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ԱՏԱՄՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ 
 

Ստոմատոլոգիայի ցանկացած միջամտություն հնարավոր չէ կատարել 

առանց ատամների կառուցվածքային առանձնահատկությունների իմացու-

թյան: 

Ատամների հյուսվածքների ձևավորումը և հասունացումը բարդ, երկա-

րատև, միասնական ֆիզիոլոգիական պրոցես է, որը սկսվում է 

ներարգանդային զարգացման շրջանում և ավարտվում է հետծննդյան 

(պոստնատալ) շրջանում՝ ատամի ծկթումից հետո:  

Մարդու զարգացման ներարգանդային (պրենատալ, նախածննդյան) 

ժամանակշրջանը բաժանվում է` սաղմնային (սաղմնադրման պահից 8-9 շա-

բաթ) և ֆետալ (սաղմնային շրջանի ավարտից մինչև ծնունդը): 

 Ատամի հյուսվածքների զարգացումը, ատամների քանակը, ատամների 

պսակների ձևը, կակղանային խոռոչի տեղակայումը (տոպոգրաֆիան), 

ատամների տարբեր խմբերի արմատների ձևը, քանակը և երկարությունը 

բնորոշված են գենետիկական կոդով և իրականացվում են հատուկ բջիջներով: 

Ատամների զարգացման հիմքում առկա են հյուսվածքային տարրերի 

փոխազդեցության բարդ գործընթացներ:  

Ատամի հյուսվածքները սաղմի բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի զարգաց-

ման ածանցյալներն են: Ատամները զարգանում են ատամնային սաղմերից, 

որոնց ձևավորմանը մասնակցում են էկտոդերման և մեզոդերման: 

Ատամնային սաղմերն ունեն երեք հիմնամասեր (նկ. 11)՝ 

  էմալային օրգան (ձևավորվում է բերանի խոռոչի էպիթելային ծած-

կույթից),  

  ատամնային պտկիկ (ձևավորված է մեզենքիմով, որը լրացնում է 

էմալային օրգանի խոռոչը),  

 ատամնային պարկիկ (մեզենքիմի ածանցյալ է, որը խտանում է էմա-

լային օրգանի շուրջ): 

 Նշված հիմնամասերը էմբրիո-

գենեզի (սաղմնածագման) ամ-

բողջ ժամանակահատվածում 

մշտական փոխազդեցության 

մեջ են:  
 

Էպիթելային թիթեղը կա-

րելի է հայտնաբերել 11մմ երկա-

րություն ունեցող սաղմի մոտ, 

որը համապատասխանում է 

ներարգանդային կյանքի մոտա-

վորապես 34-րդ օրվան: Ատամ-

ների սաղմերը միաժամանակ 

չեն առաջանում: Առաջին 

 

Էկտոդերմա
ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ

խոռոչի
էպիթելային

ծածկույթ

ԷՄԱԼԱՅԻՆ
ՕՐԳԱՆ

առաջնային
կուտիկուլա

էմալ

Մեզոդերմա
վերին և
ստորին

ծնոտների
մեզենքիմ

ատամնային
պտկիկ

ատամնային
պարկիկ

դենտին

կակղան

ցեմենտ

պերիօդոնտ

Միայն ատամնային էմալն է
ձևավորվում էպիթելից,  մյուս բոլոր
հյուսվածքները ձևավորվում են
մեզենքիմից:

Նկար 11. Սաղմի թերթիկներից ատամի 

հյուսվաքների զարգացման սխեման: 
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հերթին սաղմնադրվում են կտրիչները, այնուհետև՝ ժանիքները և հետո միայն՝ 

աղորիքները: Ժամանակավոր կտրիչների սաղմերը հայտնաբերվում են 

արդեն իսկ 10սմ երկարությամբ սաղմի մոտ, ժանիքները՝ անմիջապես դրանից 

հետո, այն դեպքում, երբ աղորիքների սաղմերը հայտնաբերվել էին միայն 12սմ 

երկարությամբ սաղմերի մոտ:  

Ատամի սաղմի զարգացումը 

Ատամի զարգացումը շարունակական գործընթաց է, սկսվում է ներար-

գանդային կյանքի 6-րդ շաբաթից և պայմանականորեն առանձնացվում են 

երեք՝ մեկը մյուսին սահուն հաջորդող փուլեր՝ 

1-ին շրջան՝ սաղմերի հիմնադրման և առաջացման փուլ (վաղ շրջան), 

2-րդ շրջան՝ ատամնասաղմերի բջջային տարրերի մասնատման փուլ 

(դիֆերենցման), 

3-րդ շրջան՝ ատամի հյուսվածքների հիստոգենեզի փուլ (հյուվածքա-

ծագման, առավել երկարատև շրջան): 
 

Առաջին փուլ. սաղմնադրումը սկսվում է էմբրիոնալ զարգացման 6-7-րդ 

շաբաթում, ընթանում է միաժամանակ բերանի խոռոչի մեկուսացմամբ և 

նախադռան ձևավորմամբ: Կատարվում է էպիթելային և մեզենքիմային բջիջ-

ների փոխազդեցություն, բերանի խոռոչի առաջնային էպիթելից առաջանում է 

ատամնային թիթեղ (lamina dentis), որը ներաճում է ծնոտների ենթադիր 

մեզենքիմի մեջ (սկզբնական փուլ կամ սաղմնադրման փուլ): Այնուհետև աս-

տիճանաբար ատամնային թիթեղի ազատ եզրի երկայնքով նրա առաջային 

մակերեսին (վեստիբուլյար) յուրաքանչյուր 

ծնոտի վրա (նկ.12) ձևավորվում են 10-ական 

տանձաձև էպիթելային արտափքումներ 
(germina dentis), որոնք հետագայում վերած-

վում են էմալային օրգանների (organum 
enamelum):  

 

 
Նկար 12. Ժամանակավոր ատամի սաղմի 

սաղմնադրումը՝  

1. բերանի խոռոչի էպիթել,  

2. ատամնային թիթեղ, 

3. էմալային օրգան,  

4. ատամնային պտկիկ: 

 

Սաղմնային զարգացման 10-րդ շաբաթում տանձաձև արտափքումների 

մեջ սկսում է ներաճել մեզենքիմը (նկ. 13)՝ ձևավորելով թասակիկի տեսք ունե-

ցող ատամնային պտկիկները, papilla dentis, որոնց ուրվագծերը համապատաս-

խանում են ժամանակավոր ատամների ապագա պսակների ձևին (պրոլիֆե-

րացիայի շրջան կամ թասակիկի շրջան):  
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Նկար 13. Ատամի զարգացումը.  

1. բերանի խոռոչի էպիթել, 2. վեստիբուլյար թիթեղ, 3. ատամնային թիթեղ,  

4. էմալային օրգան, 4.1. արտաքին էմալային էպիթել, 4.2. ներքին էմալային էպիթել 

(նախաէնամելոբլաստներ), 4.3. էմալային օրգանի կակղան, 4.4. էմալային օրգանի 

միջանկյալ շերտ, 4.5. էմալային օրգանի վզիկ, 4.6. ձևավորվող վզիկային օղակ,  

5. մշտական ատամի սաղմնադրում, 6. ատամնային պտկիկ,  

6.1. նախաօդոնտոբլաստներ, 7. ատամնային պարկիկ, 8. ձևավորվող ոսկրային 

ատամնաբնային ելունի պատ: 

 

Երկրորդ ամսվա վերջում էմալային օրգանը մեծանում է չափերով և 

սկսում է տարանջատվել ատամնային թիթեղից: 3-րդ ամսվա վերջում 

էմալային օրգանը միանում է ատամնային թիթեղին միայն բարակ էպիթելային 

բջիջների ձգանի միջոցով (էմալային օրգանի վզիկներ): Էմալային օրգանի 

շուրջ մեզենքիմը խտանում է՝ ձևավորելով ատամնային պարկիկը (sacculus 
dentis) կամ ֆոլիկուլը: Ատամնասաղմի հիմքի մոտ պարկիկի հյուսվածքները 

միաձուլվում են ատամնապտկիկի մեզենքիմի հետ, իսկ մնացած երկայնքով 

տեղակայվում են էմալային օրգանի արտաքին մակերեսին: 

Բարդ բջջային տեղաշարժերի հետևանքով ձևավորվում է ատամնային 

սաղմը, որը բաղկացած է էմալային օրգանից (էկտոդերմալ ծագում), ատամ-

նային պտկիկից և պարկիկից (մեզոդերմալ ծագում): Այսքանով ավարտվում է 

ատամի զարգացման առաջին փուլը` ատամների սաղմերի ձևավորումը և 

տարանջատումը: Ժամանակավոր ատամների ձևավորված սաղմերը անցում 

են կատարում իրենց զարգացման հաջորդ փուլին: 
 

Երկրորդ փուլ. սկիզբ է առնում 12–րդ շաբաթից և ավարտվում է ներար-

գանդային զարգացման 4-րդ ամսվա վերջում: Ատամնասաղմերի բջջային 

տարրերի տարբերակման (դիֆերենցման) փուլում զգալի փոփոխություններ 

են կատարվում ատամնային սաղմում, նրան շրջապատող հյուսվածքներում 

(նկ. 14): Էմալային օրգանի և ատամնապտկիկի բջիջները դառնում են ոչ 
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համասեռ, էմալային օրգանը աճելով ձգվում է, ձեռք է բերում զանգակի տեսք 

(զանգակի շրջան):  

Այս փուլում բջիջները տարբերակվում են, և էմալային օրգանում 
առաջանում են հետևյալ տարրերը. 

1.  Արտաքին էմալային բջիջները (տափակ բջիջներ) տեղակայվում են 

էմալային օրգանի արտաքին մակերեսին՝ հպվելով ատամնապարկիկի 

բջիջներին, և նպաստում են կուտիկուլայի առաջացմանը:  

2.  Ներքին էմալային բջիջները (գլանաձև բջիջներ) տեղակայված են հիմքային 

թաղանթի վրա և հպվում են ատամնապտկիկի մակերեսին: Ներքին էպիթե-

լային բջիջները սկիզբ են տալիս էնամելոբլաստերին, առաջացնում են էմալ:  

3.  Արտաքին և ներքին շերտերը բաժանված են «էմալային օրգանի պուլ-
պայով'», որը կենտրոնական հատվածի աստղաձև բջիջների ցանց է: 

4. Բջիջների միջանկյալ շերտը (խորանարդաձև բջիջների 3 շարք է), տեղա-

կայված է ներքին բջիջների շերտի և էմալային օրգանի պուլպայի միջև: 

5. Ատամապտկիկի մակերեսին մեզենքիմից առաջանում են մի քանի շարք 

պրեօդոնտոբլաստներ (դենտին առաջացնող բջիջներ): 
 

 
Նկար 14. Ատամնային սաղմերի տարբերակումը (ներքին էմալային էպիթելի 

արտափքումը բնորոշում է ապագա ատամի պսակի ձևը): 

 

Էմալային օրգանի եզրային հատվածում (ատամի ապագա վզիկն է) 

արտաքին և ներքին էպիթելը, հպվելով մեկը մյուսին, ձևավորում է հերտ-

վիգյան էպիթելային ծոցը (արմատային), որը դրդում է ատամի արմատի 

զարգացումը: 

  Էմալային օրգանի բջիջների տարբերակումը կարգավորում են աճի 

գործոնները՝ 

  ինսուլինանման աճի գործոն I-ը, 

  փոխակերպող (տրանսֆորմացվող) աճի β գործոնը,  

  էպիդերմային աճի գործոնը:  
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Գրեթե միաժամանակ սկսվում է ատամնապտկիկի բջիջների տարբե-

րակման գործընթացը: Ատամնապտկիկը մեծանում է, նրա մեջ ներթափան-

ցում են արյունատար անոթները և նյարդային թելերը: 

