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Стаття присвячена вивченню віддаленого 
впливу макросомії плода на морфофункціональний 
стан зубів враховуючи особливості їхнього внутрі-
шньоутробного соматотипа. Проаналізовано мак-
росомію з гармонійним внутрішньоутробним роз-
витком, макросомію з акселерацією і відносною 
внутрішньоутробною недостатністю маси тіла і 
макросомію з внутрішньоутробним ожирінням. Роз-
глянуто особливості прорізування зубів у 12-
денних і 40-денних щурів, які народилися з експе-
риментально змодельованою макросомією. 

Мета – виявити особливості морфогенезу зу-
бів у 12-денних та 40-денних щурів, які народились 
із експериментально змодельованою макросомією.  

Проаналізовано макросомію з гармонійним 
внутрішньоутробним розвитком, макросомію з ак-
селерацією і відносною внутрішньоутробною недо-
статністю маси тіла і макросомію з внутрішньоут-
робним ожирінням. Розглянуто особливості прорі-
зування зубів у 12-денних і 40-денних щурів, які 
народилися з експериментально змодельованою 
макросомією. 

Дослідження були виконані на щурах популяції 
Wistar Albino Glaxо. Потомство таких щурів виводи-
лося з експерименту на 12 та 40 добу після наро-
дження. Макросомію моделювали, використовуючи 
4 різні моделі формування макросомії. Безпосе-
редньо після народження щури були зважені і поді-
лені на групи із урахуванням обчислених масо-
ростових параметрів та варіантів моделювання 
макросомії. Було сформовано 5 груп тварин, по 5-6 
особин в кожній групі. Повторне соматометричне 
дослідження було проведено безпосередньо перед 
виведенням щурят з експерименту. 

Довжини коронок різців (тварини 12 діб) і моля-
рів (тварини 40 діб) вимірювались із використан-
ням стереолупи МБС-9. Ділянки демінералізації 
емалі та каріозні порожнини виявляли висушуван-
ням та забарвленням метиленовим синім. Фотофі-
ксація препаратів проводилась із масштабними 
вказівниками. 

Велика маса тіла при народженні може бути 
невід’ємним показником наявності різних особли-
востей морфогенезу зубів і тканин, які їх оточують. 
У 12 денних щурів макросомів-при-народженні, які 
народилися з великою довжиною тіла та відносно 
зниженою масою спостерігається затримка прорі-
зування різців. У 40-денних щурів макросомів-при-
народженні, не виявлено ознак затримки прорізу-
вання молярів, проте у макросомів-при-народженні 
з ознаками внутрішньоутробного ожиріння спосте-
рігається тенденція до зменшення висоти молярів. 
У віці 40 діб у щурів, народжених макросомами, 
спостерігається демінералізація емалі жувальної 
групи зубів. Найвища інтенсивність каріозного про-
цесу фіксується у тварин макросомів-при-
народженні, які народилися з ознаками внутріш-
ньоутробного ожиріння. 

Ключові слова: макросомія плоду, щури, про-
різування зубів. 
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Вступ. Велика процентна кількість передчас-
ного прорізування зубів і, навпаки, затримки прорі-
зування у осіб, які народились макросомами [1], 
спонукає науковців вивчати особливості форму-
вання та прорізування у них зубів. Відомо, що про-
цес формування і прорізування зубів, а також тка-
нин, що їх оточують, знаходиться в залежності від 
рівня соматотропного гормону [2]. Цей гормон та-
кож відіграє важливу роль у формуванні макросомії 
плоду [3], тобто народження з великою до гестацій-
ного віку масою тіла. Отже, природньо було б при-
пустити, що у осіб «макросомів-при-народженні» 
буде спостерігатися тільки передчасне прорізуван-
ня зубів, про що пишуть деякі дослідники [4].  

В той же час дослідження, проведені нами та 
іншими науковцями, свідчать, що у таких осіб дос-
товірно частіше, ніж у осіб, які народилися нормо-
сомами, зустрічається і затримка прорізування [5, 
6]. Можна припустити, що на затримку формування 
та прорізування зубів впливає і кортизол, який упо-
вільнює виділення соматотропіну. Рівень кортизо-
лу буде суттєво підвищеним не стільки у разі висо-
ких значень маси тіла, а саме при збільшеному 
індексу маси тіла при народженні.  

Згідно з відомостями, отриманими нами рані-
ше, існує пряма залежність термінів 
прорізування тимчасових зубів і шви-
дкості їх росту від індексу маси тіла 
при народженні. 

Мета дослідження – виявити 
особливості морфогенезу зубів у 12-
денних та 40-денних щурів, які наро-
дились із експериментально змодель-
ованою макросомією. 

Матеріал та методи досліджен-
ня. Для вивчення особливостей мор-
фогенезу зубощелепної системи був 
поставлений експеримент з моделю-
вання макросомії плоду на щурах по-
пуляції Wistar Albino Glaxо. Утримання 
і маніпуляції з експериментальними 
тваринами відповідали національним 
«Спільним етичним принципам дослі-
джень на тваринах» (Україна, 2001), 
які узгоджуються з положеннями 
«Європейської конвенції про захист 
хребетних тварин, що використову-
ються для експериментальних та  
інших наукових цілей» (Страсбург, 
1986).  

Моделювання макросомії прово-
дилось за допомогою 4-х різних екс-
периментальних моделей, які деталь-
но викладені в раніше опублікованій 
роботі [7].  

У багатоетапному дослідженні було проаналі-
зовано 202 новонароджених щура, які виводились 
із експерименту на 1, 12, 40, 90, 180, 360 та 540 
добу після народження. Таблиця 1 демонструє 
загальну кількість щурів у групах та їх соматомет-
ричні показники та момент народження.  

Спочатку ми аналізували стан зубощелепної 
системи щурів популяції WAG із прив’язкою до спо-
собу моделювання макросомії [7], але потім прий-
шли до висновку, що використання саме індексу 
маси тіла тварини при народженні було більш ко-
ректним.  

За основу градацій індексу маси тіла були взяті 
значення, які виявились найбільш результативни-
ми в попередньому аналізі по моделям. Тварин, 
значення індексу маси тіла яких при народженні 
було менше або дорівнювало 0,204 у.о., були від-
несені до Групи 1. Такі тварини при народженні 
мали велику довжину тіла, проте відносну недо-
статність маси. Тварини, індекс маси тіла яких був 
співставним із контрольними тваринами та знахо-
дився у межах між 0,205 та 0,244, були віднесені 
до Групи 2. Ці тварини мали умовну назву 
«гармонійно розвинені». Тварин, чий індекс маси 
тіла був вищім за 0,244, ми віднесли в Групу 3. 

Таблиця 1 – Медіанні значення Me(Q3; Q1) маси та довжини тіла, 
а також масо-ростового показника експериментальних тварин у 
різних групах при народженні 

Група  
досліджен-

ня 

Кількість  
тварин  
у групі, 

n 

Маса тіла, 
 m 

(у кг × 103) 

Довжина тіла, 
l 

(у м × 102) 

Значення  
масо-ростового 

показника,  
m/l² 

Контроль 40 5.80 
(6.00;5.53) 

5.00 
(5.20;5.00) 

0.227 
(0.240;0.216) 

Група 1 40 7.30* 
 (7.80;6.90) 
p=0,00000 

6.20* 
 (6.40;6.00) 
p=0,00000 

0.190* 
 (0.196;0.181) 

p=0,00000 

Група 2 40 6.70*; ** 
(7.00;6.40) 
p=0,00000; 
p=0,00039 

5,40*; ** 
 (5,70 5,20) 
p=0,00000; 
p=0,00000 

0.230** 
(0.237;0.217) 

p=0,00000 

Група 3 43 6.50*; **; † 
 (6.75;6.35) 
p=0,00000; 
p=0,00000; 
p=0,03708 

5.00**; † 
(5.10;4.85) 
p=0,00000; 
p=0,00000 

0.263*; **; † 
 (0.282;0.255) 

p=0,00000; 
p=0,00000; 
p=0,00000 

Група 4 39 7.00*; †; †† 
 (7.45;6.75) 
p=0,00000; 
p=0,00205; 
p=0,00000 

5.20*; **; †; †† 
(5.40;5.00) 
p=0,00455; 
p=0,00000; 
p=0,00021; 
p=0,00001 

0.263*; **; † 
 (0.273;0.251) 

p=0,00000; 
p=0,00000; 
p=0,00000 

Примітки: *- відмінність від групи контролю достовірна з ймовірністю 
похибки p<0,05; **- відмінність від групи 1 достовірна з ймовірністю 
похибки p<0,05; †- відмінність від групи 2 достовірна з ймовірністю 
похибки p<0,05; †† відмінність від групи 3 достовірна з ймовірністю 
похибки p<0,05. 
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Тварини цієї групи були народжені з ознаками вну-
трішньоутробного ожиріння. До Групи 4 були відне-
сені тварини, індекс маси тіла яких також свідчив 
про внутрішньоутробне ожиріння, але через те, що 
в формуванні макросомії цих тварин був присутній 
не тільки фактор гіперкалорійної дієти, але й фак-
тор гіпокінетичних умов утримання вагітних са-
миць, ми вирішили аналізувати їх окремо від гру-
пи 3. До групи контролю були віднесені новонаро-
джені тварини з середніми масо-ростовими пара-
метрами (маса тіла яких була у межах одного стан-
дартного відхилення від медіанної маси тіла), вагіт-
ність матерів яких проходила при звичайних умо-
вах і стандартному харчовому раціоні. Для форму-
вання всіх груп були відібрані новонароджені щури 
з різних послідів. Усі групи були репрезентативни-
ми за наявністю щурят чоловічої і жіночої статі. 

У рамах цього дослідження будуть проаналізо-
вані вікові періоди 12 діб та 40 діб. Зважування 

тварин та вимірювання соматометричних показни-
ків було зроблено двічі: при народженні та перед 
виведенням тварин з експерименту. Результати 
соматометричних показників 12-денних та 40-
денних щурів наведені в таблиці 2. 

Зубощелепні блоки верхньої та нижньої щеле-
пи фіксували у 10% формаліні. Довжини коронок 
різців (тварини 12 діб) і молярів (тварини 40 діб) 
вимірювались із використанням стереолупи МБС-
9. Враховуючи те, що у однієї і тієї ж самої тварини 
моляри верхньої та нижньої щелеп подібні [8],  
виміри проводились лише на верхніх щелепах.  
На щічній поверхні вимірювалась відстань від ема-
лево-цементної межі до найвищої точки найдовшо-
го бугра зуба. Ділянки демінералізації емалі та  
каріозні порожнини виявляли висушуванням та 
забарвленням метиленовим синім. Фотофіксація 
препаратів проводилась із масштабними вказівни-
ками. 

Таблиця 2 – Медіанні значення Me(Q3; Q1) маси та довжини тіла, а також масо-ростового показника експери-
ментальних тварин у різних групах при народженні та при виведенні з експерименту 

Група  
дослідження 

Маса тіла m 
(у кг × 103) 

Довжина тіла l 
(у м × 102) 

Значення  
масо-ростового 
показника m/l² 

Маса тіла m 
(у кг × 103) 

Довжина тіла l 
(у м × 102) 

Значення  
масо-ростового 
показника m/l² 

при народженні (1 доба) при виведенні (12 діб) 

Контроль, 
n=6 

5.80 
(5.95;5.73) 

5.05 
(5.25;5.00) 

0.230 
(0.234;0.204) 

14.00 
(15.8;11.6) 

7.50 
(8.15;6.30) 

0.307 
(0.311;0.263) 

Група 1, 
n=5 

6.90* 
 (7.00;6.60) 
p=0,00605 

6.00* 
 (6.00;5.90) 
p=0,00527 

0.200 
 (0.201;0.192) 

20.20 
(20.50;18.50) 

  

8.00 
(8.20;8.00) 

0.312 
(0.316;0.289) 

  

Група 2, 
n=6 

6.45* (6.58; 
6.40) 

p=0,00382 

5.35 
 (5.4;5.23) 

0.227 
(0.234;0.219) 

  

23.35 
(25.98;20,43) 

  

8.05* 
(8.40;7.85) 
p=0,01041 

0.338* 
(0.339;0.329) 

p=0,00395 

Група 3, 
n=6 

6.35* 
 (6.40;6.330) 
p=0,00358 

4.45 
(5.00;4.83) 

0.259* 
(0.284;0.253) 

p=0,00395 

24.90* 
(27.95;20.02) 

p=0,02498 

8.75 
(9:00;8.43) 

  

0.320 
(0.330;0.291) 

  

Група 4, 
n=5 

7.40* 
 (7.70;6.70) 
p=0,00605 

5.20 
(5.50;5.20) 

0.260* 
(0.264;0.248) 

p=0,00617 

28.60* 
(29.00;24.00) 

p=0,00617 

8.00 
(8.00;8.00) 

  

0.427* 
(0.447;0.370) 

p=0,00617 

при народженні (1 доба) при виведенні (40 діб) 

Контроль, 
n=6 

5.90 
(6.08;5.80) 

5.0 
(5.15;4.93) 

0.237 
(0.243;0.227) 

44.50 
(45.75;43.25) 

11.00 
(11.38;10.63) 

0.376 
(0.388;0.343) 

Група 1, 
n=5 

6.90* 
 (7.00;6.50) 
p=0,00594 

6.10* 
 (6.20;5.80) 
p=0,00571 

0.187* 
(0.193;0.185) 

p=0,00617 

58.00* 
(70.00;56.00) 

p=0,00617 

13.00 
(13.50;12.50) 

  

0.367 
(0.384;0.346) 

  

Група 2, 
n=6 

6.55* 
 (7.78;6.4) 
p=0,00370 

5.25* 
 (5.45;5.2) 
p=0,01259 

0.235 
(0.237;0.227) 

  

65.00* 
(81.25;52.50) 

p=0,00389 

11.05 
(11.88;10.38) 

  

0.576* 
(0.611;0.497) 

p=0,02498 

Група 3, 
n=6 

6.5* 
 (6.58;6.35) 
p=0,00364 

4.95 
(5.00;4.90) 

0.263* 
 0.264;0.261) 

p=0,00382 

69.50* 
(74.25;62.50) 

p=0,00395 

10.30* 
(10:48;10.05) 

p=0,01539 

0.627* 
(0.723;0.607) 

p=0,00395 

Група 4, 
n=5 

6.6* 
 (6.8;6.5) 

p=0,00594 

5.00 
(5.00;5.00) 

  

0.267* 
(0.272;0.264) 

p=0,00617 

63.00* 
(66.00;62.00) 

p=0,00617 

12.5 
(13.50; 
11.00) 

0.422 
(0.521;0.340) 

  

Примітка: * - відмінність від групи контролю достовірна з ймовірністю похибки p<0,05. 
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Оцінки середніх значень досліджуваних пара-
метрів проводилися з застосуванням програми MS 
Excel 2016. Через невелику кількість щурів у групах 
перевірка гіпотез про відмінність середніх проводи-
лась методами непараметричної статистики (за 
критерієм Манна – Уітні) з використанням пакету 
Statistica 6.0. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
У нормі в щурів різці прорізуються на 8-10 добу 
життя [9]. У всіх тварин групи контролю різці на 
верхній та на нижній щелепах у віці 12 діб вже про-
різались (рис. 1). У тварин груп 2, 3 та 4 (рис. 3, 4, 
5 відповідно) спостерігається така ж ситуація, а 
медіанні значення довжин коронок різців верхньої 
щелепи достовірно не відрізняються від таких у 
групі контролю (табл. 3).  

Цікавими є результати вимірювання значень 
довжин коронок різців у щурів-макросомів Групи 1, 
які народились із великою довжиною тіла, та відно-
сно зниженою масою тіла (тобто із стимуляцією 
ростових процесів). Згідно даним Губіної-
Вакулик Г. І. [3], у таких тварин через велику кіль-
кість соматотропоцитів аденогіпофізу та підвищену 
їх активність спостерігається стимуляція ростових 
процесів, і, паралельно із внутрішньоутробним рос-
том тіла, слід очікувати прискорення ґенезу зачат-
ків зубів, а також передчасне прорізування зубів. 
На користь цього свідчить і виявлений нами раніше 
для тварин цієї групи (із внутрішньоутробною сти-
муляцією ростових процесів) у віці однієї доби най-
товстіший шар емалі і дентину серед усіх інших 
макросомів.  

Натомість, на 12 добу життя у двох тварин із 
п’яти в цій групі прорізування різців тільки почина-
лось (рис. 2). У трьох інших тварин цієї групи дов-
жина різців була меншою за таку у контрольних 

Рис. 1. Фрагменти зубощелепних блоків щура групи 
контролю віком 12 діб (верхня та нижня щелепи),  

в правій панелі – збільшення 40 

 

Рис. 2. Зубощелепні блоки щура групи 1  
віком 12 діб (верхня та нижня щелепи), 

 в правій панелі – збільшення 40 

Рис. 3. Зубощелепні блоки щура групи 2  
віком 12 діб (верхня та нижня щелепи),  

в правій панелі – збільшення 40 

Рис. 4. Зубощелепні блоки щура групи 3  
віком 12 діб (верхня та нижня щелепи),  

в правій панелі – збільшення 40 
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тварин, отже медіанні значення довжин коронок 
різців достовірно менші від контрольних (табл. 3). 
У якості обговорення результатів, які виявились 
протилежними очікуваним, можна припустити, що 
пік гіперсоматотропінемії приходиться на внутріш-
ньоутробний період розвитку, а на момент прорізу-
вання зубів ми не спостерігаємо такої реакції. 

Відомо, що у осіб макросомів-при-народженні 
із внутрішньоутробною стимуляцією ростових про-
цесів та відносною недостатністю внутрішньоут-
робної маси тіла спостерігається гіперпродукція ти-
реоїдного гормону [10]. Також відомо, що гіперти-
реоїдизм може зсунути темпи росту та терміни 
прорізування зубів у сторону передчасного прорізу-
вання [11]. Також існують відомості, що за умови 
експериментального гіпертиреозу прискорений 
розвиток зубів у щурів має місце лише на початко-

вому етапі, далі спостерігається пригнічення розви-
тку зубів [12]. Досліджуючи вплив нормальних або 
субклінічних значень рівня тиреоїдних гормонів на 
формування зубощелепної системи в ранньому 
дитинстві, науковці [13] прийшли до висновку, що 
існує зворотна асоціація між концентрацією тиреот-
ропного гормону в пуповинній крові, а також у крові 
6 річних дітей, із рівнем розвитку зубощелепної 
системи. Це може бути поясненням пізнього прорі-
зування зубів у тварин-макросомів групи 1. 

Відомо, що у щурів до віку 6 тижнів має повніс-
тю сформуватись система молярів і різців [14]. У 
віці 19 діб відбувається прорізування першого мо-
ляра, у 21 – другого, а в 35 – 40 діб починається 
прорізування третього моляра [14].  

Аналіз стану прорізування молярів експериме-
нтальних тварин у віці 40-42 доби не виявив досто-
вірної різниці між щурами-макросомами та щурами-
нормосомами (табл. 3). У всіх тварин жувальні 
зуби (рис. 6, 7) прорізались повністю. Слід відміти-
ти тенденцію до меншої довжини коронки молярів 

Таблиця 3 – Медіанні значення Me (Q3; Q1) довжини 
коронок різців у експериментальних тварин віком  
12 діб та молярів у експериментальних тварин віком  
40 діб, (mm). 

