
після лікування в обох групах відновлення періапікальної ділянки в кістковій тканині 

спостерігалось в 40,8% випадків у пацієнтів основної групи і в 34,5% в групі порівняння. Ніяких 

змін рентгенологічної картини не відбулося у пацієнтів основної групи в 2 % випадках і 2-й − в 

7,2 %. 

Висновок: Вищевказані висновки свідчать про ефективність лікування періодонтитів з 

застосуванням діоідного лазера. 
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Актуальність. Дентин в порівнянні з емаллю являється менш твердою та пористою 

субстанцією. Як свідчать дані літератури, це пов’язано з меншою біомінералізацією та наявністю 

багаточисельних дентинних канальців, в яких розташовуються відростки одонтобластів, тіла яких 

локалізуються в пульповій камері [1,2,4]. Саме завдяки наявності цих відростків утворюється 

органічний матрикс дентину, який представлений колагеном I і II типу та преколагеновими 

структурами[3,5,6]. 

Мета роботи. Вивчення гістохімічних особливостей різних шарів дентину, а саме: 

предентинного шару поблизу пульпи, шару регулярного дентину, шару плащового дентину вздовж 

емалево-дентинної межі в залежності від статі. 

Матеріали і методи дослідження. Для досягнення поставленої мети нами 

використовувались великі кутні зуби верхньої та нижньої щелеп окремо жінок та чоловіків. При 

цьому проводилися розпили коронки цих зубів як у вертикальному, так і в горизонтальному 

напрямках. Одержані товсті шліфи полірувалися до отримання дзеркальної поверхні, а потім 

проводився комплекс різних гістохімічних реакцій для виявлення різних елементів матриксу 

дентину. 

Результати досліджень та їх обговорення: Проведеними дослідженнями встановлено, що 

у навколопульпарній зоні дентину коронки великих кутніх зубів локалізуються монопедичні 

відростки одонтобластів. Тобто, від цитоплазми одонтобласта, який розміщується біля пульпи, 
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відходить один цитоплазматичний відросток. Як показують гістохімічні дослідження при 

забарвленні ШЙК-тіоніновим синім, монопедичні відростки одонтобластів забарвлюються у 

темно-синій, а предентин – у червоний колір. При цьому, в ділянках орієтованих до горбів, 

відростки одонтобластів мають паралельний між собою та перпендикулярний до пульпової камери 

хід. В ділянці стилів дентинні трубочки мають косий хід. ШЙК-позитивні структури предентину 

представлені тонкими фібрилярними структурами, які являються попередниками колагену і 

складаються з нейтральних глікозаміногліканів. 

Встановлено, що відростки одонтобластів на поперечному розрізі оточені капсулою 

Неймана блакитного кольору. Між нею та відростком існує простір в якому розміщується білок – 

колаген. Безпосередньо за капсулою Неймана розміщуються тонковолокнисті ШЙК-позитивні 

структури преколагену.  

Шар регулярного дентину в основному представлений дихотомічними відростками 

одонтобластів, що знаходяться в дентинних трубочках, відокремлених тангенціальними 

колагеновими волокнами Ебнера. 

При гістохімічному забарвленні ШЙК-тіоніновим синім на поздовжньому шліфі відростки 

одонтобластів забарвлюються в темно-фіолетовий колір і мають паралельний до емалево-

дентинної межі хід. При цьому іноді між відростками виявляються з’єднуючі анастомози.  

Виявлено, що осередком дентинних трубочок являється базофільний, тіонін-позитивний 

дихотомічний відросток одонтобласта. Він оточений ШЙК-позитивною речовиною у вигляді 

товстих волокнистих структур – волокон Ебнера. Проведені морфометричні дослідження діаметру 

дихотомічного відростка свідчать, що він приблизно у 2 рази менший від монопедичного 

відростка одонтобласта. 

Разом з цим, нами встановлені деякі відмінності у вираженості та розташуванні ліній 

біомінералізації Оуена. Так, останні, при забарвленні ШИК-альціановим синім, представлені у 

вигляді концентричних паралельних ліній по відношенні до емалево-дентинної межі. Досягаючи 

навколопульпарної зони, лінії Оуена стоншуються, а потім виступають у вигляді голубих дрібних 

гранул. Останні зливаються з контурами ШЙК-позитивних структур предентину. Світлі контури 

дентинних канальців на всьому протязі перетинають лінії Оуена у вигляді паралельних 

поздовжніх смуг. 

Плащова частина дентину великих кутніх зубів знаходиться безпосередньо вздовж емалево-

дентинної межі і представлена дрібними відросками одонтобластів та товстими пучками волокон 

Корфа. Ці волокна містять колаген I типу і мікроскопічно товстіші, ніж волокна Ебнера, що 

містять колаген II типу. 
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Термінальні відростки одонтобластів при забарвленні ШЙК-тіоніновим синім представлені 

базофільними елементами округлої або овальної форми, навколо яких локалізуються ШЙК-

позитивні волокнисті структури перитубулярного дентину.  

Висновки. У чоловіків, на відміну від жінок, в ділянці монопедичних відростків 

одонтобластів відмічається менш чіткі контури нільськ-позитивної капсули Неймана за рахунок 

наявності в ній дрібної гранулярності. За рахунок цього простір між капсулою та відростком 

зменшується.  

На нашу думку, враховуючи транспортну властивість мембрани Неймана, можна думати 

про більшу функціональну активність монопедичних відростків одонтобластів у чоловіків в 

порівнянні із жінками. Це пов’язано із збільшеними розмірами коронки великих кутніх зубів 

згідно морфометричних даних. 
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