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Стаття присвячена вивченню морфологічних 
змін зачатків зубів та тканин, що їх оточують у но-
вонароджених щурів, які народились із експериме-
нтально модельованою макросомією.  

Мета – виявити морфологічні особливості сли-
зової оболонки перехідної складки та щік, зачатків 
зубів, та тканин, що їх оточують, у новонароджених 
щурів при експериментально змодельованої мак-
росоміі. 

Дослідження були виконані на лінійних щурах 
Wistar Albino Glaxо. Потомство таких щурів виводи-
лося з експерименту на 1 добу після народження. 
Макросомію моделювали, використовуючи 4 різні 
моделі формування макросомії. Безпосередньо 
після народження щури були зважені і поділені на 
групи із урахуванням обчислених масо-ростових 
параметрів та варіантів моделювання макросомії. 
Було сформовано 5 груп тварин, по 6-7 особин в 
кожній групі. 

У всіх щурів, народжених з великою масою тіла 
виявлено порушення морфогенезу зачатків зубів і 
прилеглих тканин. Однак різний масо-ростовий 
коефіцієнт новонароджених щурів та різний спосіб 
моделювання великої маси нащадків має деяку 
своєрідність цих порушень.  

У щурів-макросомів, які народились із великою 
довжиною тіла та відносно зниженою масою тіла 
виявлено щільну мережу мікроциркуляторного рус-
ла слизової оболонки ротової порожнини, товщий 
ніж в контролі шар емалі яка формуються, проте з 
ознаками її гіпоплазії та аплазіїі. Товстий шар ден-
тину та ознаки деструкції одонтобластів.  

У щурів-макросомів із гармонійним внутрішньо-
утробним розвитком стан зубних зачатків та оточу-
ючих тканин є близьким до контрольного. Але у 

них виявлено суттєве зменшення кількості одонто-
бластів в периферійному шарі пульпи зубного со-
сочка.  

У щурів-макросомів які народилися з ознаками 
внутрішньоутробного ожиріння спостерігалося ви-
дозмінене мікроциркуляторне русло слизової обо-
лонки порожнини рота, тонші ніж в контролі шари 
емалі та дентину, які формуються та ознаки незрі-
лості одонтобластів.  

Велика маса тіла при народженні може бути 
інтегральним показником наявності різних пору-
шень морфогенезу зачатків зубів, та тканин, що їх 
оточують, причому, домінування внутрішньоутроб-
ного ожиріння або внутрішньоутробного прискоре-
ного зростання тіла, або гармонійне прискорення і 
набору маси і зростання тіла має свої особливості 
в мікроскопічній картині тканин зубів що формують-
ся в період новонародженості. 

Ключові слова: макросомія плоду, новонаро-
джені щури, зачатки зубів. 

 
Зв'язок роботи з науковими планами, про-

грамами, темами. Дане дослідження виконане 
згідно з планом НДР Харківського національного 
медичного університету МОЗ України «Характер, 
структура та лікування основних стоматологічних 
захворювань», № держ. реєстрації 0116U004975. 

Вступ. У зв'язку з широким поширенням хво-
роб тканин пародонта і твердих тканин зубів особ-
лива увага вчених привертається до питань фор-
мування цих тканин. Віддалені наслідки перина-
тальної патології, зокрема вплив вагітності, яка 
патологічно протікає, на формування стоматологіч-
них порушень на сьогоднішній день є парадигмою 
[1, 2, 3]. 
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Вочевидь, що особливості перебігу внутріш-
ньоутробного періоду формують свої особливості 
відхилень від норми у подальшому житті. Окремою 
ланкою у внутрішньоутробних порушеннях є фор-
мування макросомії плоду, стану, коли сукупність 
метаболічних і гормональних патернів реалізуєть-
ся в велику масу тіла новонародженої особини  
[4, 5]. 

Наші спостереження та роботи інших науковців 
свідчать, що стоматологічні порушення є при-
таманними особам, народженим макросомами  
[6, 7, 8].  

Розроблення програм профілактики стомато-
логічної патології у осіб, які мали перинатальні по-
рушення, суттєво полегшується, якщо відомі особ-
ливості морфогенезу тканин ротової порожнини [9]. 
Науковці сходяться на тому, що використання щу-
рів при моделюванні карієсу та його ускладнень є 
обґрунтованим, тому що форма та структура моля-
рів цих лабораторних тварин є подібною до таких у 
людини [10]. Різний ступінь сформованості зачатків 
зубів на момент народження щура робить можли-
вим у рамках одного дослідження простежити де-
кілька етапів морфогенезу зубних зачатків [11]. 

Отже, вивчення морфогенезу зачатків зубів та 
тканин, що їх оточують, у новонароджених щурів-
макросомів є актуальним завданням. 

Мета роботи – виявити морфологічні особли-
вості слизової оболонки перехідної складки та щік, 
зачатків зубів та тканин, що їх оточують, у новона-
роджених щурів при експериментально змодельо-
ваній макросоміі. 

Матеріал та методи дослідження. Досліджен-
ня були виконані на щурах популяції Wistar Albino 
Glaxо. Потомство таких щурів виводилося з експе-
рименту на 1 добу після народження. Утримання і 

маніпуляції з експериментальними тваринами від-
повідали національним «Спільним етичним прин-
ципам досліджень на тваринах» (Україна, 2001), які 
узгоджуються з положеннями «Європейської кон-
венції про захист хребетних тварин, що використо-
вуються для експериментальних та інших наукових 
цілей» (Страсбург, 1986). Тварини виводилися з 
експерименту шляхом передозування тіопенталу 
натрію з подальшою декапітацією. 

Макросомію моделювали, використовуючи 
4 різні моделі формування макросомії, які деталь-
но описані в роботі [12]. Безпосередньо після наро-
дження щури були зважені і поділені на групи із 
урахуванням обчислених масо-ростових парамет-
рів та варіантів моделювання макросомії. Було 
сформовано 5 груп тварин, по 6-7 особин в кожній 
групі. Результати соматометричного обстеження у 
кожній із досліджуваних груп представлені в 
табл. 1. 

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.  

До групи 1 були відібрані новонароджені щури 
з великою довжиною тіла та відносно зниженою 
масою тіла та найменшим серед усіх тварин індек-
сом маси тіла. Переважно до цієї групи було відіб-
рано потомство тварин, які перед спарюванням та 
під час вагітності знаходились на стандартному 
раціоні віварію [12]. 

До групи 2 відібрали новонароджених щурів-
макросомів із гармонійним внутрішньоутробним 
розвитком, а саме з індексом маси тіла близьким 
до такого в групі контролю, до цієї групи переважно 

Таблиця 1 – Медіанні значення Me (Q3;Q1) маси та довжини тіла, масо-ростового показника та кількість спо-
стережень по групах експериментальних тварин при народженні 

Група  
дослідження 

Кількість тварин  
у групі, n 

Маса тіла, m 
(у кг × 10–3) 

Довжина тіла, l 
(у м × 10–2) 

Значення масо-ростового  
показника, m/l² 

Контроль 6 5.95 
(6.00;5.85) 

5.10 
(5.20;4.85) 

0.231 
(0.242;0.216) 

Група 1 6 
7.80* 

 (7.88;7.50) 
p=0,00364 

6.40* 
 (6.63;6.40) 
p=0,00358 

0.183* 
 (0.190;0.174) 

p=0,00389 

Група 2 6 
6.70* 

(6.70;6.63) 
p=0,00346 

5,50* 
 (5,65 5,43) 
p=0,011820 

0.220 
(0.228;0.212) 

  

Група 3 6 
6.45* 

 (6.50;6.40) 
p=0,00340 

5.00 
(5.08;5.00) 

0.254* 
 (0.256;0.250) 

p=0,03671 

Група 4 7 
7.10* 

 (7.28;6.85) 
p=0,0025 

5.30 
(5.45;5.15) 

  

0.252 
 (0.269;0.238) 

  

Примітка: * - відмінність від групи контролю достовірна з ймовірністю похибки p<0,05. 
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відбирали потомство тварин у зрілого віку, які пе-
ред спарюванням та під час вагітності знаходились 
на висококалорійній дієті [12] 

До групи 3 було відібрано тварин із стандарт-
ною довжиною тіла та великими значеннями маси 
тіла і індексу маси тіла. Переважно до цієї групи 
надійшло потомство молодих тварин, які перед 
спарюванням та під час вагітності знаходились на 
висококалорійній дієті [12]. 

До групи 4 було вирішено відібрати тварин із 
середніми значеннями довжини тіла при народжен-
ні та внутрішньоутробним ожирінням, як і у тварин 
групи 3, але вагітність матерів цих тварин, на відмі-
ну від тварин групи 3, проходила в гіпокінетичних 
умовах. Для формування всіх груп були відібрані 
новонароджені щури з різних послідів. Усі групи 
були репрезентативними за наявністю щурят чоло-
вічої і жіночої статі. 

Для морфологічного аналізу використовували-
ся м’які та тверді тканини верхніх і нижніх щелеп. 
Забраний матеріал після закінчення стандартної 
проводки фіксували в 10% нейтральному формалі-
ні і заливали парафіном за загальноприйнятою 
методикою. Зрізи товщиною 5-6 мкм фарбували 
гематоксиліном і еозином [13]. На гістологічних 
зрізах визначали середню товщину шару емалі та 
середню площу тіл одонтобластів на верхівках зуб-
них зачатків перших молярів. Мікропрепарати ви-
вчали на мікроскопі Axiostar-plus (Zeiss, Німеччина) 
з використанням фотокамери і з проведенням мор-
фометрії на комп'ютерних зображеннях.  

Оцінки середніх значень досліджуваних пара-
метрів проводилися з застосуванням програми  
MS Excel 2016. Перевірка гіпотез про відмінність 
середніх у малих групах перевірялась методами 
непараметричної статистики (за критерієм Манна – 
Уітні) з використанням пакету Statistica 6.0. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Використання масо-ростового відношення m/l² 
(табл. 1) дозволило виявити, що в групі 3 більшість 
щурят-макросомів мали ознаки внутрішньоутроб-

ного ожиріння. В групі 4 хоч і не виявлена достовір-
на різниця з контролем у масо-ростовому показни-
ку, проте його медіанне значення було також знач-
но вищим за таке у контрольних тварин. У тварин 
групи 1 через їх дуже велику довжину тіла при на-
родженні виявлені ознаки відносного зниження 
маси тіла. Більшість щурів-макросомів групи 2 ма-
ла значення масо-ростового показника близькі до 
таких у групі контролю. 

При морфологічному дослідженні слизової 
оболонки щурів контрольної групи спостерігається 
її гарне кровопостачання (рис. 1а). У базальному 
шарі епітеліоцити мають різко подовжену форму, 
що є свідченням активного проліферативного про-
цесу. У власній пластинці слизової оболонки щік 
спостерігається значна кількість малих (молярних) 
слинних залоз, у багатоклітинному сітчастому шарі 
спостерігається значна кількість фібробластів, зу-
стрічаються макрофаги, поодинокі лімфоцити.  

У щурів як макросомів, так і у тварин групи кон-
тролю зачатки різців та перших молярів переважно 
знаходяться на стадії гістогенезу (завершальна 
стадія пренатального розвитку зубів). Оскільки 
структура різців щурів, через їх постійний ріст, сут-
тєво відрізняється від структури жувальних зубів 
[14], у рамках цього дослідження було проаналізо-
вано зачатки лише перших молярів.  

При морфологічному дослідженні зачатків зубів 
контрольної групи було виявлено, що тканини, які в 
подальшому сформують емаль і дентин зуба 
(дентин, що формується, і емаль, що формується), 
щільні, товсті, добре профарбовані, мають рівну 
поверхню, контакт емалевого шару з дентинним 
шаром міцний. Значення медіани товщини емале-
вого шару зачатків зубів, які знаходяться на стадії 
гістогенезу, у тварин контрольної групи склало 5,36 
мкм (табл. 2), що є близьким до значень, які були 
отримані іншими дослідниками [14].  

Тканини, асоційовані з пульпою (пульпа зубно-
го сосочка), крім смужки одонтобластів, орієнто-
ваних до периферії, в центральній зоні містять  

Рис. 1а. Фрагмент слизової оболонки новонародженого 
щура групи контролю. У багатоклітинній власній пластин-

ці слизової оболонки спостерігається велика кількість 
судин мікоциркуляторного русла. Заб. гематоксиліном та 

еозином. Зб. х 400 

Рис. 1б. Фрагмент слизової оболонки новонародженого 
щура групи 4. У малоклітинній власній пластинці слизо-
вої оболонки спостерігається венозне повнокров’я (∆). 

Заб. гематоксиліном та еозином. Зб. х 400 
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велику кількість безладно розташованих пульпоци-
тів. Тіла одонтобластів мають грушоподібну форму 
(рис. 2а), медіанне значення площі тіл одонтобла-
стів (табл. 2) є вищим за таке у щурів-макросомів 
усіх груп. 

При дослідженні слизової оболонки щурів гру-
пи 1 виявлено, що судинна мережа мікроциркуля-
торного русла густіша, ніж у групі контролю. 

Шари емалі та дентину, які формуються, до-
сить товсті (рис. 3а). Хоча медіанне значення тов-
щини зазначеного емалевого шару є достовірно 
вищім за таке у групі контролю та за таке у інших 
групах щурів-макросомів (табл. 2), проте добре 
профарбована емаль має нерівну поверхню, місця-
ми є гіпоплазія або навіть аплазія емалі. Шар ден-
тину нерівно пофарбований, також із заглиблення-
ми, що свідчить про його нерівномірне звапнення.  

У деяких препаратах у периферійній зоні пуль-
пи зубного сосочка виявляються ділянки без одон-

тобластів (несформовані або деструктуровані). 
Тіла збережених одонтобластів мають різну фор-
му, більшість має овально-опуклу форму, вони не 
орієнтовані до дентину, що свідчить про їх незрі-
лість у порівнянні з групою контролю. Площа тіл 
окремих одонтобластів (табл. 2) дуже різна, проте, 
достовірно при р ≤ 0,05 від групи контролю не від-
різняється. Можливо, це пояснюється тим, що за 
умови акселеративних процесів формуються кліти-
ни великого розміру, але життєвий термін їх корот-
кий. Тобто, прискорений внутрішньоутробний роз-
виток і, що головне, відносна внутрішньоутробна 
недостатність маси тіла щурів цієї групи прискорює 
процеси старіння клітин [15, 16]. 

Стан слизової оболонки щурів групи 2 порівня-
но з контрольними тваринами суттєво не відрізня-
ється. Медіанне значення товщини емалевого ша-
ру (табл. 2) також є близьким до такого в групі кон-
тролю. В периферійній частині пульпи зубного со-
сочка (рис. 2б) тіла одонтобластів мають витягнуту 
форму, орієнтовану до дентину, що свідчить про 
більший ступінь їх зрілості, ніж у тварин-
макросомів інших груп. Але, порівняно з контро-
лем, кількість одонтобластів суттєво зменшена. 
Медіанні значення площі тіл одонтобластів 
(табл. 2) є дещо меншими, ніж у контролі, але дос-
товірно не відрізняються від аналогічного показни-
ка у контрольних тварин. 

Найбільш суттєві відхилення від контролю ви-
явлено при мікроскопії препаратів груп 3 та 4. У 
слизовій оболонці у щурів групи 3, порівняно з кон-
трольними тваринами, спостерігається помітне 
зменшення кількості мікросудин. У власній пласти-
нці слизової оболонки спостерігається зменшена 
кількість фібробластів.  

Шар емалі, що формується, у тварин цієї групи 
є достовірно меншим, ніж у контрольних тварин 
(табл. 2). Фарбування дентину, який формується, 
неоднорідне (рис. 3б). Пульпа зубного сосочка зі 
зменшеною кількістю пульпоцитів і одонтобластів. 

Таблиця 2 – Медіанні значення Me(Q3;Q1) та товщини 
емалевого шару площі тіл одонтобластів у групах но-
вонароджених щурів 

Група дос-
лідження 

Товщина емалевого 
шару (mkm) 

Площа тіла  
одонтобластів (mkm²) 

Контроль 5.36 
(5.46;5.15) 

28,84 
(34,22;22,40) 

Група 1 
8.45* 

 (10.86;5.87) 
p=0,04252 

20,13 
 (30,45;17,22) 

  

Група 2 5.34 
(5.89;5.05) 

24,12 
(28,00;19,63) 

Група 3 
2,15* 

 (3,13;2,05) 
p=0,00049 

13,16* 
 (15,73;10,79) 

p=0,00000 

Група 4 
2.74* 

 (3.34;2.29) 
p=0,00049 

17,00* 
 (19,44;13,31) 

p=0,00001 

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

Рис. 2б. Фрагмент одонтобластичного шару пульпи зуб-
ного сосочка новонародженого щура групи 2. Спостері-
гаються орієнтовані до дентину, витягнутої форми, тіла 
одонтобластів. Порівняно з контролем, кількість одонто-

бластів суттєво зменшена (∆). Заб. гематоксиліном та 
еозином. Зб. х 400 

Рис. 2а. Фрагмент одонтобластичного шару пульпи зуб-
ного сосочка новонародженого щура групи контролю. 

Спостерігаються тіла одонтобластів грушоподібної фор-
ми, орієнтовані до периферії (∆). Заб. гематоксиліном та 

еозином. Зб. х 400 
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У деяких тварин у пульпі зубного сосочка спостері-
гається повнокров'я. Одонтобласти також мають 
ознаки незрілості (рис. 4а): малі розміри тіл 
(табл. 2), округла форма і слабко виражена орієн-
тація на дентин. 

При дослідженні препаратів щурів групи 4 ви-
явлена досить схожа із щурами групи 3 картина. 
Це знаходить своє обґрунтування через дуже схід-
ні соматометричні показники тварин цих груп при 
народженні.  

Капілярна мережа слизової оболонки щурів 
групи 4 нерівномірна візуалізуються ділянки із зме-
ншеною кількістю судин, звертає на себе увагу 
більш виражене, ніж у піддослідних тварин інших 
груп, венозне повнокров’я (рис. 1б). Судинні пору-
шення, які виявлені в слизовій оболонці ясен, мо-
жуть стати одними із патогенетичних факторів фо-
рмування функціональної спровокованості тканин 
пародонта [17, 18]. У власній пластинці слизової 
оболонки спостерігається менша кількість фіброб-
ластів та малоклітинна строма порівняно з конт-
рольними тваринами.  

Товщина емалевого (табл. 2) та дентинного 
шарів у тварин цієї групи істотно менше, ніж в конт-

ролі, в деяких ділянках дентин взагалі не прогляда-
ється, але поверхня емалі та дентину рівна. У тка-
нині пульпи зубного сосочка одонтобласти мало 
диференційовані, в капілярній мережі пульпи зуб-
ного сосочка, як и у тварин групи 3, спостерігається 
повнокров'я. Розміри тіл одонтобластів достовірно 
менше, ніж в контрольній групі (табл. 2), і самі одо-
нтобласти слабко орієнтовані у напрямку до денти-
ну (рис. 4б). 

У якості обговорення отриманих результатів 
слід вказати, що процеси, які призводять до виник-
нення стоматологічної патології, знаходяться в 
складному взаємозв'язку не тільки з безліччю зов-
нішніх факторів, але і зі структурою і ступенем 
сформованості тканин щелепно-лицевої ділянки 
[19, 20]. 

Причини, які пов’язані із формуванням макро-
сомії плоду, а саме, незбалансоване харчування 
[21] або гіпокінетичні умови утримання вагітних 
самиць призводять до порушення морфогенезу 
зачатків зубів [22]. 

Тому знайдені нами в цьому дослідженні у тва-
рин макросомів різних груп ознаки різного ступеня 
диференціювання зубних зачатків перших молярів 

Примітки: 1 – одонтобластичний шар пульпи; 2 – шар предентину; 3 – шар плащового дентину, що формується;  
4 – шар емалі, що формується; 5 – енамелобласти. 

Рис.3а. Фрагмент зачатка моляра нижньої щелепи  
новонародженого щура групи 1. Заб. гематоксиліном  

та еозином. Зб. х 400 

Рис.3б. Фрагмент зачатка моляра нижньої щелепи  
новонародженого щура групи 3. Заб. гематоксиліном  

та еозином. Зб. х 400 

Рис. 4а. Фрагмент одонтобластичного шару пульпи  
зубного сосочка новонародженого щура групи 3. Спосте-

рігаються малі розміри тіл одонтобластів та слабка їх 
орієнтація у напрямку дентину (∆). Заб. гематоксиліном 

та еозином. Зб. х 400. 

