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ՊԵՐԻՈԴՈՆՏԻ ՍԵՆՍՈՐ ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ԿԱԽՎԱԾ ՏԱՐԻՔԻՑ ԵՎ ԱՏԱՄՆԵՐԻ ԽՄԲԱՅԻՆ ՊԱՏԿԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԻՑ, 

ԸՍՏ ՊԵՐԻՈՍԵՆՍՈՄԵՏՐԻԱՅԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ
ՀովՀաննիսյան ս.Ռ.1, անդրիասյան Լ.Հ.2

1 Երևանի Մխիթար Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարանի օրթոպեդիկ 
ստոմատոլոգիայի ամբիոն, Երևան, Հայաստան

2 Հայկական բժշկական ինստիտուտի մանկական ստոմատոլոգիայի ամբիոն, Երևան, Հայաստան

Հանձնված է՝ 02/22/2014թ., ընդունված է՝ 07/14/2014 թ.

Հետազոտությունն իրականացվել է ատամ-պարոդոնտային համալիրի բնականոն 
պայմաններում, ատամի պերիոդոնտի սենսոր հատկության ֆունկցիոնալ գնահատման համար, 
պերիոսեսոմետրիայի եղանակով: Հետազոտության մեջ ընդգրկվել են 18-63 տարեկան 70 
անձինք: Ընդ որում, ըստ ատամների խմբային պատկանելիության, նշված ֆունկցիայի 
հետազոտման ժամանակ հետազոտվել են 21, 22, 23, 24 և 26-րդ ատամները, իսկ տարիքային 
առանձնահատկությունների ուսումնասիրման ընթացքում՝ բավարարվել ենք միայն կտրիչներով 
և ժանիքով:

Իրականացված հետազոտությունները ցույց են տվել, որ ատամի զգայնության նվազագույն 
շեմը դիտվել է կողմնային կտրիչներում, իսկ առավելագույնը՝ առաջին մեծ աղորիքում: 

Այսպես. պերիոդոնտի սենսորիկայի շեմը՝ կենտրոնական կտրիչից դեպի կողմնայինը, նվազում 
է վիճակագրական հավաստիությամբ (t=6,84), այնուհետև այն կրկին աճում է դեպի ժանիքը 
(հավաստիության գործակիցը՝ t=3,86) և, ըստ էության, վերադառնում կենտրոնական կտրիչի 
մակարդակին, սակայն փոքր-ինչ զիջելով վերջինիս (t=0,39): Սրանից հետո դիտվում է ցուցանիշի 
շեմային մեծությունների աստիճանական աճ՝ դեպի մեծ աղորիքները: Տարբեր մարդկանց մոտ 
գրանցված միևնույն ցուցանիշների ցրվածությունն առավել պարփակ տիրույթ է ունեցել 
կողմնային կտրիչի դեպքում (13-42 գ/ուժ), իսկ առավել ցրվածը՝ ժանիքի դեպքում (11-96 գ/ուժ): 
Տվյալ հետազոտության արդյունքները մեկ անգամ ևս վկայում են այն, որ տարբեր ատամներ՝ 
պայմանավորված իրենց իսկ և շրջակա հյուսվածքների անատոմո-ֆիզիոլոգիական 
առանձնահատկություններով, ատամնաշարերի հիմնական ֆունկցիայի իրականացման 
ընթացքում, ըստ էության, ունեն տարբեր ու իրենց բնորոշ «դերակատարություն»:

Պերիոդոնտի սենսոր ֆունկցիայի տարիքային առանձնահատկություններն ուսումնասիրելիս, 
առաջին հերթին միարժեքորեն կարելի է արձանագրել պերիոդոնտի սենսոր ունակության 
նվազում կամ այդ հատկանիշի շեմի աճ՝ կախված տարիքից: Ընդ որում, հետազոտված բոլոր 
ատամների պարագայում դիտվում է այդ ցուցանիշի նվազման կամ, որ նույնն է, ստացված 
մեծությունների աճի հստակ գծային ուղղվածություն: Կատարված հետազոտությունները 
վկայում են, որ տարիքի հետ դիտվում է պերիոդոնտի սենսոր զգացողության աստիճանական 
նվազում, ինչը հաճախ ստիպում էր հետազոտվող անձանց ավելի մեծ կենտրոնացում ցուցաբերել 
թեստի (ներհակ ատամների կտրիչ եզրերով սննդային օբյեկտի «պահման» գործողությունը) 
կատարման պահանջներն իրականացնելու համար, որն էլ իր հերթին բավական մեծացնում է 
թեստի առաջին փուլի իրականացման ժամանակահատվածը: Մասնավորապես, եթե երիտասարդ 
անձանց համար սննդային օբյեկտը «պահելու» գործողությունը պահանջում էր միջին հաշվով 
2,39 վայրկյան, ապա առավել մեծ տարիքային խմբի անձինք միևնույն գործողության վրա արդեն 
ծախսում էին 4,45 վայրկյան:

Իրականացված կորելացիոն և ռեգրեսիոն վերլուծությունները նույնպես ցուցաբերում են 
լիովին միևնույն ընդհանուր միտումը, ինչը բացահայտվել էր պերիոդոնտի սենսոր ունակության 
ֆունկցիոնալ հետազոտության ընթացքում՝ ըստ տարիքային խմբերի և ըստ ատամների խմբային 
պատկանելիության:


