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 Динаміці морфологічного розвитку різців присвячено праці A. Dahlber, С. G. 

Turner (1963). Уїльямс (1928) виділив три форми вестибулярної поверхні верхніх 

різців. Перша крайня ‒ трикутна форма ‒ характеризується гіпердонтією і властива 

вона східній групі населення. Друга крайня ‒ овоїдна форма ‒ характеризується 

мікродонтією (південні гілки європеоїдної раси). Проміжна форма ‒ прямокутна ‒ є 

найпоширенішою і характерна вона для центрально-європеоїдної раси (О. Зубов, 

1968). 

 Нами проведено одонтологічне дослідження, що включало вивчення 

одонтологічних особливостей верхніх різців у хлопчиків віком 10-14 років. За 

результатами наших досліджень одна з трьох основних форм вестибулярної поверхні 

верхніх медіальних різців ‒ прямокутна ‒ зустрічається найчастіше (70 % випадків). 

За прямокутної форми медіальний та дистальний краї коронки паралельні. 

Медіальний та різальний краї, сходячися між собою, утворюють прямий кут. Ширина 

коронки в даному разі практично така, як ширина в ділянці різального краю та 

екватора, а в ділянці шийки трохи звужується. Другою за частотою є трикутна форма 

вестибулярної поверхні верхніх різців. Вона у наших дослідженнях склала 25 % 

випадків і характеризується зміщенням у бік шийки медіального та дистального 

країв. Медіальний кут при цьому гострий, добре окреслений, різальний край дещо 

скісний у дистальному напрямі. Коронка найширшою є у ділянці різального краю і 

поступово звужується до шийки. 

 І, нарешті, 5 % наших досліджень склала овоїдна форма вестибулярної 

поверхні коронки верхніх центральних різців, що характеризується зігнутістю 

медіального та дистального країв, найширшою коронка є у ділянці екватора. За 

овоїдної форми заокруглений не тільки дистальний кут, але й медіальний, хоча й 

менше. Різальний край при цьому дещо загнутий. 

 Нами запропоновано новий показник, якій відображує відносну величину 

висоти коронки центральних різців по відношенню до ширини шийкової частини, яка 

(як свідчать одонтологічний показник - вираженість емалевого напливу) 

характеризує ступінь дозрівання емалі. 

 За результатами досліджень відносних показників росту коронки, дане 

співвідношення за прямокутної форми складає 1,49, ділянка від шийки до екватора 

дорівнює 0,67. За трикутної форми вестибулярної поверхні відносний показник росту 

коронки верхніх різців дещо знижений і склав 1,47. Дана форма коронки обумовлена 

переважно вираженим ростом шийко-екваторіальної частини зі статистично 

вірогідною відмінністю порівняно з прямокутною формою (Р<1% = 0,78). За овоїдної 

форми відзначається статистично вірогідне зменшення співвідношення висоти 

коронки до величини шийкової чистини (H/L=1,4), що свідчить про гіпоплазію 

коронки за рахунок зменшення різальної екваторіальної частини. Ділянка від шийки 

до екватора склала 0,74 і займає середнє положення між прямокутною та трикутною 

формами. 

 Таким чином, як показують результати наших досліджень, є три варіанти 

форми коронки верхніх центральних різців (прямокутна, трикутна, овоїдна), які 

можуть бути зумовлені не тільки вертикальним ростом, але й горизонтальним 

ступенем диференціювання. 
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