Ատամնապտկիկի մակերեսին մեզենքիմից մի քանի շարքով ձևավոր-

վում են պրեօդոնտոբլաստների բջիջները (ձևավորում են դենտինը): Սաղմերը 

շրջապատող մեզենքիմում ակտիվորեն ձևավորվում է ծնոտների ոսկրային 

հյուսվածքը: 3-րդ ամսվա վերջին ատամների սաղմերն ամբողջովին անջատ-

վում են ատամնաթիթեղից, որը ներթափանցվում է մեզենքիմով և մասամբ 

ներծծվում, պահպանվում և աճում են ատամնաթիթեղի միայն հետին հատ-

վածները և ստորին եզրը՝ սկիզբ տալով հետագայում մշտական ատամների 

սաղմնադրմանը:  

Պտղի ներարգանդային զարգացման 5-րդ ամսում ատամնաթիթեղի 

ազատ եզրին առաջանում է հաստացում, որը ժամանակավոր ատամների 

սաղմնադրումից հետո աճում է խորությամբ:  

Մշտական ատամների սաղմերը տեղակայվում են յուրաքանչյուր 

ժամանակավոր ատամի սաղմերի լեզվային մակերեսի հատվածում, բացի այդ, 

ատամնաթիթեղը սկսում է աճել դեպի ետ: Ժամանակավոր ատամի սաղմի 

ատամնաթիթեղի վերջին հատվածում (կաթնատամ աղորիքի) ձևավորվում է 

առաջին մշտական աղորիքների սաղմը: Սկզբում ֆրոնտալ մշտական ատամ-

ների սաղմերը տեղակայված են ընդհանուր խորշում համապատասխան 

ժամանակավոր ատամների սաղմերի հետ, այնուհետև ձևավորվում է ոսկրա-

յին միջնապատը, որը բաժանում է այդ երկու սաղմերը:  
 

Մշտական ատամները բաժանվում են երկու խմբի.  

• Առաջին խումբը` փոխարինող մշտական ատամներ (կտրիչներ, ժանիքներ, 

նախաաղորիքներ), այն ատամներն են, որոնք փոխարինում են ժամանա-

կավորներին: 

•  Երկրորդ խումբը հավելյալ մշտական ատամներն են` աղորիքները, 

այսինքն՝ այն ատամները, որոնց չեն նախորդում ժամանակավոր 

ատամները: 

Սաղմերը, որոնք սկիզբ են տալիս փոխարինվող մշտական ատամնե-

րին, որպես փոխարինող ատամնային թիթեղ՝ առաջանում են ժամանակավոր 

ատամների էմալային օրգանի մոտ ատամնաթիթեղի բջիջների արագացված 

պրոլիֆերացիայի հետևանքով և նրա աճով: Նրանց հետագա ձևավորումը 

գործնականում չի տարբերվում ժամանակավոր ատամների զարգացումից, 

սակայն ընթանում է առավել դանդաղ: Օրինակ՝ ժամանակավոր կտրիչների 

աճի շրջանը 2 տարի է, իսկ մշտականներինը՝ շուրջ 10 տարի:  

Հավելյալ մշտական ատամների սկզբնական զարգացումը տարբերվում 

է փոխարինող ատամների զարգացումից: Դրանց ուշացած սաղմնադրումը 

պայմանավորված է ծնոտների լրացուցիչ աճի և երկարացման անհրաժեշ-

տությամբ, քանի որ պտղի դեպքում ծնոտները հարաբերականորեն կարճ են և 

բավականաչափ տեղ չկա այդ խմբի ատամների սաղմադրման համար: Ծնոտ-
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ների աճին և երկարացմանը համընթաց դեպի ետ երկարում են նաև ատամ-

նային թիթեղները: 2-րդ (2,5 տ.) և 3-րդ (5 տ.) մշտական աղորիքների սաղմնադ-

րումից հետո ատամնային թիթեղը ներծծվում է: Երբեմն ատամնաթիթեղային 

նյութը ծախսվում է առավել արագ, մինչ երրորդ աղորիքի սաղմի ձևավորման 

հատվածին նրա հասնելը, որի հետևանքով տվյալ ատամները չեն զարգանում: 

Ատամների սաղմնադրման և առաջնային հանքայնացման ընթացքում 

սնուցող նյութերը կարող են ազդել օրգանական մատրիցայի բջջային կառուց-

վածքի և ատամների հանքայնացման աստիճանի վրա: Սննդանյութերի 

պակասությունը կարող է անդրադառնալ թքագեղձերի զարգացմանը, որը 

հետագայում հանգեցնում է ատամների երկրորդային հանքայնացման 

խանգարման: Հարկավոր է նշել սննդային երեք գլխավոր բաղադրիչները, 

որոնք նպաստում են կարիեսակայուն ատամների ձևավորմանը և ինտենսիվ 

աճի շրջանում կմախքի հանքայնացման գործընթացների բարելավմանը`  

1. առաջին բաղադրիչ՝ հանքային նյութեր, 

2. երկրորդ բաղադրիչ՝ D վիտամին, 

3. երրորդ բաղադրիչ՝ A վիտամին:  

Կալցիումի և D վիտամինի նկատմամբ օրգանիզմի պահանջը որոշելու 

համար ԱՀԿ-ն ընդունել է «առաջարկվող պրակտիկ նորմա» տերմինը: Այն 

սահմանում է կալցիումի և D վիտամինի օգտագործման այնպիսի քանակներ, 

որոնք բավարարում են ժամանակակից միջավայրի պայմաններում (կլիմայա-

կան գործոնը հաշվի առնելով) բնակվող մարդկանց ճնշող մեծամասնության 

պահանջները և անվտանգ են օրգանիզմի համար: Պայմանավորված տարի-

քով` խորհուրդ է տրվում կիրառել կալցիումի և D վիտամինի հետևյալ 

չափանիշները, որոնք ներկայացված են աղյուսակ 1-ում: 

Աղյուսակ 1.  

