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Актуальність теми дослідження 

       Стоматологічна захворюваність дітей на сучасному етапі 

характеризується  високою розповсюдженістю та інтенсивністю карієсу зубів 

і його ускладнень. При цьому у дітей фісурний карієс займає домінуюче 

місце серед каріозних уражень іншої локалізації, особливо в постійних зубах, 

які нещодавно прорізалися. 

  Жувальні поверхні постійних зубів мають складну архітектоніку, що 

призводить до  накопичення на них зубного нальоту, який ініціює розвиток 

карієсу. Швидкому розвитку фісурного карієсу сприяє низький рівень 

мінералізації емалі  в ділянці фісур, що утримується впродовж 4-5 років після  

прорізування зуба в порожнину рота.  

 На сьогодні найбільш ефективним та розповсюдженим методом 

профілактики фісурного карієсу є герметизація фісур. Однак, незважаючи на 

високу карієспрофілактичну ефективність методу герметизації, він не 

забезпечує захист фісур у 100% випадків. Це спонукає дослідників до 

розробки методів, які підвищують ефективність герметизації: озонування 

фісур перед герметизацією, обробку їх антисептичними засобами і т.ін. 

 Одним із високоефективних методів антибактеріальної терапії 

стоматологічних захворювань є фотоактивована дезінфекція. Вона 

передбачає селективне знищення  патогенної мікрофлори, сенсибілізованої 

спеціальними препаратами і активованої лазерним світлом відносно 



невеликої потужності. В літературі є дані стосовно високої клінічної 

ефективності застосування фотоактивованої дезінфекції при ендодонтичному 

лікуванні ускладнень карієсу, захворювань тканин пародонта. Однак, 

дослідження щодо можливості використання фотоактивованої дезінфекції 

для профілактики карієсу зубів відсутні.  

В зв’язку з цим тема дисертаційної роботи Спірідонової К.Ю., що 

присвячена підвищенню ефективності профілактики фісурного карієсу 

постійних зубів у дітей з низькою резистентністю твердих тканин шляхом 

використання низькоінтенсивного лазерного випромінювання для фото 

активованої дезінфекції при герметизації фісур  є  актуальною та своєчасною. 

 

Наукова новизна, значення одержаних результатів для науки і 

практики 

Дисертаційна робота Спірідонової К.Ю. “Обґрунтування застосування 

фотоактивованої дезінфекції для профілактики фісурного карієсу постійних 

зубів із низькою резистентністю твердих тканин” є завершеним науковим 

дослідженням, виконаним на сучасному науково-методичному рівні під 

керівництвом  завідувача кафедри стоматології дитячого віку, дитячої 

щелепно-лицьової хірургії та імплантології Харківського національного 

медичного університету, доктора медичних наук, професора Назарян Р.С. 

Дисертація виконана згідно з комплексним планом наукових 

досліджень Харківського національного медичного університету МОЗ 

України і є складовою частиною загальної теми науково-дослідної роботи з 

проблеми “Стоматологія” - “Діагностика  та лікування захворювань органів 

та тканин щелепно-лицевої ділянки”, номер державної реєстрації 0113U002274. 

Дисертант була виконавцем окремих фрагментів зазначеної теми. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що автором розширено 

наукові дані щодо етіологічних факторів раннього розвитку фісурного 

карієсу перших постійних молярів. Зокрема, виявлено поєднання низького 

вихідного рівня мінералізації фісур, інтенсивного відкладення зубного 



нальоту та його активної колонізації агресивною мікрофлорою – карієс-

асоційованим представником роду біфідобактерій Bifidobacterium dentium.  

Автором вперше було застосовано фотоактивовану дезінфекцію фісур 

перед герметизацією з метою антибактеріального впливу на карієсогенну 

мікрофлору, що міститься в них. Розроблено спосіб  та режим 

фотоактивованої дезінфекції  фісур шляхом поєднаного впливу лазерного 

випромінювання синього спектру (довжина хвилі 445 нм, час опромінення 

120 с) та розчину етакридину лактату (час експозиції 60 с). 

