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ԱՏԱՄՆԵՐԻ ՊԻՆԴ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ՎՆԱՍՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ՑԱԾՐ 
ԼԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ ԿԻՐԱՌՄԱՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ STREPTOCOCCUS SALIVARIUS-Ի ՎՐԱ 
Պանաս Մ.ա.

Լվովի Դանիել Գալիցկոյի անվ. ազգային բժշկական համալսարանի միկրոբիոլոգիայի, 
մանրէաբանության և իմունոլոգիայի ամբիոն, Լվով, Ուկրաինա

Հանձնված է՝ 02/29/2014 թ., ընդունված է՝ 07/14/2014 թ.

Կարիոսգենային ստրեպտոկոկերը (S. mutans, S. salivarius, S. mitis և այլ) հանդիսանում 
են կարիեսի զարգացման անհրաժեշտ գործոն: 

Բացի դրանից, ստրեպտոկոկերը հանդիսանում են լայն սպեկտորի պաթոլոգիայի գործոն, 
քանի որ լորձաթաղանթի զանգվածային գաղութացման դեպքում (բերանի խոռոչ, բերան-
քիթ-ըմպան, վերին շնչառական ուղիներ) կտրուկ բարձրանում է արտառաջնային օջախի 
վնասման ռիսկը:

 Հետազոտության նպատակը, որպես ոչ ֆարմակոլոգիական մեթոդ, հանդիսանում է 
կարմիր և կապույտ սպեկտորներով ցածր լարվածությամբ լազերային ճառագայթման 
արդյունավետության ուսումնասիրությունը ատամների պինդ հյուսվածքների, հիմնականում, 
ատամների կարիեսի և պարոդոնտիտի դեպքում : 

Հաստատվել է, որ 635 նմ ալիքների երկարությամբ լազերային լույսով ճառագայթման 
դեպքում դիտարկվում է ստրեպտոկոկերի հատկություններով պահպանմամբ քանակական 
ցուցանիշերի իջեցում, դուրս եկած բերանի խոռոչից՝ պարոդոնտիտի և ատամների կարիեսի 
դեպքում: 

Ճառագայթման 30 րոպեի ընթացքում Streptococcus salivarius միկրոօրգանիզմների 
քանակը՝ դուրս եկած ատամների կարիեսով հիվանդներից, կազմել է 18,9 ± 2,0 ԳԱՄ/մլ(x10-4), 
իսկ պարոդոնտիտի դեպքում՝ 19,5 ± 1,6 ԳԱՄ/մլ(x10-4): 

Կարմիր սպեկտորով լազերային ճառագայթման ընդունման ժամանակ 5 րոպեի 
ընթացքում մանրէների աճ չի դիտարկվել:

Ստուգիչ խմբում Streptococcus salivarius քանակը կարիեսի դեպքում կազմել է՝ 31,3 ± 2,0 
ԳԱՄ /մլ(x10-4), պարոդոնտիտի դեպքում՝ 31,0 ± 1,0 ԳԱՄ /մլ(x10-4), համապատասխանաբար: 

445 նմ ալիքի երկարությամբ կապույտ սպեկտրով ցածր լարվածությամբ լազերային 
ճառագայթման ընդունման դեպքում, ճառագայթումից 15 րոպե անց, դիտարկվել է 
ստրեպտոկոկերի զարգացման ամբողջական բացակայություն: 

Ստուգիչ խմբի համար Streptococcus salivarius-ի աճը կազմել է 29,8 ± 1,2 ԳԱՄ/մլ-4՝ 
ատամների կարիեսի դեպքում, իսկ պարոդոնտիտի դեպքում՝ 29,8 ± 1,1 ԳԱՄ/մլ(x10-4): 

Եզրակացություն. Streptococcus salivarius աճի անալիզի անցկացման դեպքում, դուրս 
եկած կարիոզային խոռոչից և պարոդոնտալ գրպանից՝ ցածր լարվածության ճառագայթմամ 
445 և 635 նմ ալիքների երկարության դեպքում, հաստատվել է լազերային ճառագայթների 
տարբեր աստիճանի ազդեցություն՝ կախված ալիքների երկարությունից և ճառագայթման 
տևողությունից: Բնութագրական է հանդիսանում Streptococcus salivarius աճի 
բացակայությունը՝ 15,20 և 30 րոպե ճառագայթումը՝ 445 նմ ալիքների երկարության 
օգտագործման դեպքում և լարվածության աճի իջեցումն՝ արդեն 5 րոպե անց, համեմատած 
635 նմ ալիքների երկարության հետ, որի դեպքում դիտարկվում է միայն գաղութների 
քանակի մասնակի իջեցում ճառագայթումից 30 րոպե անց:

Ցածր լարվածության լազերային ճառագայթման ազդեցության տվյալ արդյունա-
վետությունը ցուցում է հետազոտվող կուլտուրաների կախվածության աճ՝ էքպոզիցիայից և 
սպեկտորի կլանումից:


