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1. ԹԵՄԱՅԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ   
 
1.1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ  

Ատամների կարիեսի  կանխարգելման խնդրի անհրաժեշտությունը ներկայումս 

հանդիսանում է արդիական: Աշխարհում մնայուն ատամների կարիեսի 

տարածվածությունը 12 տարեկան երեխաների մոտ տատանվում է 40-98% 

սահմաններում, իսկ ուժգնությունը տատանվում է տարբեր մակարդակներով ըստ  

ԱՀԿ-ի՝ ցածրից մինչև շատ բարձր (5,8,23,44): Կարիեսով հիվանդացության բարձր 

մակարդակը փոխկապակցում են կլիմաաշխարհագրական առանձնահատկություն-

ների, սոցիալ-հիգիենիկ գործոնների, անկանոն  սննդակարգի, ջրում և վերնահողում 

ֆտորի ցածր քանակության հետ (13,21,40,42): 

Ավելի հաճախակի կարիոզ ախտահարումները առաջանում են այն ժամանակ, երբ 

ընթանում է  օրգանիզմի ձևավորումը և աճը: Ըստ տարբեր հեղինակների, 7-12 

տարեկան երեխաների մոտ առավել հաճախակի են ախտահարվում  է վերին և ստորին 

ծնոտների առաջին մնայուն  աղորիքները  ի համեմատ մյուս ատամների (4, 7, 16, 32): 

Կարիոզ ախտահարման ամենաբարձր տարածվածությունն ու  ուժգնությունը դիտվում 

է  ծամողական  ատամների ակոսների շրջանում: Դրան  նպաստում է ակոսների 

անատոմիական ձևը, նրանց խորությունը, լայնքը, քիչ կրակալումը ի համեմատ ատամի 

պսակի էմալի մյուս հատվածների, ինչպես նաև ակոսների անբավարար լվացումըթքով 

(16, 20, 36): 

Հայտնի է, որ ատամների ծկթումից հետո ընթանում է  բավականին երկարատև 

էմալի հասունացման ընթացք, այսինքն էմալի և դենտինի կրակալումը շարունակվում է 

մինչև 18-20 տարեկան: Այս տարիքում ատամների կարծր հյուսվածքները ձեռք են  

բերում իրենց վերջնական ամրությունը, բարձրանում է դրանց դիմադրողականությունը 

բերանի խոռոչի մանրէների և դրանց կենսունակության արգասիքների ազդեցության 

նկատմամբ (9,14,31): Ակոսների շրջանում այդ ֆիզիոլոգիական գործընթացը 

պրակտիկորեն չի իրականանում, քանի որ այդ հատվածում գնում է  ատամնափառի 

կուտակում, որը նպաստում է  կարիեսի առաջացմանը: Ատամների կանոնավոր 

մաքրումը և ատամնափառի հեռացումը ակտիվորեն նպաստում է էմալի կրակալմանը: 

Սակայն, ակոսների շրջանում լիարժեք մաքրումը հնարավոր չէ, դրանով է 

պայմավորված բուժկանխարգելիչ ատամնամածուկների, էլիքսիրների, լաքերի  ոչ 

բավարար արդյունավետությունը ծամողական ատամների շրջանում (6,19,27,30): 
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Ատամների  կարծր հյուսվածքների ռեզիստենտականության  բարձրացման 

համար, նաև էմալի կառուցվածքի վերականգման և  կարիոզ պրոցեսի կայունացնելու 

համար անհրաժեշտ է տեղային պաթոգենետիկ թերապիա, որն իր մեջ կընդգրկի 

ռեմիներալիզացնող և ֆտորպարունակող միջոցների օգտագործումը (2,10,15): Սակայն 

բացակայում  են և բավարար մշակված չեն ռեմիներալիզացնող թերապիայի  

արդյունավետությունը բարձրացնող չափորոշիչները  վաղ մանկական հասակի 

կարիեսի դեպքում (17, 37, 40):  

Այդ կապակցությամբ ատամների ակոսների զմռսման գաղափարը կարիեսի 

կանխարգելման նպատակով  ստացել է իր հետագա զարգացումը (3,12,33): Ներկայումս 

արտասահմանում և մեր երկրում  որպես սիլանտն օգտագործում են տարբեր 

պլոմբանյութեր՝ պլաստմասներ, խեժեր, ապակեիոնոմերային ցեմենտներ, 

կոմպոզիտներ, որոնք կլինիակական փորձարկումների ժամանակ ցուցաբերել  են լավ 

ադհեզիվ հատկություններ ատամների մակերեսներին 1-2 տարվա ընթացքում(17, 22, 

35, 43): Այդ պատճառով ակոսների զմրսման արդյունավետության համար  և դրանց  

ատամների էմալի մակերեսին  պահպանման երկարատևությանը  մեծ նշանակություն է 

տրվում   պլոմբանյութի ճիշտ ընտրությանը:   