Вдосконалення методики профілактики фісурного карієсу у дітей за 

рахунок застосування фотоактивованої дезінфекції перед герметизацією 

фісур дозволило підвищити карієспрофілактичну ефективність герметизації у 

1,3 раза. 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій, сформульованих у дисертації; 

 достовірність одержаних результатів 

Представлені у дисертаційному дослідженні результати отримано 

шляхом аналізу достатньої кількості фактичного матеріалу. 

З метою вивчення стоматологічного статусу та оцінки показників 

фісурного карієсу було проведено обстеження 500 дітей віком 6-11 років, які 

мешкають у м. Харків та у Харківській області. Діти були розподілені на три 

вікові групи: І група – діти віком 6–7 років (169 дітей), ІІ група – діти віком 

8–9 років (165 дітей), ІІІ група – діти віком 10–11 років (166 дітей). Під час 

стоматологічного обстеження визначено основні показники каріозного 

процесу, рекомендовані ВООЗ: розповсюдженість карієсу та інтенсивність 

карієсу за індексами КПВ, кп та КПВ+кп. Інтенсивність карієсу постійних 

зубів у період змінного прикусу оцінено за допомогою індексу ІКпз (Г.А.Лях, 

2010), індивідуальний рівень інтенсивності карієсу постійних зубів -  за 

допомогою індексу РІК (П.А. Леус, 1990). Стан гігієни порожнини рота 

вивчено за допомогою індексу Федорова-Володкіної (1971) та спрощеного 



індексу гігієни за Грін-Вермільйон (OHI-S, Green-Vermillion, 1964). У дітей 

6-7 років на етапі прорізування перших постійних молярів (108 обстежених 

дітей) визначено вихідний рівень мінералізації фісур, шляхом оцінки 

клінічних та електрометричних характеристик емалі (електромеханічний 

апарат АЕ-01 «ЕндоЕст», ЗАТ «ДентГеософт»). 

Лабораторний етап дослідження полягав у вивченні мікробіологічних 

характеристик зубного нальоту з фісур перших постійних молярів у 90 дітей 

віком 6-7 років. В залежності від активності перебігу карієсу автором було 

сформовано 3 групи: І група – 30 дітей із компенсованим перебігом карієсу, 

ІІ група – 30 дітей із субкомпенсованим та ІІІ група – 30 дітей із 

декомпенсованим перебігом карієсу. Мікробіологічні дослідження проводено 

згідно з діючими нормативними документами за загальноприйнятими 

методиками. Вивчення кількісного складу мікрофлори зубного нальоту 

проведено методом прямого посіву. Для визначення якісного складу 

мікрофлори зубного нальоту були використані ідентифікаційні набори 

Мікро-Ла-Тест ("ERBA-Lachema", Чеська Республіка) призначені для 

проведення стандартної ідентифікації з використанням мікрометодів. Іn vitro 

досліджено вплив НІЛВ синього спектру з довжиною хвилі 445 нм (як 

джерело світла використано напівпровідниковий лазерний терапевтичний 

апарат «Ліка-Терапевт М», "Фотоника Плюс", Україна) на мікрофлору 

зубного нальоту з різним часом опромінення (30, 60 та 120 с). Вивчено вплив 

фотосенсибілізатора (0,1% водний розчин етакридину лактату) на 

мікрофлору зубного нальоту з різним часом експозиції (30, 60, 90 та 120 с) та 

умови для фотодинамічної інактивації мікрофлори зубного нальоту фісур 

(експозиція фотосенсибілізатора 60с, тривалість опромінення 60 і 120 с). 

Для вивчення клінічної ефективності розробленого методу фото 

активованої дезінфекції фісур було відібрано 100 дітей віком 6–7 років з 

першими постійними молярами, у яких було виявлено низький вихідний 

рівень резистентності твердих тканин. В залежності від методики 

антисептичної обробки твердих тканин зубів перед герметизацією фісур усіх 



пацієнтів було розподілено на дві групи по 50 осіб: основна, у якій обробка 

зубів перед герметизацією проводилася із застосуванням фотоактивованої 

дезінфекції та  контрольна, в які застосовано традиційну антисептичну 

обробку 0,05% розчином хлоргексидину біглюконату. Дітей у кожній групі 

було розподілено на дві підгрупи в залежності від виду виконаної 

герметизації  фісур – інвазивної або неінвазивної.  Клінічну ефективність 

запропонованого та традиційного методу профілактики фісурного карієсу 

оцінювали через 3, 6 та 12 місяців за п’ятибальною шкалою (Бояркина Е.С., 

2009), за допомогою Ryge-критеріїв, модифікованих для оцінювання 

герметиків (Музычина А.А., 2012), для кількісної оцінки збереження 

герметика визначали індекс ретенції (Абрамова Н.Е., 2000).  

Статистичне опрацювання результатів дослідження здійснено за 

допомогою стандартної комп’ютерної програми для статистичного аналізу 

“Statistica for Windows 6,0”. Достовірність відмінностей визначено за 

допомогою критерію Манна-Уітні. Частку впливу досліджуваних факторів на 

досліджувані показники розраховано методами одно- та двофакторного 

дисперсійного аналізу. 

Отже, методи дослідження, використані автором для виконання 

дисертаційного дослідження, сучасні, інформативні, цілком адекватні до 

поставлених в роботі завдань.  Наведені в роботі таблиці та графіки 

змістовні, конкретні, повністю відображають закладений у них зміст. 

Поставлені у дисертації завдання виконано у повному обсязі. 

Практична значимість роботи 

Отримані в результаті дослідження дані мають важливе теоретичне і 

практичне значення для сучасної стоматології та можуть бути використані з 

метою покращення планування і надання стоматологічної допомоги дітям 

шкільного віку. 

Результати епідеміологічного стоматологічного обстеження дітей м. 

Харкова та детально вивчений стан твердих тканин постійних зубів можуть 



бути використані для розробки програм профілактики карієсу у дітей м. 

Харкова. 

Запропоновано ефективну і безпечну методику фотодинамічної 

інактивації агресивної мікрофлори зубного нальоту, що дозволила значно 

знизити загальне мікробне число на 92-100%.  Доведено її антимікробну дію 

за наявності резистентних штамів збудників.  

У результаті клініко-лабораторних досліджень розроблено і 

впроваджено в практику спосіб профілактики фісурного карієсу постійних 

зубів, що полягає у проведені перед герметизацією фісур фотоактивованої 

дезінфекції поєднаним застосуванням лазерного випромінювання синього 

спектру та розчину етакридину лактату. Доведено високу 

карієспрофілактичну ефективність запропонованого методу: у 100% випадків 

розвитку фісурного карієсу не виявлено. 

Результати дисертаційної роботи впроваджено в учбовий процес на 

кафедрі стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицьової хірургії і 

імплантології Харківського національного медичного університету МОЗ 

України, на кафедрі дитячої стоматології ДЗ “Дніпропетровська медична 

академія МОЗ України”, на кафедрі дитячої терапевтичної стоматології з 

профілактикою стоматологічних захворювань ВДНЗУ “Українська медична 

стоматологічна академія” МОЗ України, м. Полтава. 

Запропонований метод профілактики карієсу постійних зубів 

впроваджено у лікувальну діяльність дитячих стоматологічних відділень 

КЗОЗ “Харківська міська стоматологічна поліклініка №2”, КЗОЗ “Харківська 

міська стоматологічна поліклініка №3”, КЗОЗ “Харківська міська 

стоматологічна поліклініка №4”, КЗОЗ “Харківська міська стоматологічна 

поліклініка №7”, лікувально-профілактичного відділення КЗОЗ “Харківська 

міська дитяча поліклініка №23”, стоматологічного відділення КЗОЗ 

“Нововодолазька ЦРЛ”, Університетського стоматологічного центру 

Харківського національного медичного університету МОЗ України, в клініці 

кафедри стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицьової хірургії і 



імплантології Харківського національного медичного університету МОЗ 

України. 

Повнота викладення змісту дисертації в опублікованих працях 

Основні положення дисертації доповідались і обговорювались на: 

міжвузівській конференції молодих вчених та студентів «Медицина третього 

тисячоліття» (м. Харків, 2013 р.); ІІ Міжнародній стоматологічній 

конференції студентів та молодих вчених (м. Ужгород, 2013 р.); ІІ 

Всеукраїнській науково-практичній конференції “Сучасні проблеми здоров’я 

та якості життя дітей та підлітків” (м. Луганськ, 2013 р.); республіканській 

науково-практичній конференції “Современные проблемы педиатрии” (м. 

Алушта, 2013 р.); VI Міжнародній науковій міждисциплінарній конференції 

молодих вчених та студентів-медиків ISIC (м. Харків, 2013 р.); І 

стоматологічному конгресі Грузія-Україна (м. Батумі, Грузія, 2013 р.); VI 

Міжнародній науково-практичній конференції “Стоматология славянских 

государств” (м. Бєлгород, Росія, 2013 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції за участю міжнародних спеціалістів “Сучасні досягнення 

стоматологічної науки, практики та освіти”, присвяченій 35-річному ювілею 

стоматологічного факультету ХНМУ (м. Харків, 2013 р.); науково-

практичній конференції з міжнародною участю “Паринские чтения 2014. 

Интегративная медицина в челюстно-лицевой хирургии и стоматологии”  

(м. Мінськ, Реслубліка Беларусь, 2014 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції “Медична наука та медична практика в Україні: проблеми 

розвитку та взаємодії” (м. Одеса, 2014 р.), Міжнародній науково-практичній 

конференції “Нове у медицині сучасного світу” (м. Львів, 2014 р.), 

Всеукраїнській науково-практичній конференції “Здобутки теоретичної 

медицини в практику охорони здоров’я” (м. Запоріжжя, 2015 р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні досягнення 

медичних наукових досліджень в Україні та країнах ближнього зарубіжжя” 

(м. Київ, 2015 р.), Міжнародній науково-практичній конференції “Медична 



наука та медична практика в Україні: проблеми розвитку та взаємодії” 

(м. Одеса, 2015 р.). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 25 наукових 

праць, з яких – 11 у фахових наукових виданнях та 14 – в матеріалах 

вітчизняних та міжнародних наукових конгресів, з’їздів та конференцій. 

  

Оцінка змісту дисертації та автореферату, зауваження щодо 

оформлення 

Дисертація побудована за традиційною схемою і складається зі вступу, 

огляду літератури, характеристики матеріалів і методів дослідження, п’яти 

розділів результатів власних досліджень, аналізу та обговорення результатів, 

висновків і практичних рекомендацій, списку використаних джерел, 

додатків. Робота викладена на 158 сторінках комп’ютерного тексту, 

ілюстрована 27 таблицями і 45 рисунками. Список літератури містить 221 

джерело, з яких 92 латиницею та 129 кирилицею. 

У вступі автор аргументовано доводить доцільність і актуальність  

дослідження, що базується на необхідності підвищення ефективності 

первинної профілактики фісурного карієсу постійних зубів у дітей, який 

характеризується високою поширеністю та швидким розвитком ускладнень, 

що призводять до передчасної втрати цих зубів. Чітко сформульовано мету і 

завдання дослідження, зв’язок обраної теми з комплексним планом наукових 

досліджень Харківського національного медичного університету МОЗ 

України і темою науково-дослідної роботи з проблеми “Стоматологія” -  

“Діагностика  та лікування захворювань органів та тканин щелепно-лицевої 

ділянки”,  висвітлено особистий внесок здобувача. 

Огляд літератури присвячено  аналізу етіопатогенетичних факторів, 

що призводять до  швидкого ураження фісур постійних зубів карієсом у 

дітей; характеристиці методів і засобів профілактики фісурного карієсу, а 

також  методу фотоактивованої дезінфекції.  



Огляд літератури складається з трьох підрозділів: перший присвячено 

характеристиці етіологічних і патогенетичних чинників швидкого ураження 

карієсом фісур постійних зубів у дітей. Зокрема, охарактеризовано 

особливості анатомічної будови фісур,  акцентовано увагу на вихідному рівні 

мінералізації фісур як одному з найважливіших патогенетичних чинників їх 

ураження карієсом, наведено дані щодо особливостей карієсогенної 

мікрофлори. Другий підрозділ присвячено характеристиці сучасних засобів і 

методів профілактики фісурного карієсу у дітей, в історичному аспекті 

представлено розвиток методу герметизації фісур та створення герметиків. 

Третій підрозділ містить аналіз даних щодо методу фотоактивованої 

дезінфекції, механізмів її антибатеріального впливу та характеристиці 

речовин, що використовуються у якості фотосенсибілізаторів.  

В цілому розділ містить цікаву інформацію, викладений послідовно, 

логічно, аналізуються сучасні літературні джерела переважно за останні 10 

років. 

Зауваження до розділу. В підрозділі 1.1 доцільно було б більш детально 

охарактеризувати карієс-асоційованого представника роду біфідобактерій 

Bifidobacterium dentium та його роль у розвитку фісурного карієсу поряд з 

іншими відомими і достатньо детально вивченими мікроорганізмами.  

У розділі 2  “Матеріали і методи дослідження” представлено  

детальну характеристику клініко-лабораторних методів дослідження  та 

контингенту обстежених дітей, які мешкають в м. Харкові і Харківській 

області.   Охарактеризовано методи мікробіологічного дослідження, що 

використовувалися для вивчення видового складу зубного нальоту у дітей з 

різною інтенсивністю  карієсу зубів; антимікробної дії низькоінтенсивного 

лазерного випромінювання та фотосенсибілізатора  (розчину етакридину 

лактату) на сукупну мікрофлору зубного нальоту. Представлено розподіл 

пацієнтів на групи для оцінки карієспрофілактичної ефективності різних 

способів і методик герметизації, детально охарактеризовано критерії оцінки 

стану герметика через 3,6.12 місяців, розрахунок індексу ретенції герметика, 



критерії клінічної оцінки стоматологічних герметиків. Надано 

характеристику статистичних методів, що застосовувались для аналізу 

результатів дослідження.  

Загалом розділ представлено інформативно, чітко і послідовно.  

Зауваження до розділу: вважаю зайвим детальне описання методики 

визначення гігієнічних індексів Федорова-Володкіної, Грін-Вермільона, 

розрахунку показників розповсюдженості та інтенсивності карієсу зубів, 

оскільки вони широко відомі і представлені у всіх підручниках по 

спеціальності. 

Розділ 3 “Результати епідеміологічного обстеження дітей” 

присвячено  аналізу результатів стоматологічного обстеження 500 дітей 

різного віку (6-7 років, 8-9 років, 10-11 років), що постійно мешкають у м. 

Харкові та Харківській області.  

У даному розділі наведено детальну характеристику стану твердих 

тканин зубів, починаючи з 6-ти і до 11-річного віку, проаналізовано 

розповсюдженість та інтенсивність карієсу тимчасових і постійних зубів, 

динаміку змін цих показників із віком. Автором підтверджено тенденцію до 

зростання показників карієсу постійних зубів у дітей з віком, зокрема 

розповсюдженість карієсу постійних зубів у дітей віком 6-7- років 

дорівнювала 36,1 %, а у дітей 10-11 років цей показник підвищувався у 2,5 

рази – до 85,5%. Аналогічну тенденцію встановлено і для показника 

інтенсивності карієсу постійних зубів, що підтверджує низьку ефективність 

первинної профілактики карієсу у дітей даного регіону (як і в цілому по 

Україні). 

Детально проаналізовано структуру індексу КПВ за окремими 

компонентами. Окремо виділено дані щодо розповсюдженості та 

інтенсивності карієсу фісурної локалізації у дітей різного віку, порівняльної 

оцінки карієсу постійних зубів за індексом ІКПз, оцінено індивідуальний 

рівень інтенсивності карієсу за П.А.Леусом.  



В цілому розділ викладено дуже детально, послідовно і повно, цифрові 

дані порівнюються в діаграмах, представлених у 12 рисунках. 