Групи 
Різці,  

тварини  
віком 12 діб 

Моляри, тварини віком 40 діб 

М1 М2 М3 

Конт-
роль 

0,71 
(0,63; 0,76) 

1,64 
(1,60; 1,69) 

1,41 
(1,33; 1,45) 

1,20 
(1,15;1,22) 

Група 
1 

0,35 
(0,12; 0,54) 
p=0,00016 

1,65 
(1,61; 1,69) 

1,43 
(1,41; 1,45) 

1,20 
(1,19; 1,22) 

Група 
2 

0,71 
(0,64; 0,74) 

1,65 
(1,62; 1,71) 

1,41 
(1,38; 1,45) 

1,20 
(1,20; 1,22) 

Група 
3 

0,68 
(0,64; 0,73) 

1,62 
(1,57; 1,71) 

1,40 
(1,36; 1,44) 

1,19 
(1,16; 1,22) 

Група 
4 

0,66 
(0,63 ;0,69) 

1,62 
(1,60; 1,62) 

1,38 
(1,36; 1,40) 

1,18 
(1,16; 1,18) 

Примітка: *- відмінність від групи контролю достовірна з 
ймовірністю похибки p<0,05. 

Рис. 5. Зубощелепні блоки щура групи 4  
віком 12 діб (верхня та нижня щелепи),  

в правій панелі – збільшення 40 

 

 

Рис. 6. Зубощелепні блоки щура групи контролю  
віком 40 діб (верхня та нижня щелепи) 

 

Рис. 7. Зубощелепні блоки щура групи 3 віком 40 діб 
(верхня та нижня щелепи) 
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у тварин груп 3 та 4, тобто тих тварин, які народи-
лися з ознаками ожиріння, хоча достовірних відмін-
ностей від контрольних тварин не спостерігається. 
Дослідники Харківської медичної школи прийшли 
до висновку, що у плодів-макросомів з ознаками 
внутрішньоутробного ожиріння, (у нашому випадку 
це групи 3 та 4), спостерігається гіпотиреоз. Впли-
вом внутрішньоутробного гіпотиреозу [15], можли-
во і субклінічного, можуть бути пояснені дещо зме-
ншені медіанні значення коронок молярів у цих 
тварин.  

Ймовірно, на затримку прорізування різців у 
тварин народжених макросомами вплинули і інші 
фактори, адже необхідною умовою фізіологічного 
розвитку стоматогнатичної системи є певний ба-
ланс між гормонами анаболічної та катаболічної дії 
[2]. 

Процеси формування і прорізування зубів є 
мультифакторіальними і потребують ретельного 
вивчення, зокрема у осіб, чиї антропометричні па-
раметри при народженні перевищували норму. 
Безумовно, про пряму екстраполяцію отриманих 
відомостей на людський організм мова не йде, од-
нак певні паралелі між розвитком людського орга-
нізму і організму тварини все ж таки існують [16]. 
Ми знайшли ще одне підтвердження тому, що шви-
дкість прорізування зубів може знаходитись в зале-
жності не від маси тіла, а саме від індексу маси 
тіла [5].  

Цікавим на нашу думку є факт наявності діля-
нок демінералізації емалі, які були виявлені прак-
тично у всіх щурів макросомів-при-народженні в 
такому молодому віці, (приблизно через два тижні 
після ймовірного прорізування молярів). Причому в 
групі 3 було дві тварини, які мали навіть каріозні 
порожнини на других молярах нижньої щелепи 
(рис. 7). Оскільки після народження щури знаходи-
лись в однакових умовах утримання, можна припу-
стити, що пренатальний період суттєво впливає на 
рівень карієсрезистентності зубів.  

