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МІКРОАНАЛІЗ ТВЕРДОЇ СКЛАДОВОЇ ЗУБНИХ ПАСТ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ СИМПТОМУ 
КРОВОТОЧИВОСТІ ЯСЕН ПРИ ПАТОЛОГІЇ ТКАНИН ПАРОДОНТА

Мялківський К.О.
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Київ (Україна)

Анотація
Симптом кровоточивості ясен є першою ознакою уражень тканин пародонту. Основна причина вини-

кнення кровоточивості ясен є незадовільна гігієна порожнини рота і супутні їй запальні процеси в тканинах 
пародонта.

Вибір лікувально гігієнічного комплексу залежить від стану гігієни порожнини рота, тяжкості запа-
лення в пародонті і ступеня кровоточивості ясен.

Ключові слова: зубна паста, абразив, кровоточивість ясен, пародонт.

Зубна паста це складна багатокомпонентна 
система, призначена для очищення, дезодорування 
і надання сприятливого профілактичного і ліку-
вального впливу на тканини пародонта Протягом 
століть людство використовувало найрізноманіт-
ніші засоби для того, щоб очистити зуби пісок, 
золу, сіль, крейда. Перша згадка про зубну пасту мі-
ститься в єгипетському манускрипті століття н. 
е., її рецептом була суміш порошкоподібної солі, 
перцю, листя м'яти і квіток ірису.

На сьогоднішній день, очищення зубів від на-
льоту і харчових залишків в зубних пастах викону-
ють абразиви. Вони можуть становити від 10 до 
50% обсягу зубної пасти. У той же час абразивні 
властивості можуть надавати травмуючу дію на 
тверді тканини зубів, тому вибір абразиву визнача-
ється залежно від механізму дії зубної пасти. У су-
часних зубних пастах застосовують два класи абра-
зивів кальційвмістні і бескальцієві. Представни-
ками кальційвмістних абразивів є карбонат кальцію 
(крейда) і кальцій фосфатні сполуки (дикальцийфо-
сфат, трикальцийфосфат). До бескальцієвих абра-
зивам відносяться з'єднання кремнію (диоксид кре-
мніяігідратірованний діоксид кремнію). Діоксид 
кремнію добре сумісний з сполуками фтору та ін-
шими активними компонентами, що володіють ко-
нтрольованою абразивністю, що дозволяє створю-
вати пасти з широким діапазоном заданих власти-
востей.

Очищаючі, полірувальні і абразивні властиво-
сті зубних паст залежать як від концентрації, а та-
кож від розміру, форми і твердості частинок абра-
зиву.

Абразив є обов'язковим компонентом будь
якої зубної пасти.

Створення зубних паст, які володіли б висо-
кими очисними властивостями, не пошкоджуючи 
тверді тканини зуба і ясна, є актуальним завданням 
сучасної профілактичної стоматології.

Виходячи з вище сказаного цілком очевидно, 
що необхідно щоб до складу зубної пасти входили 
такі абразивні компоненти, які будуть володіти 
низькими травматичними властивостями щодо 
твердих тканин зуба і тканин пародонта, будуть 
індиферентні до складових компонентів пасти, не 
викликатимуть патологічних реакцій, але в свою 
чергу паста через це не втрачатиме свої очищуваль-
них здібності.

Мета: вивчити мікросклад і мікроструктуру 
зубних паст для лікування симптому кровоточиво-
сті ясен при патології тканин пародонта.

Матеріали і методи дослідження.
Для дослідження нами були відібрані дві пасти 

для лікування кровоточивості ясен заявлені вироб-
ником.

« » містить лактат алю-
мінію, фторид алюмінію і комплекс з 8 трав (мірра, 
фенхель, аніс, евкаліпт, чебрець, ромашка, м'ята, 
шавлія

« » містить натрію фторид, міне-
рали і натуральні екстракти трав: ромашки, шавлії, 
ехінацеї, мірри, ратанії та м'яти.

Методика проведення скануючої електрон-
ної мікроскопії: метод дослідження реалізований 
на рентгенівському мікроаналізаторах «Superprobe
733» (JEOL, Японія). Підготовка зубних паст до до-
сліджень:
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відділення від гелю і виділення твердих нероз-

чинних у воді складових зубних паст. Зубна паста 
розчинялася у воді і диспергованих на ультразвуко-
вої установки протягом 10 хв .;

після диспергування кілька крапель суспензії 
за допомогою піпетки наносилися на полірованій 
поверхні підкладки без використання струмопро-
відного клею і висушують. Прилипання відбува-
ється за рахунок сил електростатичного притя-
гання. Зразки на підкладках поміщалися в вакуум-
ний пост і напилювання золотої токопровідною 
плівкою, далі проводилося дослідження.