Ֆտորի տեղային կիրառումը ատամների կարծր հյուսվածքներին ապլիկացիաների, 

ողողումների, դոնդողների, մածուկների  տեսքով, չունի երկարատև ազդեցություն 

ատամի էմալի վրա և իջեցնում է կարիեսի տարածվածությունը ատամների  

ծամողական մակերեսների հատվածում ընդամենը 18-20% (1,11,15,34,38,39): 

Կարիեսի զարգացումն և ընթացքը մեծամասամբ պայմանավորված են կրակալման 

և ապակրակալման պրոցեսների փոխհարաբերությամբ են  էմալի մակերեսային 

շերտում: Կարիեսի կանխարգելման նպատակով  ատամների ծկթման ընթացքում   

ամենահեռանկարային ուղիներից  հանդիսանում է ռեմիներալիզացիայի 

արդյունավետության բարձրացնելու ուղղված  ատամների  կարծր հյուսվածքների 

ռեզիզստենտականությանը  (22,25,26): 

Ռեմիներալիզացնող թերապիան ուղղված կարիեսի կանխարգելմանը լավ 

հիմնավորված է  հստակ գիտական փաստերի վրա, ինչպես նաև տարբեր դրյութներով և 

ապացույցներով:  

Ավելի հաճախակի  կիրառվում են զանգվածային և խմբակային  կանխարգելման 

եղանակները, որոնք նպաստում  են կարիեսի աճի իջեցմանը մինչև  50%: Կարծրատիպ 
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կանխարգելման իրականացումը, անգամ հաշվի առնելով տարածքային 

առանձնահատկությունները, թույլ չի տալիս ստանալ վերջնական բարձր արդյունք 

(4,17): 

ԱՀԿ-ի Եվրոպական տարածաշրջանային գրասենյակի  կողմից մշակվել է «Здоровье 

21 - здоровье для всех в XXI столетии» ծրագրային փասթաթուղթը, որի մեջ  

ներկայացված են երեխաների ստոմատոլոգիական առողջության Եվրոպական այն 

նպատակները, որոնք պետք է իրականացվեն 2020թ.-ին՝ 6 տարեկան երեխաների  80%-ը 

պետք է ունենան կարեիսով չախտահարված  ատամներ, ժամանակավոր ատամների 

ինտենսիվությունը չպեք է գերազանցի 2.0 (41):  

Ռուսաստանի Դաշնությունում հայտնի է և  լայն կիրառում է գտել «R.O.C.S. Medical 

Minerals» ռեմիներալիզացնող դոնդողը, որը պարունակում է կալցիումի 

գլիցերոֆոսֆատ, մագնեզիումի քլորիդ և 10% քսիլիտ: Մի շարք փորձարկումները  ցույց 

են տվել դրա բարձր արդյունավետությունն և անվտանգությունն ատամների  կարիեսի և 

ոչ կարիեսային ախտահարումների բուժման ընթացքում ինչպես  դպրոցականների, 

այնպես էլ  մեծահասակների մոտ(18,24,29): 

Ատամների կարիեսը վաղ մանկական հասակում հանդիսանում է 

առողջապահության ոլորտի  լրջագույն խնդիր, պայմանավորված այդ հիվանդության 

բարձր տարածվածությունով և այդ ուղղությամբ կատարվող բուժ-կանխարգելիչ 

միջոցառումների ցածր արդյունավետությունով (7, 22,25, 31): Հաշվի առնելով վաղ 

մանկական հասակում կարիեսի առաջացման և զարգացման  առանձնահատկություն-

ները, առավել  հեռանկարային է հանդիսանում տարբեր նյութերի ուսումնասիրումը և 

ներդրումը, որոնք  միաժամանակ  կունենան ռեմիներալիզացնող և մանրենային 

գահութացումը կասեցնող հատկություններ, ստեղծելով  կարիեսի կանխարգելման և 

բուժման ալգորիթմը  վաղ մանկական հասակում: 

