горбів, розповсюдження 
патологічного процесу має свої особливості. 
Останнє н е о б х ід н о  в р а х о в у в а т и  а р и  прове
денні певних лікувальних заходів.

Перспективи подальших досліджень. 
Дані, отримані в результаті проведених до
сліджень, дають можливість подальшого 
спостереження особливостей розповсюджє- 
ності каріозного процесу як за локалізаці
єю, так і за глибиною деструктивних змін, 
а саме в залежності від одонтогліфічного ма
люнка молярів.
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