Рис. 4б. Фрагмент одонтобластичного шару пульпи  
зубного сосочка новонародженого щура групи 4. Спосте-

рігаються малі розміри тіл одонтобластів та слабка їх 
орієнтація у напрямку дентину (∆). Заб. гематоксиліном 

та еозином. Зб. х 400. 
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та факти порушення морфогенезу зачатків цих 
зубів можуть пролити світло на причини виявлених 
та опублікованих нами раніше даних щодо пору-
шень термінів прорізування тимчасових зубів у 
дітей, народжених макросомами [8]. Порушення 
процесів формування та зменшення звапнення 
твердих тканин зубів у макросомів-при-народженні 
є однією із важливих передумов для виникнення 
високої інтенсивності карієсу зубів у такої групи 
осіб [23].  

Висновки. У всіх щурят, народжених з вели-
кою масою тіла, виявлено порушення морфогенезу 
зачатків зубів і прилеглих тканин. Однак різний 
масо-ростовий коефіцієнт новонароджених щурів 
та різний спосіб моделювання великої маси тіла 
потомства обумовлює специфіку та особливості 
порушень.  
1. У щурів-макросомів, які народились із великою 

довжиною тіла та відносно зниженою масою ті-
ла, виявлено щільну мережу мікроциркуляторно-
го русла слизової оболонки ротової порожнини, 
товщий, ніж в контролі, шар емалі, яка форму-
ється, проте місцями із ознаками її дефектів, що 
можна назвати частковою гіпоплазією. Спостері-
гається товстий шар дентину та ознаки незрілос-
ті або деструкції одонтобластів. Отже, прискоре-
ний внутрішньоутробний розвиток зачатків зубів 
у цієї групи тварин супроводжується форму-
ванням зубів неоптимального (неповноцінного) 
стану. 

2. У щурів-макросомів, із гармонійним внутрішньоу-
тробним розвитком стан зубних зачатків та ото-
чуючих тканин є близьким до контрольного. Але 
у них виявлено суттєве зменшення кількості одо-
нтобластів в периферійному шарі пульпи зубно-
го сосочка.  

3. У щурів-макросомів, які народилися з ознаками 
внутрішньоутробного ожиріння (група 3 та 4), 
спостерігається малорозвинене мікроциркулято-
рне русло слизової оболонки порожнини рота, 
тонші, ніж в контролі, шари емалі та дентину, які 
формуються, ознаки незрілості одонтобластів.  
Перспективи подальших досліджень Отже, 

велика маса тіла при народженні може бути інтег-
ральним показником наявності різних порушень 
морфогенезу зачатків зубів та тканин, що їх оточу-
ють. Домінування внутрішньоутробного ожиріння 
чи внутрішньоутробного прискореного зростання 
тіла чи гармонійне прискорення і набору маси, і 
зростання довжини тіла мають свої особливості в 
мікроскопічній картині тканин зачатків зубів у пері-
од новонародженості, що в перспективі може пока-
зати зв'язок із розвитком раннього карієсу чи фор-
муванням передумов до виникнення хвороб тканин 
пародонту, за умови народження з макросомією. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо 
у вивченні морфогенезу слизової оболонки ротової 
порожнини, твердих тканин зубів, пульпи та тканин 
пародонта у тварин старшого віку при експеримен-
тально змодельованій макросомії.  
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УДК 616.314-091.8-092.9-02-007.61 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАЧАТКОВ ЗУБОВ И ОКРУЖАЮЩИХ ИХ ТКАНЕЙ У  
НОВОРОЖДЕННЫХ КРЫС С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО СМОДЕЛИРОВАННОЙ МАКРОСОМИЕЙ 
Гармаш О. В. 
Резюме. Статья посвящена изучению морфологических изменений зачатков зубов и тканей, которые 

их окружают у новорожденных крыс, родившихся с экспериментально смоделированной макросомией. 
Цель – выявить морфологические особенности слизистой оболочки переходной складки и щек, осо-

бенности зачатков зубов, и тканей, которые их окружают у новорожденных крыс при экспериментально 
смоделированной макросомии. 

