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Дентальна паста є пастою чи гелем, що наноситься за допомогою 

зубної щітки для підтримання чистоти, естетичного вигляду та здоров’я 

зубів. Вона діє як абразив, що дозволяє видалити наліт та залишки їжі та 

доставляє активні інгредієнти, такі як фториди та ксиліт для попередження 

хвороб ясен та зубів [1]. Дентальні пасти є багатокомпонентними сумішами, 

що містять абразивні компоненти і сурфактанти, протикаріозні компоненти, 

та речовини для профілактики зубного каменю, такі як Na4P2O7, 

метилвініловий етер, буферні розчини, зволожувачі, та зв’язуючі 

компоненти, що надають певну консистенцію та форму дентальним пастам, 

завдяки рівномірному розподілу твердої фази в рідкій та перешкоджає їх 

розшаруванню [2]. Зазвичай в пастах в якості м’якого абразивного 

компоненту використовується NaHCO3, але нами було використано кальцію 

гідроксиапатит Са10(PO4)6(OH)2 (ГА), що є природним компонентом, який 

входить до емалі зуба у поєднанні з фторидами перетворюючись на 

фторапатит і зміцнюючи її. В якості зв’язуючого компоненту було 

використано натрію альгінат, що є природним полісахаридом та широко 

використовується в якості харчової добавки. До того ж він надає отриманому 

продукту гелеподібної консистенції, що має перевагу в порівнянні з пастами і 

перешкоджає його висиханню.  

Синтез ГА проведено за реакцією: 
 

10Ca(NO3)2∙4H2O+6(NH4)2HPO4+8NH3∙H2O → 

Ca10(PO4)6(OH)2+20NH4NO3+46H2O  (1) 

 

Свіжоприготований ГА змішано з 3% розчином натрію альгінату та 

іншими активними компонентами у різних співвідношеннях, що наведені в 

таблиці 1. 

Таблиця.1. Хімічний склад розчинів для синтезу дентальних гелів 

 

Склад/ 

Зразок 

Суспензі

я ГА 

Розчин 3% Альг метронідазо

л 

хлоргексиди

н 

1 20 г 20мл 1 г гелю 

метрогілу 

− 

2 20 г 20 мл − 1 мл 

3 40 г 90 мл 10 мл − 

4 40 г 90 мл − 10 мл 

Антибактеріальну дію в синтезованих нами пастах чинили 

хлоргекседин та метронідзол, які широко застосовуються в стоматологічній 
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практиці. Ефірні масла розмарину і вербени були використані для надання 

пастам приємного смаку та аромату. 

У зразку №1 метронідазол було взято у вигляді гелю з концентрацією 

10 мг/г, а в зразку 3 – у вигляді аптечного розчину з концентрацією 0,5 %. 

Хлоргексидин додавали до суміші гідроксиапатиту з альгінатом у вигляді 

аптечного розчину з концентрацією 0,05%.  

Всі зразки мали однорідну гелеподібну структуру. Слід зазначити, що 

гідроксиапатит після синтезу знаходився в диспергованому стані, та 

відстоювався в маточному розчині протягом 24 годин, що сприяє його 

гідратації. Після проходження 2 місяців зразки було знов проаналізовано. 

Однорідна структура найкраще збереглася в зразку №2 за кімнатної 

температури (Рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1. Дентальні пасти на основі натрію альгінату та 

гідроксиапатиту (зразок 2). 
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