Існує значна кількість досліджень стосовно 
впливу надмірної маси тіла чи ожиріння на терміни 
початку прорізування зубів. Відомо, що в середньо-
му, з урахуванням статі, етнічної належності та 
регіону проживання, при ожирінні зуби прорізують-
ся швидше [17]. На позитивній асоціації між надмі-
рною масою тіла та кількістю зубів, що прорізались 
також наголошують [18, 19]. Проте існують і інші 

відомості - вік дитини під час прорізування першого 
постійного моляра та різців збільшується із змен-
шенням індексу маси тіла. В той час коли підвище-
ний індекс маси тіла корелює із вищою інтенсивніс-
тю карієсу [20]. 

Відомості при особливості формування та про-
різування зубів, у разі народження з макросомією, 
є нечисленними та різнонаправленими. Деякі дос-
лідники прийшли до висновку, що чим вища маса 
тіла при народженні тим пізніше прорізуються зуби 
[6]. Водночас існують дослідження, результати 
яких свідчать про зворотну залежність [4].  

У якості обговорення отриманих результатів 
слід вказати, що ступінь сформованості та терміни 
прорізування зубів у разі народження із макросомі-
єю, на відміну від нашої роботи, науковці досліджу-
вали без урахування соматотипу новонародженого 
макросома.  

При екстраполяції одержаних нами відомостей 
на людський організм можна стверджувати про 
необхідність якомога раніше розпочинати карієсп-
рофілактичні процедури особам, які народились 
макросомами. Дані, наведені у статті також можуть 
бути корисними для визначення термінів початку 
ортодонтичного лікування у стоматологічних паціє-
нтів, чиї соматометричні показники при народженні 
були вищими за норму. 

Висновки 
1. У 12 денних щурів макросомів-при-народженні, 

які народилися з великою довжиною тіла та від-
носно зниженою масою спостерігається затрим-
ка прорізування різців. 

2. У 40-денних щурів макросомів-при-народженні, 
не виявлено ознак затримки прорізування моля-
рів, проте спостерігається тенденція до змен-
шення їх висоти у макросомів-при-народженні з 
ознаками внутрішньоутробного ожиріння.  

3. У віці 40 діб у щурів, народжених макросомами, 
спостерігається демінералізація емалі жувальної 
групи зубів. Найвища інтенсивність каріозного 
процесу фіксується у тварин макросомів-при-
народженні, які народилися з ознаками внутріш-
ньоутробного ожиріння. 
Перспективи подальших досліджень. В по-

дальшому планується дослідження морфогенезу 
слизової оболонки ротової порожнини, твердих 
тканин зубів, пульпи та тканин пародонта у тварин 
старшого віку при експериментально змодельова-
ній макросомії.  
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УДК 616.314-092.9-007.61 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОРФОГЕНЕЗА ЗУБОВ КРЫС В ВОЗРАСТЕ 12 И 40 СУТОК 
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО СМОДЕЛИРОВАННОЙ МАКРОСОМИИ ПЛОДА 
Гармаш О. В. 
Резюме. Статья посвящена изучению отдаленного влияния макросомии плода на морфофункцио-

нальное состояние зубов, учитывая особенности их внутриутробного соматотипа. Проанализированы 
макросомия с гармоничным внутриутробным развитием, макросомия с акселерацией и относительной 
внутриутробной недостаточностью массы тела и макросомия с внутриутробным ожирением. Рассмотре-
ны особенности прорезывания зубов у 12-дневных и 40-дневных крыс, родившихся с экспериментально 
смоделированной макросомией.  

Цель – выявить особенности морфогенеза зубов с учетом их соматотипа при рождении у 12-дневных 
и 40-дневных крыс, родившихся с экспериментально смоделированной макросомией. 

Исследования были выполнены на крысах популяции Wistar Albino Glaxo. Потомство таких крыс выво-
дилось из эксперимента на 12 и 40 сутки после рождения. Макросомию моделировали, используя 
4 различные модели формирования макросомии. Непосредственно после рождения крысы были взвешены 
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и разделены на группы с учетом вычисленных массо-ростовых параметров и вариантов моделирования 
макросомии. Было сформировано 5 групп животных, по 5-6 особей в каждой группе. Повторное сомато-
метрическое исследование было проведено непосредственно перед выводом крысят из эксперимента.  