Исследования были выполнены на линейных крысах Wister Albino Glaxo. Потомство таких крыс выво-
дилось из эксперимента на 1 сутки после рождения. Макросомию моделировали, используя 4 различные 
модели формирования макросомии. Непосредственно после рождения крысы были взвешены и разделе-
ны на группы с учетом вычисленных массо-ростовых параметров и вариантов моделирования макросо-
мии. Было сформировано 5 групп животных, по 6-7 особей в каждой группе. 

У всех крыс, родившихся с большой массой тела выявлены нарушения морфогенеза зачатков зубов 
и прилегающих к ним тканей. Однако разный массо-ростовой коэффициент новорожденных крыс и  
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различные способами моделирования большой массы потомков имеют некоторое своеобразие этих на-
рушений. 

У крыс-макросомов, родившихся с большой длиной тела и относительно пониженной массой тела, 
обнаружено плотную сеть микроциркуляторного русла слизистой оболочки ротовой полости, у них толще 
чем в контроле слой формирующейся эмали которая, однако с признаками ее гипоплазии и аплазиии. 
Толстый слой дентина и признаки деструкции одонтобластов. 

У крыс-макросомов с гармоничным внутриутробным развитием состояние зубных зачатков и окру-
жающих тканей близок к контрольному. Но у них обнаружено существенное уменьшение количества 
одонтобластов в периферийном слое пульпы зубного сосочка. 

У крыс-макросомов родившихся с признаками внутриутробного ожирения наблюдалось видоизме-
ненное микроциркуляторное русло слизистой оболочки полости рта, тоньше чем в контроле слои форми-
рующихся эмали и дентина, и признаки незрелости одонтобластов. 

Большая масса тела при рождении может быть интегральным показателем наличия различных нару-
шений морфогенеза зачатков зубов, и тканей, которые их окружают, причем, доминирование внутриут-
робного ожирения или внутриутробного ускоренного роста тела, или гармоничное ускорения и набора 
массы и роста тела имеет свои особенности в микроскопической картине тканей формирующихся зубов 
в период новорожденности. 

Ключевые слова: макросомия плода, новорожденные крысы, зачатки зубов. 
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Morphological Changes in Tooth Germs and Surrounding Tissues in Newborn Rats  
with Experimentally Induced Macrosomia 
Garmash O. V. 
Abstract. The paper deals with studying the morphological changes in the tooth germs and surrounding 

tissues in newborn rats born with experimentally induced macrosomia. 
The purpose of the study was to detect morphological features of the oral mucous membrane (mucobuccal 

fold and cheeks); especially the tooth germs, and surrounding tissues in experimentally induced fetal macro-
somia in newborn rats. 

Material and methods. The Wistar Albino Glaxo rats aged 1 day were used in all experiments. Four different 
experimental models were used for macrosomia formation.  

The somatometric examination of the rats (weighing, measurement of body length, and tail length) was con-
ducted immediately before withdrawing animals from the experiment. The animals were divided in five groups  
(6-7 animals in each group) according to their body weight, body length, the Quetelet index at birth and model of 
macrosomia formation.  

Results and discussion. We revealed abnormalities in the morphogenesis of the tooth germs and adjacent 
tissues in all macrosomic rats. However, different weight-height ratios for newborn rats and different ways of 
macrosomia formation result in some originality of these abnormalities. 

Macrosomic rats born with large body length and relatively reduced body weight, had a dense network of 
microcirculatory bed of the oral mucosa (mucobuccal fold). These rats had a thicker layer of enamel being 
formed, which, however, had the signs of hypoplasia and aplasia. We also detected the thick dentin layer and 
the signs of odontoblast destruction. 

In macrosomic rats with well-balanced pre-natal development, the condition of the tooth germs and sur-
rounding tissues was close to that in the control group. But we found a significant decrease in the number of 
odontoblasts in the peripheral layer of the pulp in the dental papilla. 

We observed a modified microcirculatory bed of the oral mucosa, thinner than in the control group layers of 
enamel and dentin, and signs of immaturity of odontoblasts in macrosomic rats born with signs of intrauterine 
obesity. 

Conclusion. High weight at birth can be an integral indicator of the presence of various disorders in the 
morphogenesis of the tooth germ and tissues that surround the tooth germ. 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 microscopic picture of tooth development in the newborn period.  

Keywords: fetal macrosomia, newborn rats, tooth germs. 
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