Արդիական  ստոմատոլագիական  դպրոցները մշակել են բուժ-կանխարգելիչ 

միջոցառումների սկզբունքները, որոնք կբարձրացնեն  բերանի խոռոչի օրգանների և 

հյուսվածքների ռեզիստենտականությունը, կնպաստեն ինքնամաքման և հիգիենայի 

բարելավմանը, կնվազեցնեն  ախտաբանական գործոնների ուժգնությունը, սակայն այդ 

միջոցառումների մանրամասնումը կախված կարիոզ պրոցեսի ակտիվության 

աստիճանից առաջին մնայուն մոլյարների ծկթման և կրակակալման շրջանում 

մշակված չեն, որի պատճառով կատարվում  է կարծրատիպային կանխարգելում կ 
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հաշվի չառնելով նույնականացված խմբերի  առանձնահատկությունները, ինչի 

պատճառով նվազում է  բուժ – կանխարգելիչ աշխատանքների որակը: 

Վերոհիշյալը  թելադրում է նոր մեթոդների հայթայթումը կարիեսի տեղային 

կանխարգելման նպատակով, որոնք ուղղված կլինեն ատամների ծամողական 

մակերեսներին երկարատև պատնեշի ստեղծմանը արտաքին կարիեսածին 

գործոններից, կբարձրացնեն  ակոսների էմալի կրակալման մակարդակը, ինչպես նաև 

կկանգնեցնեն  սկզբնական կարիեսի առաջացումն ակոսների հատակին:  

Աշխատանքի գիտական նորույթը 

Առաջին անգամ. 

կիրականացվի դենտինի խորը ֆտորացման կիրառման հեռակա  արդյունքներ 

գնահատումը  կաթնատամների և մնայուն չձևավորված ատամների պլոմբավորման 

ժամանակ: 

գնահատելու են  Icon  համակարգի կաթնատամներում և մնայուն չձևավորված 

ատամներում կիրառման հեռակա արդյունքները: 

ուսումնասիրվելու է հայրենական արտադրության կալցի պարունակող բուժիչ 

տակդիրի կլինիկական արդյունավետությունը կարիեսի բուժման ժամանակ: 

 ուսումնասիրվելու է կանխարգելիչ պլոմբավորման համար կիրառվող տարբեր 

պլոմբանյութերի համեմատական գնահատումը կարիոզ խոռոչների մինիմալ ինվազիվ 

եղանակներով մշակման ժամանակ 

 
1.2. ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 
      

ա) Кириллова Е.В. Совершенствование методов лечения и профилактики  кариеса 

зубов у детей раннего возраста (дисс.к.м.н., 2013) Հեղինակի կողմից կատարվել է 

ժամանակավոր ատամների կարիեսի տարածվածության և հաճախականության 

որոշումը Մոսկվայի  1-4 տարեկան  478 երեխաների  մոտ: Որպես կանխարգելիչ 

միջոցներ  հեղինակն  օգտագործել է 10% քսիլիտ և 0.1% քլորհեքսիդինի բիգլյուկոնատ 

պարունակող դոնդողների ապլիկացիաներ, որոշվել է ատամի կենսաթաղանթի 

միկրոբիոցենոզի փոփոխությունը կանխարգելիչ միջոցների կիրառումից առաջ և հետո: 

Այս աշխատանքում նույնպես հեղինակը չի կատարվել համեմատական վերլուծություն 

այլ կանխարգելիչ միջոցների հետ, հետազոտությունը ներգրավել է միայն մեկ 

տարիքային խումբ, վերաբերվել է միայն կաթնատամների  կանխարգելմանը: 
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բ) Степанова Т.С. Оптимизация диагностики, лечения и профилактики кариеса в 

области фиссур постоянных зубов у детей (дисс.к.м.н., 2011): Հեղինակի կողմից 

իրականացվել է հետազոտություն կարիեսի ախտորոշման և բուժման 

արդյունավետության բարձրացման նպատակով, կիրառվել են ախտորոշման 

ժամանակակից եղանակներ, ուսումնասիրվել են ակոսների զմրսման համար 

նախատեսված գչիրներն ու պլոմբանյութերը: Սակայն հեղինակն ընդգրկել է 

հետազոտության մեջ միայն մնայուն ատամները, հիմնականում առաջին մնայուն 

աղորիքները, հետազոտվել է կարիեսի առկայությունը միայն ակոսների շրջանում, ինչը 

թույլ չի տալիս տարածել տվյալ հետազոտություների արդյունքներն այլ 

ախտահարումների բուժման համար:  

Այսպիսով, հեղինակների կողմից անցկացված հետազոտությունները տեղի են 

տալիս առավել խոռացված հետազոտությունների անցկացմանը, որոշելու համար 

կարիեսի բուժման  առավել արդյունավետ եղանակները, որոնք կկիրառվեն տարբեր 

տարիքային խմբերի երեխաների մոտ ինչպես ժամանակավոր, այնպես էլ մնայուն 

ատամների կարիեսի բուժման համար:  

 
2. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ       
 

Հետազոտության նպատակն է ստեղծել ատամների կարիեսի բուժման ալգոռիթմ 

երեխաների տարբեր տարիքային շրջաններում   կլինիկական տվյալների հիման վրա:  

Հետազոտության խնդիրներն են.  

1. Ուսումնասիրել կանխարգելիչ պլոմբավորման համար կիրառվող տարբեր 

պլոմբանյութերի կլինիկական արդյունավետությունը և անցկացնել դրանց 

համեմատական գնահատումը կարիոզ խոռոչների մինիմալ ինվազիվ եղանակներով 

մշակման ժամանակ 

2.Կատարել  Ledermix  և BC Calcit  բուժիչ տակդիրների համեմատական բնութագիրը 

կարիեսի դասական և մինիմալ ինվազիվ բուժման ժամանակ 

3.Գնահատել դենտինի խորը ֆտորացման կիրառման հեռակա արդյունքները 

կաթնատամների և մնայուն չձևավորված ատամների պլոմբավորման ժամանակ 

4.Գնահատել Icon  համակարգի կաթնատամներում և մնայուն չձևավորված 

ատամներում կիրառման հեռակա արդյունքները 

5. Հիմնավորել կարիեսի բուժման եղանակների ընտրությունը տարբեր տարիքային 

խմբերի երեխաների մոտ և ստեղծել բուժման ալգոռիթմը. 



 – 7 –

 
3. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ 
 

 ա.  Ֆիզիկական 

 Կլինիկական 

 Վիճակարգական  

 
4. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԸ ԵՒ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ    
 
4.1.  

 Նախատեսվում է  իրականացնել տարբեր տարիքային խմբերի 100 երեխաների 

կաթնատամների և արմատների ձևավորման տարբեր փուլերի մնայուն 

ատամների  կարիեսի բուժում  կարիոզ խոռոչների տարբեր տեղակայմամբ և 

խորությամբ  

 Երեխաները բաժանվելու են խմբերի պատահական հիմունքով, հսկիչ խումբ են 

կազմելու  դասական եղանակով բուժվող երեխաները  

Հետազոտությունների իրականացման բազան՝  
 

 ԵՊԲՀ մանկական ստոմատոլոգիայի և օրթոդոնտիայի ամբիոն,  

 «ԱԿՌԱ» ստոմատոլոգիական կենտրոն 

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ. 
 

 ֆինանսական ծախսերի ծավալը կազմում է 1500000 դրամ, որի մեջ մտնում են 
տպագրական, նյութական և այլ ծախսեր 

 վճարողը հայցորդն է: 
 

4.2. ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ. 
 

1. Հետազոտական մեթոդների նկարագրությունը 
 Բուժման  ընթացքում կիրառվելու են կարիոզ խոռոչների մշակման դասական 

եղանակը, ART- եղանակը  

 Կիրառվելու են ապակեիոնոմերային ցեմենտներ տարբեր ֆիրմաների 

արտադրությամբ  

 Ուսումնասիրվելու է ICON համակարգի կաթնատամներում և չձևավորված 

արմատներով մնայուն ատամներում  կիրառման հեռակա արդյունքները  

 Կատարվելու է Ledermix և  BCCalcit բուժիչ տակդիրների արդյունավետության 

համեմատական վերլուծությունը բուժման տարբեր եղանակների կիրառման 

ժամանակ  
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 Կատարվելու  է դենտինի խորը ֆտորացում և գնահատվելու է դրա հեռակա 

արդյունքները կաթնատամներում և չձևավորված արմատներով մնայուն 

ատամներում  

2. Հետազոտական մեթոդները լիովին  հասանելի են 
3. Հայցորդը լիովին տիրապետում է հետազոտման եղանակներին, ունի սեփական 

աշխատանքային փորձ:  
4. Հետազոտության ընթացքում կիրառվելու է ստոմատոլոգիական համասարք, 

ստոմատոլոգիական գործիքների ստանդարտ համալիր, պլոմբանյութեր: 
 
5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԹԵՄԱՅԻՆ 
 

Ատամների կարիեսի  բուժման արդյունավետ եղանակների հիմնավորմանը նվիրված 
հետազոտությունները համապատասխանում են ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի 
գիտական թեմային        

 
5.2  Հայցորդի մասնաբաժինը, ինքնուրույն աշխատանքների նկարագրությունը:  

Հայցորդն ինքնուրույն կատարելու է գրականության վերլուծությունը, կանխարգելիչ և 
բուժական միջոցառումները, հրապարակելու է հոդվածներ և զեկուցումներ 
գիտաժողովների ժամանակ: 
 

6. ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 
 

Կրեդիտային համակարգով դասընթացներ, քննություններ Քանակ 
Ժամանակահատված 

Աշուն/գարուն 
1. Ընդհանուր կրթական դասընթացներ 20 կրեդիտ 2018-2019 
2.  Մասնագիտական դասընթացներ 20 կրեդիտ 2018-2019 
3.  Որակավորման քննություններ  2018-2019 
4.    

 
7. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 
 

Ուսումնառության ժամանակաշրջանում անհրաժեշտ գործառույթներ Ժամանակաշրջան 

1. Սկզբնաղբյուրների վերլուծություն 2016 - 2018 
2.  Հետազոտության մեթոդների տիրապետում 2016- 2018 
3.  Ընթացիք ատեստավորում (1) 2019 
4. Հետազոտությունների նյութերի հավաքում 2013- 2019 
5. Ընթացիք ատեստավորում (2) 2019 
6. Գիտական հոդվածների հրատարակում 2014-2019 
7. Ընթացիք ատեստավորում (3) 2019 
8. Սեփական հետազոտությունների արդյունքների հիման վրա Web of 

Science շտեմարանի Thomson Reuters կազմակերպության ազդեցության 
գործակից ունեցող ամսագրում գիտական հոդված  

2019 

9. Աշխատանքի ձևակերպում 2019-2020 
10. Ամփոփիչ ատեստավորում 2020 
11. Զեկույցների ներկայացում 2019-2021 
12. Գործուղումներ 2018-2019 
13 Աշխատանքի նախնական փորձաքննություն 2020 
14 Ատենախոսության պաշտպանություն 2021 
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8. ԹԵՄԱՅԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԱՌԿԱ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ, ԳԻՏԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 
 

1.Хачатрян Г.А. Сравнительный анализ методов лечения кариеса зубов у детей  с 

применением различных стоматологических средств (Обзор литературы) // Вопросы 

теорети-ческой и клинической медицины, 2013, том 16, н. 9(86), с. 21-25  

2.Хачатрян Г.А.Сравнительная характеристика стоматологических средств, применяемых 

для лечения  кариеса зубов  у детей различного возраста// Вопросы теоретической и 

клинической медицины, 2014, том 17, н. 7(893)  

 
9. ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՆ ՑԱՆԿ 
 

1. Авраамова О.Г., Леонтьев В.К., Жоров К.В. Профилактика кариеса фиссур путем 
регуляции созревания эмали фторсодержащими зубными пастами // Стоматология 
для всех. — 2006. № 3. — С. 34-36. 

2. Авраамова О.Г., Муравьева С.С. Фиссурный кариес: проблемы и пути их решения // 
Стоматология для всех. 2006. - № 1. - С. 10-14. 

3. Аманатиди Г.Е. Клинико-лабораторное обоснование выбора материала 
для пломбирования дефектов твердых тканей зуба в пришеечной области: Автореф. 
дисс. к.м.н. / М.- 2003.- 20 с. 

4. Безрукова И.В.,  Грудянов А.И. Использование медицинского озона  // 
Стоматология. - 2001. - №2. - С. 61-63. 

5. Биденко Н.В. Стеклоиономерные материалы их применение в стоматологии. 
Практическое пособие. М.: Книга плюс, 2003. - 144с. 

6. Болячин А.В. Клинико-лабораторные исследования отечественного материала 
«Эстерфил Са/F». Дисс. К.м.н. -М.-2002.-123 с. 

7. Борисенко Л.Г. Кариес зубов и его последствия в пожилом возрасте // 
Стоматологический форум.- 2003.- № 2 (3).- С. 3 6. 

8. Боровая М.Л., Гулько Е.М., Фролова Н.Л. Эффективность применения ФОТИ как 
метода дополнительной диагностики кариеса зубов у детей // Стоматологический 
журнал. — 2011. № 1. - С. 45-47. 

9. Боровский Е.В. Как улучшить стоматологическое здоровье россиян? 
 Стоматология сегодня.-№6.2006.С.4,42,43. 

10. Боровский Е.В. Кариес зубов: препарирование и пломбирование / М.: АО 
«Стоматология», 2001.-144с. 

11. Боровский Е.В. Лукиных Л.М. Стоматологический уровень здоровья в наших руках 
//  Маэстро стоматологии. 2004.№3. С. 17-19. 

12. Брянская М.Н. Клинико-морфологическое обоснование профилактики и лечения 
фиссурного кариеса постоянных зубов с незрелой эмалью: Автореф.дисс. . канд. 
мед.наук. Чита, 2009. - 17 с. 
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13. Георг Майер. Взаимосвязь между общей медициной и стоматологией. // 
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