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22 СЕКЦІЯ «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА І» 

редукція крист, зниження їх загальної площі у парієнтальних (ПГ) на 37,00 % (р<0,05) і в 

головних гландулоцитах (ГГ) на 34,52 % (р<0,01). Виникав дефіцит енергії клітин, як 

результат дисфункції структурно „неповноцінних” мітохондрій. А вже 60 добу 

спостерігалося зменшення площі мітохондрій лише на 5,72 % (р>0,05) у ПГ і на 4,50 % 

(р>0,05) у ГГ. Відмічалось відновлення мітохондріального ретикулума, як результат 

компенсаторних реакцій клітинних популяцій. 

 

 

СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВКОЛОПУЛЬПАРНОГО ДЕНТИНУ ВЕЛИКИХ 

КУТНІХ ЗУБІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТАТІ. 

П. А. Гасюк, А. Б. Воробець, В. Б. Радчук 

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ 

України», кафедра ортопедичної стоматології. 

Метою даної роботи є виявлення структурних особливостей будови дентину великих 

кутніх зубів, визначення показників щільності дентинних відростків і діаметру їх канальців в 

ділянці навколопульпарного дентину в залежності від статі.  

Методи дослідження: Для досягнення поставленої мети використовувались великі 

кутні зуби чоловіків та жінок, з них виготовлялись товсті і тонкі шліфи з подальшим їх 

гістохімічним забарвленням і вивченням в прохідному та поляризаційному світлі.  

Результати: Проведеними мікроскопічними дослідженнями декальцинованих 

великих кутніх зубів виявлено, що в рогах пульпової камери у чоловіків одонтобласти мають 

багаторядну структуру. Це зумовлено тим, що функціонально активні одонтобласти 

підходять ближче до предентину. Завдяки цьому щільність монопедичних дентинних 

відростків складає 90 канальців на 96 ядер, тобто відношення складає 1:1. У жінок при 

підрахунку відношення дентинних відростків до багаторядного розташування ядер складає 

70:71, тобто 1:1. Різна кількість відростків одонтобластів у чоловіків і жінок зумовлена 

більшою васкуляризацією рогів пульпи у чоловіків, ніж у жінок. Отже, за результатами 

досліджень навколопульпарного дентину чоловіків і жінок можна зробити висновок, що в 

рогах пульпової камери розміщуються багаторядні структури ядер одонтобластів, клітини 

яких майже повністю співпадають з кількістю дентинних трубочок в цій ділянці. Проте, 

виходячи з зони предентину в регулярній ділянці кількість детинних трубочок подвоюється. 

У чоловіків, на відміну від жінок, контури перитубулярного дентину більш чіткі завдяки їх 

більшій товщині. Тому, саме завдяки цьому щільність дентинних трубочок в 

навколопульпарному дентині у чоловіків більше ніж у жінок. 

 

 

ВИВЧЕННЯ РЕГЕНЕРАТУ ГУБЧАСТОЇ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ЩУРІВ 

МОЛОДОГО ВІКУ ЗА УМОВ ТЯЖКОГО СТУПЕНЯ ЗНЕВОДНЕННЯ ОРГАНІЗМУ 

МЕТОДОМ РАСТРОВОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ МІКРОСКОПІЇ. 

Гордієнко О.В., Сікора В.З. 

Сумський Державний Університет, кафедра нормальної  анатомії людини. 

Актуальність. Метод визначення вмісту хімічних елементів і їх локалізації на 

поверхні кісткової тканини за допомогою растрової електронної мікроскопії з мікроаналізом 

має ряд переваг: аналіз неруйнівний, дозволяє вивчати склад точно визначених ділянок 

зразка, широкий хімічний діапазон визначення, невеликий об’єм зразка. 

Метою дослідження стало вивчення стану мінеральної фази кісткової тканини 

піддослідних тварин в різних ділянках травмованої кістки з метою визначення 

функціональної реакції на механічне пошкодження при сублетальному зневодненні 

організму. 

Матеріали та методи. До експерименту було залучено 24 щура-самця місячного віку, 

яким моделювався тяжкий ступень зневоднення шляхом харчування сухим комбікормом без 

доступу води протягом 10-12 днів. Після цього тваринам під загальною анестезією 


