
82

 Новый АрмяНский медициНский ЖурНАл, том 6 (2012), № 4, с.брсикяН Н. А. . и соавт.  52-55

ԴԵՆՏԻՆԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԽՑԱՆՄԱՆ ԶԱՆԳՎԱԾԻ 
ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ 

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ, ՏԱՐԲԵՐ ՀԻՊՈՍԵՆՍԻՏԻՎ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ 
ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

բրՍիԿյան ն.ա.1, անդրիաՍյան Լ.Հ.2, բադաԼյան գ.Ռ.3, ՀարուԹյունյան ա.վ.4, 
ՊետրոՍյան ա.մ.5, ՂաԶարյան վ.վ.5

1Երևանի Մ.Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարանի թերապևտիկ և ընտանեկան 
ստոմատոլոgիայի ամբիոն, Երևան, Հայաստան

2Հայկական բժշկական ինստիտուտի մանկական հասակի ստոմատոլոgիայի ամբիոն, Երևան, Հայաստան
3 ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ, Աշտարակ, Հայաստան

4 Հայկական բժշկական ինստիտուտի թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի ամբիոն, Երևան, Հայաստան
5 ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ, Երևան, Հայաստան

Դենտինային խողովակներում ձևավորված հանքային զանգվածի ձևաբանական ու 
ֆունկցիոնալ բնութագրերի ուսումնասիրման հարցում անփոխարինելի նշանակություն ունի 
դենտինի տեսածրող էլեկտրոնա-մանրադիտակային հետազոտությունը, որը թույլ է տալիս 
ակնհայտ կերպով արձանագրել խողովակների խցանման փաստը, որոշակի ձևաչափական 
հետազոտությունների միջոցով կատարել այդ պրոցեսի խորության և աստիճանի գնահատում:

Տեսածրող էլեկտրոնային մանրադիտակի կիրառմամբ հետազոտվել են` դենտի-
նային խողովակներում ձևավորված խցանող զանգվածների ձևաբանության առանձնա-
հատկությունները` փորձարարական պայմաններում, տարբեր հիպոսենսիտիվ միջոցների 
կիրառման ժամանակ: Ուսումնասիրություններն իրականացվել են լաբորատոր առնետների 
48 ատամների վրա (24 կենդանի): Որպես հիպոսենսիտիվ միջոցներ օgտագործվել են Պրո-
Արgին տեխնոլոգիան, ամոնիումի հեքսաֆտորսիլիկատը (ԱմՀՖՍ), պրոլինի (ՊրՀՖՍ), լիզինի 
(ԼիզՀՖՍ) և գլուտամինաթթվի (ԳլՀՖՍ) հեքսաֆտորսիլիկատները, իսկ կենդանիների մեկ 
խումբը ծառայել է որպես հսկիչ (առանց հիպոսենսիտիվ նյութի կիրառման):

Դենտինային խողովակում խցանի ձևավորման խորությունը որոշվել է երկու կետում` 
առավել խորը և նվազ ներթափանցման տեղամասերում, որից հետո` յուրաքանչյուր նմուշի 
համար որոշվել է միջին մեծությունը: Խցանված խողովակների քանակը հաշվարկվել է տեսա-
դաշտում:

Դենտինային խողովակներում խցանյութի կառուցվածքային ցուցանիշների ուսում-
նասիրման տեսանկյունից հետազոտվող բոլոր նյութերի շարքում դրականորեն առանձնանում 
են ամոնիումի և գլուտամինաթթվի հեքսաֆթորսիլիկատները: Սա հատկապես վերաբերում 
է վերջինիս, որն, ի տարբերություն իր հատկանիշներով առավել մոտ գտնվող ամոնիումի 
հեքսաֆթորսիլիկատի, ցուցաբերել է խողովակների խցանման առավել նշանակալի հատկու-
թյուններ՝ թե՛ խորությամբ (15,8 միկրոն միջին մեծությամբ), և թե՛ դրանց քանակով (55,12 %):

Իրականացված ձևաչափական հետազոտությունները բացահայտել են տարբեր հիպո-
սենսիտիվ միջոցների հատկությունների բավական հստակ և հավաստի տարբերությունները, 
որոնք արտահայտվել են դրանց ակտիվության տարբեր աստիճաններով` ինչպես խցանող 
զանգվածի ձևավորման խորության, այնպես էլ` խցանված խողովակների քանակի առումով: Ընդ 
որում, այս տեսանկյունից առավել հեռանկարային է գլուտամինաթթվի հեքսաֆթորսիլիկատի 
կիրառումը, ինչը թելադրում է, այս ուղղությամբ, հետագա հետազոտությունների իրա-
կանացում:


