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Актуальність дослідження. На сьогоднішній день карієс зубів є 

найрозповсюдженішим захворюванням органів ротової порожнини як серед 

дорослого, так і серед дитячого населення світу. Серед усіх тканин зуба 

емаль є єдиною, яка абсолютно не здатна до регенерації. Разом із тим, саме 

емаль створює зовнішній покрив для коронки зуба і забезпечує не лише 

естетичну, а й низку механічних функцій. Встановлено, що емаль наділена 

унікальними механічними властивостями, що робить її ідеально 

пристосованою до функціональних навантажень, характерних для 

зубощелепного апарату людини. Довгий час вважалося, що механічні 

властивості емалі людини, насамперед її твердість, є результатом лише 

високого вмісту в ній неорганічних речовин – до 98%. Проте, з’являється все 

більша кількість наукових досліджень, присвячених ролі структурної 

організації емалі на її механічні властивості. Незважаючи на це, питання 

щодо взаємозв’язку між мікроскопічною будовою зубної емалі та її 

мікротвердістю й досі залишаються не до кінця з’ясованими. Великого 

значення набувають відомості про, по-перше, особливості мікроскопічної 

будови, а саме орієнтації емалевих призм, та хімічного складу емалі у різних 

ділянках коронки зуба, а, по-друге, про їх вплив на мікротвердість емалі у 

відповідних ділянках. Отримані результати дозволять поглибити існуючі 

знаття щодо анізотропії структурних, хімічних та механічних властивостей 
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емалі зубів людини та використати їх під час розробки реставраційних 

матеріалів нового покоління, які відрізнятимуться довшою тривалістю 

функціонування та максимальним наближенням за своїми механічними 

властивостями до природньої зубної емалі. Тобто проведене дослідження є 

оригінальним, актуальним та перспективним.  

 

Зв'язок науковими темами.  Дисертаційна робота Тодорової Аліни 

Вячеславівни є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри гістології, 

цитології та ембріології Одеського національного медичного університету 

МОЗ України «Міжклітинні взаємодії в епітеліальній та сполучній тканинах 

за фізіологічних та патологічних умов» (№ державної реєстрації 

0114U007012). Автор є співвиконавцем даної роботи.   

 

Новизна дослідження та одержаних результатів. Наукова новизна 

проведеного дослідження полягає, насамперед, в тому, що було доведено та 

чітко продемонстровано вплив не лише хімічного складу, а й мікроскопічної 

будови емалі на її мікротвердість, що дозволяє розширити уявлення про 

зубну емаль людини та розглядати її не просто як високомінералізований 

матеріал, а як високоорганізовану постклітинну структуру, упорядкування 

компонентів якої забезпечують витримування нею жувальних навантажень.   

Було вперше встановлено, що траєкторія ходу емалевих призм є 

неоднаковою на різних поверхнях коронки постійних молярів людини, та 

вперше виділено та вивчено особливості розташування емалевих призм, 

вмісту кальцію, фосфору та фтору та мікротвердості ділянки переходу від 

вестибулярної/оральної на бокові поверхні коронки молярів людини.  

Автором вперше було запропоновано поділ емалі молярів на чотири 

зони, відмінні за своїми морфологічними, хімічними та механічними 

характеристиками: зона початкових відділів, інтенсивного перехрещення, 

середніх та кінцевих відділів емалевих призм. 
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Новими є дані щодо напрямленості початкових відділів емалевих 

призм до жувальної поверхні в нижній третині коронки постійних молярів 

людини.   

Використовуючи метод вимірювання та порівняння кутів нахилу 

емалевих призм до емалево-дентинної межі, автор показав, що в емалі 

молярів людини всього зустрічається три основних варіанти траєкторії ходу 

емалевих призм, у шарах емалі, які розташовані на відстані 150-250 мкм від її 

зовнішнього краю – прямолінійний, дугоподібний, із вершиною дуги, що 

спрямована до жувальної поверхні коронки, та дугоподібний, із вершиною 

дуги, що спрямована до кореня зуба.  

Також наукова цінність роботи полягає в наданій автором детальній 

порівняльній характеристиці емалі молочних та постійних молярів за 

ознаками мікроскопічної будови, хімічного складу емалевих кристалів та 

величини мікротвердості.    

 

Теоретичне і практичне значення результатів дослідження. 

Отримані дисертантом Тодоровою А.В. дані є важливим внеском у 

теоретичну морфологію зубної емалі людини та стоматологічне 

матеріалознавство, адже його результати доповнюють відомості про 

особливості орієнтації емалевих призм, хімічного складу емалевих кристалів, 

а також впливу цих двох факторів на мікротвердість у топографічно різних 

зонах емалі молочних та постійних зубів людини. Дані про особливості 

орієнтації емалевих призм у топографічно різних зонах коронки молочних та 

постійних молярів є теоретичною основою для створення нових, 

специфічних для кожної окремої ділянки коронки, технік препарування 

зубної емалі під реставрації та ортопедичні конструкції  

Дані про вплив орієнтації емалевих призм на показники мікротвердості 

зубної емалі можуть бути використані під час розробки та оцінки механічних 

властивостей нових стоматологічних реставраційних матеріалів. 
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Дані про особливості мікроскопічної будови та мікротвердості 

поверхневих шарів емалі молярів сприяють більш детальному розумінню 

механізмів розвитку патологічної стертості емалі та можуть бути використані 

для розробки нових критеріїв визначення її ступеня та вибору оптимального 

методу лікування. 

Розроблений у рамках роботи спосіб виготовлення поздовжніх шліфів 

молярів для гістологічного дослідження жувальної поверхні їх коронки 

(патент України № 115215) може бути широко застосованим у практиці 

морфологічних, фізичних та хімічних досліджень емалі оклюзійної поверхні, 

а також ділянки переходу від вестибулярної та оральної на бічні поверхні 

коронки зубів усіх функціональних груп. 

Про практичну цінність роботи свідчать впровадження її матеріалів в 

навчальний процес ряду кафедр вищих медичних закладів України, а також у 

наукову роботу ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії 

НАМН України».  

 

Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Достовірність отриманих у 

дисертації даних підтверджується достатнім об’ємом проведених досліджень 

– у роботі використано 180 молочних та 180 постійних молярів людини. 

Вибір методів дослідження (загальногістологічний, поляризаційна 

мікроскопія, метод випробування на твердість за Віккерсом, метод 

порівняльної дисперсії подвійного променезаломлення) дозволив дисертанту 

отримати об’єктивні та достовірні дані стосовно орієнтації емалевих призм, 

вмісту кальцію, фосфору та фтору в емалевих кристалах, та мікротвердості 

топографічно різних ділянок емалі молочних та постійних молярів людини.  

Дисертація документована мікрофотографіями шліфів молочних та 

постійних молярів, схемами та таблицями.  

Достовірність і значимість отриманих даних підтверджена адекватним 

статистичним аналізом. Висновки, які робить автор, логічно випливають з 
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одержаних результатів, відповідають меті і завданням дослідження. Вони є 

науково обґрунтованими, лаконічними та побудовані за змістом дисертації. 

 

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і 

авторефераті. За результатами дисертації опубліковано 15 наукових робіт, 

які в повній мірі відображають зміст проведених досліджень. В активі 

дисертанта є 6 статей у фахових наукових виданнях (у тому числі 1 – у 

виданні, яке включене до міжнародної наукометричної бази Web of Science), 

1 патент на корисну модель та 8 тез доповідей у матеріалах науково-

практичних конференцій та конгресів. Автореферат оформлений згідно 

відповідних вимог, за змістом і основними положеннями ідентичний до 

дисертації. 

Структура і зміст дисертації. Дисертаційна робота Тодорової А.В. 

викладена українською мовою і оформлена відповідно офіційних вимог МОН 

України. Її викладено на 162 сторінках комп’ютерного тексту (з них – 115 

основного тексту). Вона складається зі вступу, огляду літератури, опису 

матеріалу та методів дослідження, 3 розділів власних досліджень, аналізу та 

узагальнення результатів дослідження, висновків, списку використаних 

джерел і додатків. Список джерел літератури включає 187 праць, з них 32 – 

кирилицею, 155 – латиницею.  Робота ілюстрована 25 рисунками та містить 

24 таблиці. 

У «Вступі» дисертантом чітко сформульовано актуальність теми, мету 

роботи і конкретні завдання, вирішення яких, на думку автора, забезпечить 

досягнення цієї мети. А також характеризується наукова новизна і практичне 

значення отриманих результатів та особистий внесок дисертанта у виконання 

та узагальнення результатів дослідження. 

Перший розділ роботи – огляд літератури, має три підрозділи, в яких 

подані дані чисельних наукових джерел стосовно структурної організації 

зубної емалі людини, її хімічного складу та механічних властивостей.  
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Здобувач аналізує і узагальнює дані літератури стосовно ієрархічності 

будови зубної емалі, починаючи з кристала гідроксиапатиту і завершуючи 

структурними особливостями емалі, які характерні для представників 

окремого біологічного виду. В огляді літератури значна увага приділяється 

тому, як складні поєднання органічних та неорганічних компонентів, які 

простежуються на всіх рівнях організації емалі, впливають на її механічні 

властивості, роблячи її довершеним біоматеріалом для зовнішнього покриву 

зуба. У підрозділі 3 окремо узагальнюються дані літератури стосовно 

характерних відмінностей структури, хімічного складу та механічних 

властивостей емалі постійних та молочних зубів.   

Підсумовуючи, автор обґрунтовує актуальність комплексного підходу 

до вивчення емалі зубів людини, який передбачає одночасне дослідження її 

структури, хімічного складу та механічних властивостей у топографічно 

різних ділянках коронки.  

В цілому, огляд свідчить про компетентність автора у розглянутих 

питаннях. В ньому наведені дані різноманітних досліджень вітчизняних та 

зарубіжних авторів, які дисертант критично аналізує та лаконічно 

узагальнює. 

У другому розділі  дисертаційної роботи – «Матеріал і методи 

дослідження» міститься загальна характеристика дослідженого матеріалу, з 

докладної характеристикою методик виготовлення шліфів молярів, 

дослідження напрямку ходу емалевих призм, хімічного складу емалевих 

кристалів та мікротвердості емалі. Використані методи дозволяють повністю 

реалізувати всі поставлені завдання дослідження.  

Власні дослідження містять 3 розділи. 

Розділ 3. «Особливості мікроскопічної будови тимчасових (молочних) 

та постійних молярів людини». У цьому розділі автор послідовно і логічно 

викладає результати вимірювань кутів нахилу емалевих призм до емалево-

дентинної межі на відстані 50 мкм від неї, а також на відстані 250 та 150 мкм 

від зовнішнього краю емалі в різних ділянках коронки спочатку молочних, а 
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потім постійних молярів. Спираючись на результати вимірювань кутів 

нахилу емалевих призм до емалево-дентинної межі на відстані 50 мкм від неї, 

автор визначає напрямок початкових відділів емалевих призм. Порівнюючи 

числові значення кутів нахилу емалевих призм до емалево-дентинної межі на 

відстані на відстані 250 та 150 мкм від зовнішнього краю емалі, автор робить 

висновок про траєкторію ходу середніх відділів емалевих призм. На основі 

числових даних, отриманих при вимірюванні кутів нахилу емалевих призм до 

зовнішнього краю емалі на відстані до 100 мкм від останнього, дисертант 

описує архітектоніку кінцевих відділів емалевих призм. Розділ 

супроводжується 6 таблицями, вдало ілюстрований 12 рисунками, серед яких 

є мікрофотографії та схеми. Загалом, розділ написано конкретно, логічно і 

зрозуміло. 

У четвертому розділі «Особливості хімічного складу емалі 

тимчасових (молочних) та постійних молярів людини» автор наводить 

вичерпні фактичні дані стосовно показників масової частки кальцію, 

фосфору та фтору в емалевих кристалах, а також величини 

кальцій/фосфорного коефіцієнта в топографічно різних ділянках емалі 

спочатку молочних, а потім постійних молярів людини. Розділ містить 14 

таблиць. 

Розділ 5 «Особливості мікротвердості емалі тимчасових (молочних) та 

постійних молярів людини» присвячений встановленню показників 

мікротвердості емалі в топографічно різних зонах коронок молочних та 

постійних молярів людини. В розділі наведено 2 мікрофотографії та 4 

таблиці.  

У шостому розділі наведено аналіз та узагальнення результатів 

дослідження. Дисертант підсумовує отримані дані, надаючи комплексну 

порівняльну характеристику емалі молочних та постійних молярів людини, 

але порівнює їх з даними іншими авторів. Також автор пов’язує з’ясовані 

нею особливості будови та властивостей зубної емалі із тривалістю та 

механізмами її гістогенезу.    
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Отримані результати дослідження викладено в 6 конкретних висновках, 

вони повною мірою обґрунтовані та достовірні. Між завданнями дослідження 

і висновками розмежувань немає.  

 

Недоліки дисертації та автореферату щодо змісту їх оформлення. 

Позитивно оцінюючи роботу в цілому, слід відзначити деякі недоліки: 

1. Збільшення на деяких рисунках потрібно уточнити (рис. 3.1, 3.6, 3.7). 

2. Було б доцільним на графіках, поданих у розділі 6, вказувати 

відхилення параметрів від середньої. 

3. У тексті часто зустрічаються латинізовані терміни – цервікальна 

частина та ін. Було б бажано замінити їх на українські аналоги – 

шийкова частина. 

4. У тексті дисертації іноді зустрічаються стилістичні, орфографічні та 

комп’ютерні помилки. 

 

У процесі аналізу дисертації виникли наступні запитання: 

1. Чим Ви пояснюєте варіабельність ходу емалевих призм у 

постійних молярах? 

2. В чому полягає значення отриманих Вами результатів для 

стоматологів на терапевтичному прийомі? 

 

Рекомендації щодо використання результатів дослідження в 

практиці. Визначені в дослідженні особливості орієнтації емалевих призм в 

різних ділянках коронки молочних та постійних молярів людини мають бути 

враховані під час розробки нових або удосконаленні вже існуючих технік 

препарування зубної емалі під час терапевтичного та ортопедичного 

лікування. Дані стосовно особливостей мікроскопічної будови та 

мікротвердості поверхневих шарів емалі молярів доцільно враховувати при 

розробці нових критеріїв визначення патологічної стертості емалі. 
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Висновок про відповідність дисертації встановленим внмоі'ам.

Дисертація ТодоровоТ Алінн Вячеславівни «Особливості мікроскопічної 

будови, хімічного складу та механічних властивостей емалі тимчасових та 

постійних молярів людини», виконана в Одеському національному 

медичному університеті МОЗ України с завершеним дослідженням, в якому 

вирішене актуальне наукове завдання, яке полягає у визначенні особливостей 

мікроскопічної будови та хімічного складу емалі в її топоірафічно різних 

зонах та їхнього взаємозв’язку із мікротвердістю емалі тимчасових 

(молочних) та постійних молярів людини.

За актуальністю, науковою новизною, теоретичною та практичною 

цінністю, ступенем обгрунтованості та достовірністю висновків дисертація 

«Особливості мікроскопічної будови, хімічного складу та механічних 

властивостей емалі тимчасових та постійних молярів людини» відповідає 

вимогам пункту 11 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 

567 (зі змінами, внесеними згідно постанови Кабінету Міністрів України № 

656 від 19.08.2015 p., № 1159 від 30.12.2015 р. та № 567 від 27.07.2016 р.) 

щодо кандидатських дисертацій, а її автор заслуговує присудженім 

наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.09 -  

гістологія, цитологія, ембріолопя.

Офіційний опонент

професор кафедри гістології, цитології

та ембріології Української медичної

2019 р.

стоматологічної ака Г.А. Срошснко

•ВІДЧУЮ І
Доу кадрів *