Результати дослідження.

Мікроаналіз твердої складової зубних паст 
проводився на наявність 69 елементів. Рентгеноспе-
ктральний аналіз показав наявність в зубній пасті 

високої кількості кремнію, та-
кож визначалися алюміній, фтор і хлор. У зубній 
пасті виявлено кремній у меньшій кіль-
кості ніж у пасті ТМ . У ній було виявлено 
натрій і хлор. Наявність в обох пастах значної кіль-
кості кремнію забезпечує очищаючі властивості, 
натрій надає ремінералізуючу дію зубній пасті 

. Присутність алюмінію в зубній пасті 
Herbal дозволяє прогнозувати її капі-

ляропротекторну дію.
Вивчення мікроструктури зубних паст прово-

дили при збільшенні в 1000 і 3000 разів.

Рис. 1. Растрова електронограма твердої складової зубної пасти « » на вмісній 
підкладці. Мікрофотографія, збільшення ×1000

Рис. 2. Растрова електронограма твердої складової зубної пасти « » на вмісній 
підкладці. Мікрофотографія, збільшення ×3000

На рис.1 представлені частки зубної пасти 
Herbal, які збираються у конглемерати 

різної форми і розміру від 2 до 10 мікрон. Прису-
тні частки, як з загостреними, так і з округлими кра-
ями.
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З метою визначення абразивних властивостей 

пасти ми вивчили мікроструктуру їх при збіль-
шенні в 3000 разів (рис.2). Було встановлено, що 
розмір часточок менше 1 мікрона і розташовуються 

щільно по всій поверхні зубної пасти. Таке розмі-
щення і розмір часток дозволяє якісне очищення 
поверхні зуба і міжзубних проміжків, не пошко-
джуючи емаль.

Рис. 3. Растрова електронограма твердої складової зубної пасти « » на вмісній підкладці. 
Мікрофотографія, збільшення ×1000

Аналогічні дослідження були проведені із зуб-
ною пастою . На рис.4 представлені її мі-
крочастинки, які розташовуються конгломератами, 
розміром яких від 3 до 20 мікрон, тобто більше, ніж 
у Lacalut . Форма їх неправильна з гос-
трими краями. Така структура може забезпечувати 

високі абразивні властивості. Вивчення структури 
зубної пасти при збільшенні в 3000 разів 
(рис.4) показало, що форма кристалів їх округла і з 
досить гострими краями. При очищені емалі, така 
структура кристалів може пошкоджувати її.

Рис. 4. Растрова електронограма твердої складової зубної пасти « » на вмісній підкладці. 
Мікрофотографія, збільшення ×3000
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Заключення.
Зубна паста містить акти-

вні сполуки фтору, що надає їй антибактеріальних, 
протикаріозних властивостей. Дані сполуки пригні-
чують умовнопатогенну мікрофлору і тим самим 
запобігають утворенню зубних відкладень.

В певній мірі дана паста володіє капіляропро-
текторною дією, за рахунок лактату алюмінію. Зна-
чна кількість і малий розмір сполук кремнію надає 
пасті значної абразивності, що дозволяє видалити 
зубні бляшки і дозволяє зменшити рівень запалення 
ясен. Наявність детергентів дозволяє полегшити 
розчинення зубних відкладень і завдяки утворенню 
піни забезпечує більш ефективні їх видалення з по-
рожнини рота.

Таким чином, проведений аналіз показує наяв-
ність у даній зубній пасті «Lacalut Aktiv Herbal» 
компонентів, які полегшують видалення зубних 
відкладень, надають пасті антибактеріальних і капі-
ляропротекторних властивостей, що робить її до-
сить ефективною для пригнічення кровоточивості 
ясен.

Проведене рентгеноспектральне дослідження 
показало, що у зубній пасті « » кремній 

розташований по всій поверхні зубної пасти, у ви-
гляді великих конглемератів і з гострими краями, 
що може призвести до травмування емалі під час 
чищення.

Рентгеноспектральний аналіз виявив значну 
кількість кремнію, натрію і хлору в зубній пасті. У 
поєднанні з низкою інших активних елементів да-
ної зубної пасти це надає їй значних антибактераль-
них та протизапальних властивостей.

Сполуки кремнію надає пасті значної абразив-
ності, що дозволяє видалити зубні бляшки і дозво-
ляє зменшити рівень запалення ясен.
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