Длины коронок резцов (животные 12 суток) и моляров (животные 40 суток) измерялись с использова-
нием стереолупы МБС-9. Участки деминерализации эмали и кариозные полости обнаруживали высуши-
ванием и окраской метиленовым синим. Фотофиксация препаратов проводилась с масштабными указа-
телями. 

Большая масса тела при рождении может быть интегральным показателем наличия различных осо-
бенностей морфогенеза зубов и окружающих их тканей. У 12 дневных крыс макросомов-при-рождении, 
родившихся с большой длиной тела и относительно пониженной массой наблюдается задержка проре-
зывания резцов. У 40-дневных крыс макросомов-при-рождении, не обнаружено признаков задержки про-
резывания моляров, однако у макросомов-при-рождении с признаками внутриутробного ожирения на-
блюдается тенденция к уменьшению длины моляров. В возрасте 40 суток у крыс, родившихся макросо-
мами, наблюдается деминерализация эмали зубов жевательной группы. Самая высокая интенсивность 
кариозного процесса фиксируется у животных макросомов-при-рождении, родившихся с признаками 
внутриутробного ожирения. 

Ключевые слова: макросомия плода, крысы, прорезывание зубов. 
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Some Features of Teeth Morphogenesis in Twelve- and Forty-Day-Old Rats  
with Experimentally Modeled Fetal Macrosomia 
Garmash O. V. 
Abstract. The article deals with studying the features of tooth eruption in 12- and 40-day-old rats born with 

experimentally modeled fetal macrosomia. The investigation takes into account the particularities of animal in-
trauterine somatotype: macrosomia with acceleration, macrosomia with harmonious (well-balanced) intrauterine 
development, and relative intrauterine insufficiency of body weight or macrosomia with intrauterine obesity. 

The purpose of the study was to reveal the features of tooth morphogenesis in 12- and 40-day-old rats born 
with experimentally modeled macrosomia. 

Material and methods. This study was conducted using rats of the Wistar Albino Glaxo population. The off-
springs of such rats were removed from the experiment on the twelfth and fortieth day after birth.  

Results and discussion. Macrosomia was modeled using four different macrosomia formation models. Im-
mediately after birth, the rats were weighed and divided into groups, taking into account the calculated weight-
height parameters and the modeling of macrosomia. Five groups of animals were formed with 5-6 individuals in 
each group. The second somatometric examination of the rats (weighing, measurement of body length, and tail 
length) was conducted immediately before withdrawing animals from the experiment. 

The lengths of the crowns of the incisors (12-day-old animals) and molars (40-day-old animals) were meas-
ured using the MBS-9 stereo magnifier. Enamel demineralization sites and carious cavities were detected by dry-
ing and staining with methylene blue. The photofixation of the preparations was carried out with scaled pointers. 

Conclusion. High birth weight can be an integral indicator of the presence of various features of the morpho-
genesis of teeth and tissues that surround them. The dominance of pre-natal obesity or pre-natal accelerated 
body growth, or the well-balanced acceleration of body weight and height gain, has its own characteristics in the 
tooth development in ontogenesis. The macrosomic-at-birth twelve-day-old rats born with a large body length 
and a relatively low weight showed a delay in the eruption of incisors. The macrosomic-at-birth 40-day-old rats 
did not show signs of delayed eruption of the molars, but in macrosomic-at-birth animals with signs of intrauter-
ine obesity the length of the molars tends to decrease. At the age of 40 days, the rats born macrosomic had 
demineralization of the enamel of the chewing group of teeth. The highest intensity of the carious process is 
recorded in macrosomic-at-birth animals born with signs of intrauterine obesity. 

Keywords: fetal macrosomia, rat, tooth eruption. 
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