Зауваження до розділу 3: Вважаю, що можна було б обмежитися 

аналізом показників розповсюдженості, інтенсивності карієсу та інших 

індексів виключно для постійних зубів, оскільки методика герметизації 

застосована для профілактики карієсу постійних зубів.  

Доцільно було б навести дані щодо наявності герметиків (якщо вони 

були виявлені під час стоматологічного обстеження дітей) на оклюзійній 

поверхні молярів і премолярів. 

В розділі 4 “Результати дослідження карієсрезистентності перших 

постійних молярів і гігієнічного стану порожнини рота у дітей” 

дисертантом представлено результати дослідження вихідного рівня 

мінералізації фісур перших постійних молярів на етапі прорізування у дітей 

віком 6-7 років. Автором  встановлено, що тільки біля 6% дітей мали високий 

вихідний рівень мінералізації фісур перших постійних молярів, а майже 50% 

- низький, що є важливим патогенетичним  чинником ризику розвитку 

фісурного карієсу. 

Оцінено гігієнічний стан порожнини рота у дітей різного віку  та у 

дітей 6-7 років з різним вихідним рівнем мінералізації фісур. В цілому 

встановлено задовільний  рівень гігієни порожнини рота у дітей всіх вікових 

категорій, хоча спостерігалася певна тенденція до погіршення його з віком. 

В цілому розділ 4 викладено повно, інформативно, ілюстровано 

фотографіями оклюзійної поверхні перших постійних молярів із різним 

вихідним рівнем мінералізації фісур.  

Зауваження до розділу. Вважаю, що для оцінки гігієнічного стану 

порожнини рота доцільніше було б використати індекс Silness-Low, що 

оцінює товщину зубної бляшки, оскільки для розвитку карієсу (особливо в 

ділянці фісур) більш важливим є показник товщини зубної бляшки, а не її 

площі. Тому гігієнічний індекс Федорова-Володкіної в даній ситуації вважаю 

малоінформативним. 



Розділ 5 “Характеристика мікробного пейзажу зубного нальоту фісур 

перших постійних молярів у дітей” присвячено кількісній та якісній 

характеристиці зубного нальоту фісур перших постійних молярів у дітей з 

різною активністю каріозного процесу. Автором встановлено, що у дітей з 

декомпенсованою формою карієсу кількість бактерій у фісурах постійних 

зубів майже у 10 разів вища, ніж у дітей з компенсованою формою – 

11,81±0,38 КУО/мл проти 1,8±0,2 КУО/мл. При оцінці видового складу 

мікрофлори  зубного нальоту з ділянки фісур виявлено 11 родів бактерій та 

один вид дрожжеподібних грибів. При цьому збільшення інтенсивності 

карієсу супроводжувалося розширенням  видового складу мікроорганізмів 

зубного нальоту: у дітей з декомпенсованою формою карієсу поряд з  Грам- 

позитивними карієсогенними бактеріями виділено представників 

факультативних анаеробів - фузобактерій, пептострептококів, нейсерій.  

Надзвичайний інтерес представляють результати щодо ідентифікації у 

зубному нальоті дітей з субкомпнсованою і  декомпенсованою формами 

карієсу  карієс-асоційованого представника роду біфідобактерій – 

Bifidobacterium dentium, який на сьогодні розглядається як один з провідних 

етіологічних чинників розвитку карієсу, традиційна антибактеріальна дія на 

який є неефективною. 

 В цілому розділ 5 викладено переконливо, інформативно, порівняння 

цифрових даних наведено у 4 таблицях. 

Зауваження до розділу. Як і в попередніх розділах, у яких представлено 

результати власних досліджень, не вказано достовірність відмінностей між 

показниками ( ні в таблицях, ні у тексті розділу). 

Розділ 6 “Лабораторне обґрунтування ефективності дії фото 

активованої дезінфекції на мікрофлору зубного нальоту фісур перших 

постійних молярів у дітей” представлено результати лабораторного 

вивчення впливу низькоінтенсивного лазерного випромінювання, 

фотосенсибілізатора і фотоктивованої дезінфекції  (ФАД) на мікрофлору 



зубного нальоту фісур перших постійних молярів у дітей. Цей розділ 

складається з трьох підрозділів.  

В підрозділі 6.1 “Результати вивчення впливу низько інтенсивного 

лазерного випромінювання на мікрофлору зубного нальоту фісур перших 

постійних молярів у дітей” представлено результати лабораторної оцінки дії 

лазерного випромінювання синього спектру з довжиною хвилі 445 нм  

(щільність потужності 100 мВт/см2) з різним часом опромінення на 

мікроорганізми, виділені у дітей з різною активністю каріозного процесу. 

Автором встановлено, що саме лазерне опромінювання не чинить 

антимікробної дії  на сукупну мікрофлору зубного нальоту навіть при 

збільшенні часу  опромінення до 120 секунд.  

У підрозділі 6.2 “Результати вивчення впливу фотосенсибілізатора на 

мікрофлору зубного нальоту фісур перших постійних молярів у дітей” 

наведено дані лабораторних досліджень, присвячених вивченню 

бактерицидної і бактеріостатичної дії етакридину лактату на найбільш 

поширені штами мікроорганізмів. Встановлено, що 0,1% водний розчин 

етакридину лактату має виражену бактерицидну дію на Грам-позитивні 

бактерії і менш виражену – на Грам-негативні та антибіотикостійкі штами 

бактерій. З метою встановлення оптимального часу дії етакридину лактату як 

фотосенсибілізатора для проведення фотоактивованої дезінфекції було 

проведено 15 серій дослідів і встановлено, що оптимальним часом є 60 

секунд. 

У підрозділі 6.3 “Результати вивчення впливу фотоактивованої 

дезінфекції на мікрофлору зубного нальоту фісур перших постійних молярів 

у дітей” представлено результати лабораторного вивчення антимікробного 

ефекту комбінованого застосування лазерного випромінювання синього 

спектру і розчину етакридину лактату  та фотоактивованої дезінфекції на 

селективну елімінацію патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів 

зубного нальоту. При цьому автором встановлено, що комбіноване 

використання фотосенсибілізатора з лазерним опроміненням впродовж 120 



секунд в 3,4 рази перевищує протимікробну активність фотоактивованої 

дезінфекції впродовж 60 секунд. 

Подальші дослідження було присвячено лабораторній оцінці 

ефективності фотоактивованої дезінфекції та її окремих складових на 

мікрофлору зубного нальоту фісур при різній активності каріозного процесу 

у дітей. За допомогою двофакторного дисперсійного аналізу встановлено, що 

поєднання  лазерного випромінювання та розчину етакридину лактату 

забезпечує достовірно  вищий пригнічуючий вплив на мікрофлору зубного 

нальоту у всіх групах дітей, ніж кожна окрема складова методу ФАД. 

В цілому розділ 5 викладено інформативно, повно, з позицій доказової 

медицини.  

Зауваження до розділу.  Доцільно було б підкреслити вплив лазерного 

випромінювання, розчину етакридину лактату та їх поєднаної дії на карієс-

асоційованого представника роду біфідобактерій – Bifidobacterium dentium, 

який був ідентифікований в зубному нальоті дітей з суб- та декомпенсованою 

формами карієсу. 

 У розділі 7 “Клінічна оцінка ефективності профілактичних заходів” 

проаналізовано результати динамічного спостереження за станом герметиків 

після проведення герметизації запропонованим і традиційним методами у 

терміни 3, 6 і 12 місяців. Проведено клінічну оцінку стану “тверді 

тканин/герметик” в зазначені терміни, проаналізовано якість герметизації за 

допомогою індексної шкали G.Ryge, модифікованої для оцінювання 

герметиків, збереження герметиків оцінено  за допомогою індексу ретенції. 

Порівняння результатів кількісної та якісної характеристики стану 

герметизації фісур перших постійних молярів підтвердило перевагу методу 

герметизації фісур із попереднім застосуванням фотоактивованої дезінфекції. 

Результати вивчення клінічної ефективності герметизації узагальнено у 

10 таблицях, ілюстровано  виписками з історії хвороби, 6 рисунками. 

Зауваження до розділу.  Поряд з показниками, що оцінюють стан 

герметика, доцільно було б провести оцінку ефективності герметизації за  



критеріями захисту зубів від карієсу. З цією метою могли бути використані 

індекси ефективності герметизації (Попруженко Т.В., 2009), показник 

редукції карієсу жувальних поверхонь зубів. 

В розділі  “Обговорення отриманих результатів” представлено 

обґрунтований підсумок дисертаційної роботи, що висвітлює теоретичну і 

практичну значимість отриманих результатів для наукової і практичної 

стоматології. У стислому вигляді автор характеризує і узагальнює основні 

результати власного дослідження.  

Власні результати стосовно тенденцій розповсюдженості та 

інтенсивності карієсу зубів у дітей, вихідного рівня мінералізації фігур 

постійних зубів автор порівнює з результатами інших дослідників, що 

вивчали дану проблему. Цікавим, на нашу думку, було б проведення такого 

ж  порівняння результатів власних мікробіологічних досліджень та клінічною 

оцінки ефективності герметизації. 

Висновки сформульовано чітко, конкретно, вони відображають 

найбільш значимі результати дисертаційного дослідження, відповідають його 

завданням. Перед висновком №1 слід було б сформулювати узагальнюючий 

висновок, що відповідає меті дослідження (наприклад, “В дисертаційній 

роботі представлено узагальнення і нове вирішення актуального завдання 

сучасної стоматології – підвищення ефективності профілактики фісурного 

карієсу постійних зубів у дітей з низькою резистентністю твердих тканин 

шляхом використання низькоінтенсивного лазерного випромінювання для 

фотоактивованої дезінфекції при герметизації фісур”). 

      Загалом дисертаційна робота написана логічно, послідовно, грамотно, 

майже не містить граматичних помилок. Дані  досліджень конкретизовані  в 

27 таблицях та 45 рисунках.  

Автореферат і опубліковані праці в повній мірі відображають основний 

зміст та результати дисертаційного дослідження. 

В плані побажань до автора – оформими Деклараційний патент на 

спосіб профілактики карієсу постійних зубів  та видання методичних 



рекомендацій для більш широкого запровадження методу фотоактивованої 

дезінфекції  при герметизації фісур. 

 

Разом з тим, а аспекті проведення наукової дискусії виникло 

кілька питань до автора: 

1. Що стало основою для формування груп дітей за віком: 6-7 років, 8-9 

років, 10-11 років? Адже терміни прорізування постійних зубів, що 

потребують герметизації  дещо інші – 5-7 років (перші постійні моляри), 9-11 

років (премоляри), 12-14 років (другі постійні моляри). 

2. В чому полягають переваги розробленого Вами способу фото 

активованої дезінфекції фісур перед герметизацією порівняно зі способом 

озонування фісур, який застосовується в таких же випадках?   

3. Чи може бути застосований спосіб фотоактивованої дезінфекції для 

профілактики або неоперативного лікування карієсу іншої локалізації, 

наприклад у пришийковій ділянці або на контактних поверхнях зуба?   

 

Загальний висновок 

Представлена на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

робота Спірідонової К.Ю. “Обґрунтування застосування фотоактивованої 

дезінфекції для профілактики фісурного карієсу постійних зубів із низькою 

резистентністю твердих тканин”  є закінченою науковою працею, яка 

присвячена підвищенню ефективності профілактики фісурного карієсу 

постійних зубів у дітей з низькою резистентністю твердих тканин шляхом 

використання низькоінтенсивного лазерного випромінювання для 

фотоактивованої дезінфекції при герметизації фісур. Основні наукові 

положення, висновки, рекомендації достатньо аргументовані, методи 

досліджень сучасні, інформативні, їх вибір відповідає завданням 

дослідження.  

Викладені в даному відгуку зауваження не є принциповими і не 

впливають на значимість виконаної дисертантом роботи. 



 


