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Актуальність обраної теми дисертації. Екзогенна теорія карієсу 

базується переважно на результатах експериментальних досліджень на 

лабораторних тваринах, в якості яких представлені в основному білі щури, 

миші і хом'яки. Для цього в порожнині рота тварин концентрацію вуглеводів 

штучно підвищували за допомогою сахарозо-казеїнової дієти з подальшим 

заселенням ентерококами, що служило провокуючим фактором розвитку 

карієсу зубів. 

З даних літератури відомо, що, крім зазначених гризунів, в 

експериментальному моделюванні карієсу в окремих випадках, 

використовувалися також собаки, зуби яких по мікроскопічній будові дуже 

схожі з такими людини. Проте, далеко не все в цьому питанні є досить ясним, 

щоб можна було беззастережно говорити про їх переваги в порівнянні з 

іншими, більш доступними для експерименту, тваринами. 

Викладені вище положення намічають мету і вирішення низки завдань, 

які в сукупності покликані розширити і поглибити теоретичну базу сучасної 

одонтології. 

Зв'язок роботи з державними чи галузевими науковими програмами, 

планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідної теми 

кафедри анатомії людини Вищого державного навчального закладу 

«Українська медична стоматологічна академія» (м. Полтава) «Вивчення 

закономірностей структурної організації внутрішніх органів в нормі і при 

патології» № державної реєстрації 0106U003236. Здобувач є співвиконавцем 

теми. Тема дисертації затверджена Проблемною комісією МОЗ та 



НАМН України «Морфологія людини» 17 лютого 2014 р. (протокол №39) і на 

засіданні ради стоматологічного факультету ВДНЗУ «УМСА» 26 березня 

2014 р. (протокол №8). 

Оцінка обґрунтованості наукових досліджень, їх достовірність, 

наукова новизна. 

Для досягнення поставленої мети дисертантом використані анатомічні 

методи препарування; рентгенографічні методи; морфометричні методи та 

математичний аналіз даних; заключения зубів людини і окремих фрагментів 

зубощелепної системи тварин в епоксидну смолу і виготовлення з отриманих 

епоксидних блоків полірованих шліфів різної товщини, з подальшим їх 

забарвленням метиленовим синім; вивчення їх у світловому мікроскопі і 

мікрофотографування, які виконані на високому рівні і відповідають сучасним 

вимогам. 

Висновки та наукові положення, що сформульовані у дисертаційній 

роботі відповідають меті роботи і поставленим задачам дослідження, логічно 

випливають із результатів власних досліджень. 

У роботі обґрунтовано положення, згідно з яким протидію абразивного 

зношування зубів обох типів (короткокоронкових і довгокоронкових) 

здійснюється не тільки за рахунок виняткової твердості емалі, але і стійкої 

пружності дентину, що знаходяться в складі зубів в певному композитному 

відношенні, при якому емаль використовується в якості зміцнювача дентину 

(принцип армування матеріалів). 

У короткокоронкових зубів загальний запас композитної міцності 

(зносостійкості) генетично обмежений висотою коронки і особливістю 

конфігурації її оклюзійної поверхні. У таких зубах залучення дентину в процес 

зношування починається після абразивного стирання самого товстого шару 

емалі на підвищеннях жувальних горбів. При цьому товщина емалі знаходиться 

в прямій залежності від тривалості життя тварин. 

На відміну від них, у довгокоронкових зубів дентин спочатку (після їх 

прорізування) знаходиться в оголеному стані на оклюзій ній поверхні, 

опиняючись схильним до абразивного стирання. Ці зуби за життя мають 



практично необмежений запас зносостійкості за рахунок постійного 

відростання. Завдяки перманентному оновленню їх твердих тканин повністю 

виключається можливість стійкого ушкодження їх каріозним процесом. До 

цього розряду цілком відносяться зуби кролика, а також передні (різцеві) зуби 

щурів, які не можуть бути морфологічним субстратом при оцінці результатів 

експериментального моделювання карієсу. З цією метою найбільш 

прийнятними об'єктами можуть виявитися кутні (щічні) зуби щура, але тільки 

за умови коректної розробки методів, що провокують розвиток каріозної 

хвороби. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. 

Теоретичний зміст дисертації, перш за все, являє собою методологічну основу, 

покликану забезпечити на практиці коректність постановки експериментальних 

досліджень при вирішенні певних проблем стоматології, однією з яких є 

вивчення причин і розвитку каріозної хвороби. Разом з тим, що знайшло в 

роботі інноваційне обґрунтування морфологічного забезпечення зносостійкості 

зубів людини повинно допомогти лікарям-стоматологам модифікувати способи 

корекції зубів при різних формах некаріозних захворювань, наприклад, таких як 

патологічна стертість, клиноподібний дефект і ін. 

В даний час основні результати досліджень впроваджені в навчальний 

процес на кафедрі анатомії людини ВДНЗ України «Українська медична 

стоматологічна академія», на кафедрі анатомії людини ВДНЗ України 

«Буковинський державний медичний університет», на кафедрі анатомії людини 

«Медичного інституту Сумського державного університету», на кафедрі 

анатомії людини ВДНЗ України «Харківський національний медичний 

університет». 

Повнота викладення матеріалів дисертації в опублікованих працях і 

авторефераті. За темою дисертаційної роботи опубліковано 6 наукових робіт, з 

них 5 статей - у наукових фахових журналах України і 1 стаття у зарубіжному 

спеціалізованому науковому виданні медичного напряму (Грузія), 

індексованого наукометричною базою даних Scopus. 

Структура і обсяг і структура дисертації. Дисертацію побудовано за 



класичною схемою, вона складається зі вступу, огляду літератури, опису 

матеріалів і методів дослідження, 5 розділів за результатами власних 

досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків та 

списку використаних джерел. Дисертація оформлена у повній відповідності до 

вимог ДАК України, викладена на 195 сторінках друкованого тексту, з яких 

172 сторінки складають основний зміст. Робота ілюстрована 3 таблицями і 

51 рисунками. 

У вступі, який викладений на 6 сторінках, відображена повна 

характеристика стану досліджуваної проблеми на сьогодення, актуальність 

теми дисертаційної роботи, визначення мети роботи, завдання дослідження, 

наукова новизна і практична значимість. 

Розділ 1 - огляд літератури - складається з 4 підрозділів, залежно від 

проблематики та викладений на 28 сторінках. За змістом, послідовністю 

подання матеріалу повністю розкриває суть питання, що розглядається, дає 

можливість сформулювати підстави для подальших досліджень. Проведений 

аналіз достатньої кількості літературних джерел різного періоду, багато 

сучасних праць. В цілому зауважень до розділу немає. 

Розділ 2 - «Матеріал і методи дослідження» - викладений на 7 сторінках 

друкованого тексту, представляє загальну характеристику досліджуваного 

матеріалу. Було проведено розподіл матеріалу по методах дослідження. 

Методологічно вірне для вирішення поставлених завдань застосування у 

процесі проведення дослідження комплексного підходу з залученням таких 

методів дослідження як: фотозйомка, рентгенографія, морфометрія, 

виготовлення епоксидних шліфів. Використані методи адекватні, сучасні, 

дають можливість всебічної комплексної характеристики будови зубощелепної 

системи досліджуваних лабораторних тварин. 

Розділ 3 - «Особливості будови великих кутніх зубів людини і собаки» -

викладений на 56 сторінках друкованого тексту. В ньому проведено 

дослідження будови зубощелепної системи собаки та порівняння її з 

зубощелепною системою людини. 

Здобувач дослідив, що у собаки налічується 42 постійних зуба, які 



розподіляються по двох зубних дугах не порівну, а таким чином, що верхній 

зубний ряд складається з 20, а нижній - 22 зубів. Найбільшими (масивними) 

вважаються верхні четверті премоляри і нижні перші моляри, які називаються 

січними або м'ясоїдними зубами. 

У проміжку між січними зубами і іклами у собак є відкритий прикус, 

який обмежений зверху і знизу конусоподібними коронковими зубцями 

премолярів. Міцне зчеплення між зубами собаки при змиканні відбувається в 

передньому відділі зубощелепної системи. Воно здійснюється за рахунок того, 

що нижні ікла входять в проміжок між іклами і третіми різцями верхньої зубної 

дуги. Цілком очевидно, що за рахунок такого зчеплення повністю 

виключаються як передньо-заднє, так і бічні рухи нижньої щелепи. 

Кореневі зуби собаки, які є предметом вивчення, вирізняються в 

основному від аналогів людини формою і розмірами коронок. Видову 

специфіку їм надають відносно високі конусоподібні зубці, загострення яких 

найбільш виражене у премолярів. З оклюзійного боку коронок між зубцями 

знаходяться гладкі виїмки чи западини, в області яких відсутні фісурні 

утворення, властиві кутнім зубам людини. 

Згідно з даними метричного аналізу, товщина дентину з оклюзійного боку 

коронок молярів собаки коливається в межах від 2,8 до 3,3 мм 

(середньостатистичне значення дорівнює 3,05 ± 0,9 мм), що рівнозначно такому 

ж показнику молярів людини. 

У мікроскопічній будові дентину молярів собаки і людини не має істотної 

видової відмінності. Істотна відмінність між молярами собаки і людини полягає 

в товщині емалевого покриття їх коронок. Максимальна товщина його на 

підвищеннях конічних зубців молярів собаки знаходиться в межі від 0,8 до 

1,3 мм (середньостатистичне значення - 1,09±0,1 мм). 

Емаль зубів собаки і людини складається з однотипних елементарних 

структур, якими є гіперкальцифіковані кристалічні волокна, що називаються 

емалевими призмами, розподіленими у складі окремих пучків в порядку смуг 

Гунтера-Шрегера. Однак композитна структура зубної емалі собаки гранично 

спрощена, обмежуючись тільки сумарною сукупністю даних структур. І тільки 



на підвищеннях коронкових зубців молярів вона набуває більш складну 

композитну структуру за рахунок появи між пучками Гунтера-Шрегера, 

поперечно орієнтованих до них, пучків кристалічних волокон. 

Серед молярів собаки самими масивними є січні зуби, які по 

розташуванню в зубних рядах можуть бути порівнянні з першими молярами 

людини. У січних зубів собаки, у яких висота коронки в два рази більше, а 

максимальна товщина емалі приблизно в 2,5 рази менше, ніж у людини, індекс 

скалярності емалі виявляється дуже низьким (менше 10% порівняно з 43% у 

людини). 

Розділ 4 присвячений особливостям будови зубощелепної системи 

гризунів. Він представлений на 40 сторінках принтерного тексту та містить 

опис загальних рис будови щурів та кролів. Виявлено, що по зовнішній 

конфігурації череп щура є пропорційно зменшеним, приблизно в три рази, 

подібно до такого кролика. Також до їх родової спільності відноситься і 

помітний між ними співпадаючий загальний принцип будови зубощелепної 

системи. 

У даних двох видів гризунів є загальні риси і подібна будова 

нижньощелепного відділу, скелетом якого є дві нижньощелепні кістки, з'єднані 

між собою спереду під гострим кутом за допомогою синдесмозу. У кожній з 

них можна виділити три сектори - різцевий, кутній і кутовий, з наявністю між 

різцем і першим корінним зубом широкого проміжку - діастеми. 

Однак, між ними є одна своєрідна видова відмінність, що полягає в тому, 

що якщо у кролика донна коренева частина різця закінчується близько першого 

кутнього зуба, то у щура різцевий зуб у всю свою довжину займає всю основу 

нижньощелепної кістки і, проходячи під кутніми зубами, закінчується своїм 

апікальним відділом у верхній частині кутового сектора. 

Найсуттєвішою видовою відмінністю між ними є кількість, форма і 

будова корінних зубів. У кролика їх налічується по п'ять одиниць з кожного 

боку верхнього та нижнього зубного ряду, тоді як у щура по чотири. Але 

найголовніше полягає в їх морфофізіологічній різнорідності: у кролика вони 

відносяться до довгокоронкового типу, а у щура - представляють собою типові 



короткокоронкові зуби. 

Розділ 5 висвітлює узагальнення результатів власних досліджень. Він 

представлений на 26 сторінках, в ньому проводиться аналіз і порівняння 

отриманих даних, що викладено у 9 змістовних висновках. Практичні 

рекомендації повністю відповідають меті та завданням роботи. 

В списку літератури налічується 231 найменування, з яких 55 закордонні. 

Недоліки дисертації щодо змісту і оформлення. 

Принципових недоліків у дисертації Е.Г. Саркісяна не виявлено, проте 

існують певні недоліки і зауваження: 

1. У тексті є деякі стилістичні та орфографічні погрішності, а також 

друкарські помилки. 

2. У розділах присвячених викладу отриманих результатів власних 

досліджень автор нерідко вдається до зіставлення їх із даними літератури. 

3. Кількість висновків перевищує кількість поставлених завдань. 

Разом з тим, описані недоліки і зауваження не знижують наукової 

цінності проведених автором досліджень. 

Запитання, що виникли при рецензуванні роботи: 

1. За підсумками Вашої роботи зуби яких лабораторних тварин найбільш 

підходять для експериментального моделювання карієсу? 

2. Чому на Вашу думку не пошкоджуються карієсом стерті поверхні 

зубів? 

3. Чи є пульпа в зубах гризунів? 

4. Стертість зубів гризунів виникає у процесі життєдіяльності або зуби 

прорізуються вже з подібною до стертості будовою? 

5. В роботі ви використовували термін «каріозна хвороба», що 

рідкозустрічється в літературі. Чому Ви використовували саме цей термін, а не 

просто «карієс зубів»? 

6. Ви згадали про карієсогенні зони, такі як фісури зубів. Які ще 

карієсогенні зони існують? Чи є фісури зубів найбільш карієсогенними зонами 

зубів? 