Կալցիումի և D վիտամինի օգտագործման չափանիշները`  

պայմանավորված տարիքով. 

Երեխայի  

տարիքը 

Կալցիումի 

չափանիշը, մգ/օր 

Չափանիշ 

վիտամին Дз, 

МЕ 

0-6 ամսական (արհեստական սննդով 

կերակրելու դեպքում) 
400 300 

1- 5 տարեկան 500 - 600 400 

6-10 տարեկան  800- 1000 200-400 

11 - 15 տարեկան (ինտենսիվ աճի շրջան) 1200- 1500 200 – 400 

 

Դեռահասության տարիքում (11-12 տարեկանում) ոսկրային հյուսված-

քում կալցիումի կուտակումը մեկ օրում 140-165մգ է, իսկ հասունացման 

շրջանում կտրուկ բարձրանում մինչև 400-500մգ: Ոսկրային զանգվածն իր 

գագաթնակետին առավելապես հասնում է 20 տարեկանում, սակայն հետո` 

կյանքի երրորդ տասնամյակի ողջ ընթացքում, լրացուցիչ կուտակվում է ոչ մեծ 
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քանակությամբ ոսկրային զանգված: Կալցիումի հավասարակշռության գլխա-

վոր դետերմինանտը վերջինիս սպառումն է: Ակտիվ աճի շրջանում կալցիումի 

հավասարակշռությունը մեծանում է և դառնում դրական` մեկ օրում մինչև 

1500մգ սպառելու դեպքում, որը հանգեցնում է ոսկրային հյուսվածքի առավե-

լագույն հանքայնացմանը ու պահպանմանը և ոսկրային կորուստները 

նվազագույնի հասցնում միջին և մեծ տարիքում (օստեոպորոզի կանխար-

գելում): Հատկապես կարևոր է 12-19 տարեկան դեռահասների և երիտասարդ-

ների օրգանիզմ բավարար քանակությամբ կալցիումի մուտքը: 

  Ներկայումս հավելյալ մշտական ատամները հյուսվածքաբանական 

տեսանկյունից դիտարկվում են որպես «ուշ ծկթող ժամանակավոր ատամներ»: 

Քանի որ մշտական ատամների էմալային օրգանները զարգանում են ոչ թե 

փոխարինող, այլ «մայր» էմալային թիթեղից, որը սկիզբ է տալիս ժամանակա-

վոր ատամների էմալային օրգաններին, ուստի այս ատամները սաղմ-

նաբանորեն պետք է դասել ժամանակա-

վոր ատամների տեսակին, այլ ոչ 

մշտական:  

Մշտական ատամների հիստոգե-

նեզը և նրանց արմատների զարգացումն 

ընթանում են նույն տարբերակով, 

ինչպես ժամանակավորներինը, բայց 

տարբեր ժամանակահատվածներում: 

Երբ ժամա-նակավոր ատամներն իրենց 

զարգացման վերջին փուլերում են, 

ծնոտներում տեղակայվում են առավել 

վաղ զարգացման փուլում առկա 

մշտական ատամների սաղմերը (նկ. 15):  

Երեխայի ծնվելու պահին ծնոտ-

ներում առկա են 36 ատամի սաղմեր (20 

ժամանակավոր և 16 մշտական) (1, 2, 3 և 

6 ատամների): 

Երրորդ փուլ. ատամի հյուսվածքների կառուցման շրջանն է (հիստոգենեզ, 

դենտինոգենեզ). ձևավորվում ենում ատամի պսակը և արմատը (նկ. 16): Այս 

փուլը սկսվում է էմբրիոնալ շրջանի 4-րդ ամսվա վերջում և ավարտվում է 

երեխայի ծնվելուն մոտ: Այս շրջանում կատարվում է հյուսվածքների ապոզի-

ցիոն աճ, որը նոր հյուսվածքների առաջացումն է և նրանց շերտավորումը մինչ 

այդ առաջացած հյուսվածքների վրա: 

  Ատամնային պտկիկի ծայրամասային (պերիֆերիկ) բջիջները վերած-

վում են օդոնտոբլաստների, որոնք առաջացնում են դենտին: 

  Սկզբում օդոնտոբլաստները ձևավորվում են դենտինի հիմնական 

նյութը. դա օրգանական մատրիքսն է կամ պրեդենտինը, և այն օդոն-

տոբլաստների և էնամելոբլաստների միջև է: 

Նկար 15. Ժամանակավոր և մշտական 

ատամների փոխհարաբերությունը 

ծնոտներում: 
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Ատամի պսակի ձևավորումը սկսվում է ատամնապտկիկի մակերեսի 

վրա դենտինի կառուցմամբ (համապատասխան ապագա ատամների 

կտրող եզրին կամ ծամողականների թմբիկին). Առաջանում է պրե-

դենտինի շերտ` օրգանական 

մատրիքսը: Դենտինի գոյացու-

մից հետո անմիջապես սկսվում 

է էմալի առաջացումը էնամելո-

բլաստներից: Ամեն ատամի 

սաղմի հիստոգենեզի գործըն-

թացը սկսվում է կտրիչներում 

կտրող եզրերից, աղորիք-

ներում` թմբիկի գագաթից՝ 

աստիճանաբար տարածվելով 

դեպի սաղմերի պսակի 

կողմնային հատվածները: 

Սաղմանային զարգաց-

ման 5-րդ ամսում պրեդենտինը 

սկսում է կրակալել և վերածվել 

դենտինի: Օդոնտոբլաստները 

դենտինի հիմնական նյութի կազմի մեջ չեն մտնում: Դենտինը բաղկացած է 

հիմնական նյութից, որը ներթափանցված է բազմաթիվ բարակ դենտինային 

խողովակներով, որտեղ օդոնտոբլաստների ցիտոպլազմատիկ ելուններն են: 

Բազմաթիվ հեղինակների կարծիքով ելուններն իրականացում են ատամի 

հիմնական նյութի սնուցումը, ինչպես նաև մատակարարում են հանքային 

աղերով: Մի քանի շերտով ատամի պուլպաի ծայրամասային հատվածներում 

դասավորված օդոնտոբլաստները պահպանում են վերականգման (ռեգենե-

րացիայի) ունակությունը նաև ատամը ծկթելուց հետո, և կարիեսի, 

մաշվածության, էմալի էրոզիայի դեպքում օդոնտոբլաստների ակտիվութունը 

մեծանում է ատամի խոռոչի ներքին պատի վրա, առաջանում է փոխարինող 

դենտինի առավել հաստ շերտ, որի դեպքում պուլպաային խոռոչի ծավալը 

փոքրանում է: 

Դենտինի գոյացումից հետո ատամնային պտկիկի գագաթին, շնորհիվ 

էնամելոբլաստների գործունեության, սկսվում է էմալի ձևավորումը՝ 

• առաջնային հանքայնացում. սկզբում առաջանում է էմալի օրգանական 

հիմքը (մատրիքսը), որը էմալային պրիզմաների հիմքն է (էմալի 

օրգանական հիմք), 

• երկրորդային հանքայնացում. հասունանում է էմալը,  

• էմալի վերջնական հանքայնացում (երրորդային հանքայնացում), որը 

իրականանում է արդեն իսկ ատամը ծկթելուց հետո:  
 

Ժամանակավոր ատամների սաղմերի հանքայնացումը սկսվում է էմբրիո-

նալ կյանքի 4,5-5-րդ ամսում. երեխայի ծնվելու պահին մոտ հանքայնացված են 

Նկար 16. Ատամի հիստոգենեզը՝  

1. ատամի կակղան, 2. Օդոնտո-

բլաստներ, 3. նախադենտին,  

4. դենտին, 5. դենտինում 

օդոնտոբլաստների ելունները: 
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կտրիչների պսակի մեծ մասը, ժանիքների պսակի 1/2 հատվածը և աղորիքների 

ծամողական մակերեսները: Մշտական ատամներից միայն առաջին մշտական 

աղորիքներն են սկսում հանքայնացվել էմբրիոնալ կյանքի 9-րդ ամսում և 

երբեմն ծնվելուց անմիջապես հետո: Ժամանակավոր և մշտական ատամների 

հյուսվածքների հետագա կառուցումը շարունակվում է երեխայի ծնվելուց 

հետո: Էմալի կառուցման գործընթացում բոլոր էնամելոբլաստները 

ձևափոխվում են ատամի պսակի էմալային պրիզմաների, այդ իսկ պատճառով 

էմալը չի վերականգնվում նրա մասնակի քայքայումից հետո: Ամելոբլաստ-

ների կորիզները միաձուլվում են էմալային օրգանի մյուս բջջային և ոչ բջջային 

մնացորդային մասի հետ և ծածկում են ծկթած ատամի էմալը որպես բարակ 

(0,2մկմ) թափանցիկ կուտիկուլա:  

Կուտիկուլան (Նասմիտյան թաղանթը) բարակ ֆիբրիլներով ներթափան-

ցում է էմալի մակերեսային շերտ: Ծամողական գործընթացի ժամանակ 

կուտիկուլան աստիճանաբար մաշվում է: 

Ատամի արմատը և ցեմենտը զարգանում են ծկթումից անմիջապես առաջ, 

այսինքն՝ արդեն իսկ երեխայի ծնվելուց հետո: Արմատի հիմքը դենտինն է, որը 

շարունակում են գոյացնել օդոնտոբլաստները: Դենտինի մակերեսի վրա 

տեղադրվում է ցեմենտը` ցեմենտոբլասնտերի գործունեության հետևանքով: 

Ցեմենտոբլաստները տարբերակվում են արմատային էպիթելային (Հերտվիգ-

յան) ծոցի քայքայման հետևանքով, որի ընթացքում քիչ տարբերակված մեզեն-

քիմային բջիջները կապի մեջ են մտնում արմատի դենտինի հետ: Այս պրոցեսի 

իրագործման մեջ մասնակցում է էպիթելային ծագում ունեցող ժամանակավոր 

կազմությամբ արմատի հերտվիգյան ծոցը: Վերջինս ձևավորվում է էմալային 

օրգանի ներքին էպիթելային բջիջների արտաքինի անցման հատվածում, 

ամբողջ տրամագծով արագ բազմանալով՝ թափանցում են ստորադիր մեզեն-

քիմի մեջ: 

Դենտինի շերտի գոյացումից հետո էպիթելային ծոցը ներաճում է ատամ-

նապարկիկի մեզենքիմային բջիջներով, կորցնում է իր անընդհատությունը և 

ավելի ուշ ներծծվում: 

Ատամնապարկիկի մեզենքիմային բջիջները հպվում են արմատի դենտի-

նին, և նրանց մի մասը վերածվում է ցեմետոբլաստների, որոնք արմատի 

դենտինի մակերեսին գոյացնում են ցեմենտը: Հերտվիգյան ծոցի էպիթելային 

բջիջների մի մասը մնում է հարատամնային հյուսվածքներում (Մալասսեի 

կղզյակներ). դրանք պերիօդոնտի մշտական բաղադրամասերն են, առավել 

հաճախ նրանք տեղակայվում են ատամի հարվզիկային և պերիօդոնտի 

շուրջգագաթային մասում: Դրանք առավել մեծ քանակով առկա են երեխաների 

և երիտասարդների շրջանում, տարիքին զուգընթաց դրանց քանակությունը 

պակասում է, իսկ բորբոքումների դեպքում՝ նորից ավելանում: Մալասսեի 

կզյակները ախտածնության զարգացման պատճառ (ցեմենտիկլների, 

կիստաների և ուռուցքների) են: Ատամնպարկիկի հիմնական հատվածը, որը 
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շրջապատում է զարգացող ատամի արմատը, մասնակցում է պերիօդոնտի և 

ատամնաբնի ոսկրային հատվածի կառուցմանը:  
 

Էմալի հյուսվածքաբանական կառուցվածքը 
 

Էմալը (enamelum, substantia adamnatinea) կրակալված ապաբջջային հյուս-

վածք է, որը չի պարունակում անոթներ և նյարդային տարրեր: Այն օրգանիզմի 

ամենակարծր հյուսվածքն է մինչև 97% անօրգանական բաղադրիչներ պա-

րունակելու պատճառով:  

 Նրա կառուցվածքային տարրն է էմալային պրիզման, որի տրամագիծը 

3-5մկմ է. առաջին անգամ նկարագրվել է Ռետցիուսի կողմից 1837թ.: 

 Էմալի ամենահաստ շերտը թմբիկների և կտրող եզրերի շրջանում է, 

որը նվազում է վզիկային հատվածներում: 

 Էմալում տարբերում են մի քանի տեսակի գծավորումներ՝ 

 Ռետցիուսի գծերը,  

 միջաձիգ զոլավորումը, 

 նորածինների կամ նեոնա-

տալ գիծը, որը վկայում է 

ներարգանդային զարգացման 

ընթացքում կրակալման 

փոփոխությունների մասին, 

 Շրեգեր-Գունտերի գծերը, 

որոնք սկսվում են էմալա-դեն-

տինային սահմանից և վերջա-

նում են էմալի մակերեսին օպ-

տիկական ազդեցության 

շնորհիվ:  

Էմալի պարբերական 

շերտադրումների հետևանքով առաջանում են զուգահեռ արտափքումներ՝ 

ալիքներ, առավել արտահայտված են վզիկային շրջանում, որոնք կոչվում են 

պերիկիմատներ և արտահայտվում են էմալի մակերեսին (նկ.17): 
 

  

Դենտինի հյուսվածքաբանական կառուցվածքը 
 

Ատամի դենտինը (dentinum, substantia eburnea) կազմում է ատամի 

հիմնական զանգվածը և պաշտպանիչ պատյան է պուլպայի համար (նկ. 

18):  

  Հիմնական տարրն է դենտինային խողովակը (tubuli dentis): Հիմնա-

կան մատրիքսը կազմված է ճաճանչանման տեղակայված (Կորֆի) և 

տանգենցիալ տեղակայված (Էբների, որոնք կազմում են հարպուլպային 

դենտինի շերտը) թելերից: 

 Հանքայնացումը սկսվում է մատրիցայի գոյացումից հետո և 

կալցիումի անօրգանական աղերի պրեցիպիտացիայից: Գործընթացը սկսվում 

Նկար 17. Պերիկիմատներ ատամի էմալի 

մակերեսին: 
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է մատրիցայի ոչ մեծ օջախի պրեցիպիտացիայից, որի շուրջը հետագայում 

կատարվում է հանքայնացումը: Սովորաբար այդ օջախն աճում է կոնցենտրիկ 

թիթեղներ ավելացնելու միջոցով: Արդյունքում այդ կալկոսֆերիտները 

միաձուլվում են և ձևավորվում է համասեռ հանքայնացված շերտ: Հանքայ-

նացման գործընթացը խախտվելու դեպքում կալկոսֆերիտները չեն 

միաձուլվում, տարանջատվում է ոչ կրակալված դենտինային շերտը՝ 

ինտերգլոբուլյար դենտինը, որը արմատներում կազմում է հատիկավոր գոտի 

(նկ. 19):  

 

 

 Դենտինային խողովակներում օդոնտոբլաստների ցիտոպլազմատիկ 

ելուններն են` Թոմսի թելերը և նյարդային 

թելերը (նկ. 20). 

 

Ժամանակավոր և մշտական ատամների 

ֆիզիոլոգիական ծկթումը 
 

Ատամի ծկթումը բարդ պրոցես է 

առանցքային տեղաշարժումով ատամի սաղմ-

նադրման և ներծնոտային զարգացումից մինչ 

ատամնաշարում պսակի ծկթումը:  

Ատամների ծկթման գործընթացը 

սկսվում է ատամի պսակի վերջնական 

ձևավորման պահին և ուղեկցվում է իր 

հետագա զարգացմամբ, աճով և ծնոտոսկրերի զարգացմամբ: 

   Ատամը ծկթելու ընթացքում նրան շրջապատող հյուսվածքներում ըն-

թանում են հետևյալ հիմնական փոփոխությունները` ատամի արմատի զար-

Նկար 18. Դենտինի կառուցվածքի  

սխեման: 

Նկար 19. Ինտերգլոբուլյար 

դենտինի շերտը: 

Նկար 20. Դենտինային խողովակ: 
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գացումը, պերիօդոնտի զարգացումը, ատամնաբանային ոսկրի վերակառու-

ցումը և ատամը ծածկող հյուսվածքների փոփոխությունները: 

  Պերիօդոնտի զարգացումն արտահայտվում է նրա թելիկների աճով, 

ինչպես արմատի ցեմետում, այնպես էլ ատամնաբնում: Այս գործընթացներն 

դառնում ինտենսիվ են առավել ատամը ծկթելուց անմիջապես առաջ:  

Ատամի արմատի ¼ - ½ հատվածը ձևավորվելուց հետո սկսվում է 

ատամի ծկթումը: Ծկթման մեխանիզմը լիովին պարզ չէ: 

Ատամի պսակի վրա առկա շարակցական հյուսվածքը ներծծվում է, 

ատամի կուտիկուլան՝ նասմիտյան թաղանթը, միահյուսվում է լնդի էպիթելի 

հետ: 

 Ծկթումն ընթանում է դանդաղ, կլինիկորեն ատամը ծկթած է, երբ այն 

հասնում է ծամողական (օկլյուզիոն) մակերեսին, այսինքն՝ հպման մեջ է 

նակադիր ծնոտի ատամների հետ: Միևնույն ժամանակ դեռ էմալի մի մասը 

մնում է լնդի տակ:  

Ալվեոլյար ոսկրի վերակառուցումը ուղեկցվում է օստեոապպոզիցիայի 

և օստեոռեզորբցիայի բարդ գործընթացներով: Ալվեոլյար ոսկրի վերա-

կառուցման ինտենսիվությունը բազմազան է և պայմանավորված է բազմաթիվ 

գրոծոններով, այդ թվում՝ տեղակայմամբ, ատամների խմբային պատկա-

նելիությամբ: Ատամի արմատը ձևավորվելիս հասնում է ալվեոլյար ոսկրի 

ելունի հատակին և ճնշման գոտում առաջացնում է նրա ներծծումը: Դրա հետ 

մեկտեղ արմատում՝ ալվեոլյար ելունի հպման հատվածում, շարունակվում են 

ոսկրագոյացման ինտենսիվ գործընթացները: Բազմարմատ ատամներում 

ոսկրի գոյացումն առավել ինտենսիվորեն է ընթանում ձևավորվող միջար-

մատային պատի հատվածում: Միարմատանի ատամներում արագացված 

ոսկրային հյուսվածքի գոյացման գոտի է ատամնաբնի հատակը լեզվային 

կողմից: Ոսկրային հյուսվածքի ներծծումը ատամի ծկթման ընթացքում 

հանգեցնում է տեղային ոսկրի ամրության հատկությունների նվազմանը և 

նվազեցնում նրա դիմադրությունը: Ատամի մոտեցման ընթացքում շարակ-

ցական հյուսվածքում կատարվում են ռեգրեսիվ փոփոխություններ, որին 

նպաստում է ատամի պսակը ծածկող ռեդուցված էմալային էպիթելը: 

Ռեդուցված էմալային էպիթելը ձուլվում է բերանի խոռոչի ծածկու-

թային էպիթելին: Վերջինս կենտրոնական հատվածներում ձգվում է և 

թափածակվում: Ձևավորված բացվածքի միջոցով ատամի պսակը դուրս է 

մղվում դեպի բերանի խոռոչ: Այդ դեպքում արյունահոսություն չի լինում, քանի 

որ ատամը առաջ է մղվում էպիթելով ծածկված խողովակով: Ծկթելով 

ատամնաշարի մեջ՝ պսակը շարունակում է ծկթել նույն արագությամբ, մինչև 

ատամը հակադիր և հարևան ատամների հետ չդասավորվի օկլյուզիոն ճիշտ 

փոխհարաբերության մեջ:  

Ծկթումը և ժամանակավոր ատամների մշտականներով փոխարինումը 

բարդ ֆիզիոլոգիական պրոցես է: Ատամների ճիշտ ծկթման նշաններ են՝  

 հաջորդականությունը,  
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 զուգավորությունը,  

 համաչափությունը: 

Սկզբում ծկթում են ստորին ծնոտի ատամները, հետագայում՝ վերին 

ծնոտինը: Բացառություն են կաթնատամ առաջին աղորիքները. սկզբում 

ծկթում են վերին, ապա ստորին ծնոտինները:  

Ատամների ծկթումը երեխաների ճիշտ զարգացման ցուցանիշ է. այն 

սերտորեն պայմանավորված է երեխայի առողջության ընդհանուր վիճակով: 

Պետք է նշել, որ ատամների նորմալ ծկթման գործընթացն անհատական է, այդ 

պատճառով միայն բնականոնից կտրուկ շեղումներն են դիտվում որպես 

անոմալիաներ:  
 

Ատամների ծկթման տեսությունները 
 

Ատամների ծկթման վերաբերյալ չկա միասնական տեսություն, որն 

ունակ լինի բացատրելու ծկթման պրոցեսները: Սակայն միևնույն ժամանակ 

տարբեր տեսություններով հիմնավորված մեխանիզմներն իրարամերժ չեն: 

Ատամների ծկթումը բազմագործոն գործընթաց է, որը համակցում է մի քանի 

մեխանիզմների ազդեցությունները: 

Առաջարկված են բազմաթիվ տեսություններ, որոնցով բացատրվում են 

ատամների ծկթման մեխանիզմները՝ 

  ատամի արմատի աճի տեսությունը,  

  ատամի պուլպաում կամ հարգագաթային շրջանում հիդրոստատիկ 

ճնշման բարձրացման տեսությունը,  

  ոսկրային հյուսվածքի վերակառուցման տեսությունը,  

  պերիօդոնտի ձգանքի տեսությունը:  
 

Ատամի արմատի աճի տեսության հիմքում առկա է այն գաղափարը, որ 

երկարաձգվող արմատը, հենվելով ատամնաբնի հատակին, նպաստում է 

ատամի ուղղահայաց տեղաշարժող ուժերի առաջացմանը: Տվյալ տեսությունն 

ունի մի շարք լուրջ առարկություններ: Հաստատված է, որ որոշ ատամներ 

իրենց ծկթման պահին անցնում են ճանապարհ, որն ըստ երկարության 

գերազանցում է արմատի չափերը: Բացի այդ, արմատի ճնշումը ատամնաբնի 

հատակին անխուսափելիորեն առաջացնում է ոսկրային հյուսվածքի ռեզորբ-

ցիա, որի հետևանքով կորցնում է հրվող ատամի համար անհրաժեշտ հենք 

ապահովելու ունակությունը: Նշված տեսությամբ չեն բացատրվում այն բարդ 

տեղաշարժերը, որոնք ծնոտներում մինչ իրենց ծկթումը կատարում են որոշ 

ատամներ, ինչպես նաև չի բացատրվում չձևավորված արմատներով 

ատամների ծկթումը: 

Հիդրոստատիկ ճնշման տեսությունն ունի 2 տարբերակ. 

Առաջին տարբերակ. ատամի ծկթումը կատարվում է ատամի արմատի 

հարգագաթային գոտում հյուսվածքային հեղուկի ճնշման բարձրացման 

հետևանքով, որն ուժ է ստեղծում ատամը դուրս մղելու բերանի խոռոչի 

ուղղությամբ: Հիդրոստատիկ ճնշման բարձրացման պատճառը հետա-
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զոտողների մեծամասնությունը բացատրում է զարգացման շրջանում 

հարգագաթային գոտում տեղային արյունամատակարարման ուժեղացմամբ: 

Հարգագաթային հիդրոստատիկ ճնշման բարձրացումը կարող է պայմա-

նավորված լինել նաև անոթների թափանցելիության բարձրացմամբ, որն 

ատամնաբնի հատակի և արմատի ծայրի միջև առաջացնում է հեղուկի 

կուտակում: 

Երկրորդ տարբերակ. ատամի պուլպաը, որը ձևավորվում է 

ատամնային պտկիկի տարբերակման հետևանքով, կտրուկ մեծանում է 

ծավալով՝ ճնշում ստեղծելով ատամի սաղմի ներսում, հատկապես պտկիկի 

գագաթի շրջանում: Այդ դեպքում ատամը տեղաշարժվում է լնդի ազատ եզրի 

մոտ:  

Նշված տարբերակներից հետևում է, որ արմատի ձևավորումը ատամի 

ծկթման պատճառ չէ, այլ հետևանք: 

  Ոսկրային հյուսվածքի վերակառուցման տեսությունը ենթադրում է, որ 

ծկթումը պայմանավորված է ատամնաբնում ոսկրային հյուսվածքի հա-

մակցված ընտրողական ոսկրային կուտակմամբ և ներծծմամբ: Այն հիմնված է 

ծկթումն ուղեկցող ատամնաբնի վերակառուցման բնույթի դիտարկումների 

վրա: Ենթադրվում է, որ ատամնաբնի հատակին աճող ոսկրն ունակ է դուրս 

մղելու ատամը բերանի խոռոչի ուղղությամբ: Սակայն կարծիք կա, որ ծկթող 

ատամի արմատի շուրջ ոսկրային հյուսվածքի ձևավորումը և ներծծումը 

հետևանք են, այլ ոչ թե ծկթման պատճառ: Ավելին՝ որոշ ատամների ծկթման 

ժամանակ արմատի գագաթի հատվածի և ատամնաբնի հատակի միջև 

պահպանվում է զգալի տարածություն:  

Պերիօդոնտի ձգանի տեսությունը վերջին տարիներին լայնորեն տա-

րածվել է: Ըստ իր հիմնական դրույթի՝ պերիօդոնտի ձևավորումը նպաստում է 

ատամի ծկթմանը: Համաձայն տվյալ տեսության մի այլ տարբերակի` պերիօ-

դոնտի ձգանն ապահովվում է կոլագենի սինթեզով, որն ուղեկցվում է 

պերիօդոնտալ թելիկների խրձերի կարճացումով: Ըստ մեկ այլ տարբերակի՝ 
առկա է պերիօդոնտի ֆիբրոբլաստների (միոֆիբրոբլաստների) կրճատվող 

ակտիվությունը՝ որպես ծկթման առաջատար մեխանիզմ: Պերիօդոնտի միո-

ֆիբրոբլաստների կրճատումներն իրականանում են շնորհիվ միջբջջային 

կապերի միացման և փոխանցվում են կոլագենային թելիկների վրա՝ առա-

ջացնելով ձգան, և ապահովում են ծկթումը:  

Կարծիք կա, որ այս ձգումն առաջանում է ոչ թե ֆիբրոբլաստների 

կրճատման, այլ նրանց միգրացիայի հետևանքով: Ձգման պատշաճ իրակա-

նացման անհրաժեշտ պայմանը պերիօդոնտալ թելիկների թեք դասավոր-

վածությունն է: Պերիօդոնտի վնասումը կամ զարգացման խանգարումները 

դադարեցնում են ատամի ծկթումը:  

Այսպիսով՝  

Կաթնատամների զարգացման ընթացքում տարբերում են՝ 
 ներծնոտային զարգացումը՝ 
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 սաղմնադրում, 

 բջիջների ձևավորում և տարբերակում, 

 հիստոգենեզ, 

 ծկթումը, 

 արմատի և պերիօդոնտի ձևավորումը, 

 կայուն շրջանը, 

 արմատների ներծծման փուլը: 

Մնայուն ատամների զարգացման ընթացքում տարբերում են՝ 
 ներծնոտային զարգացումը՝ 

 սաղմնադրում, 

 բջիջների ձևավորում և տարբերակում, 

 հիստոգենեզ, 

 ծկթումը, 

 արմատի և պերիօդոնտի ձևավորումը, 

 ստաբիլ շրջանը: 
 

Ատամի ֆոլիկուլը, որտեղ չի սկսվել կրակալման ընթացքը, ռենտգենա-

բանորեն երևակվում է որպես ոսկրի լուսավոր 

օջախ՝ հստակ սահմաններով, շրջափակված 

անընդմեջ կորտիկալ թիթեղով: Կրակալման 

սկզբից կրակալված հատվածները ստանում են 

թասակիկի տեսք, այնուհետև՝ վզիկի հատվածի 

կրակալումից հետո ֆոլիկուլը երկարում է և 

մոտենում ալվեոլյար եզրին. սկսվում է ատամ-

ների ծկթումը (նկ. 21): 

Ատամների ծկթումը սկսվում է լնդի վրա 

խիտ արտափքումների առաջացմամբ, որոնք 

համապատասխանում են ժամանակավոր 

ատամների պսակներին: Ծկթելուց հետո 

ատամը սկսում է ձևավորել իր արմատային հատվածը, որի ձևավորման 

ընթացքում առկա է մի քանի փուլ.  

 Արմատի աճը երկարությամբ. աճը երկարությամբ ավարտված չէ, արմատի 

պատերը զուգահեռ են և գագաթի շրջանում բացվում են՝ առաջացնելով 

ձագարաձև բացվածք, արմատախողովակը լայն է և բացվածքի շրջանում 

անցում է կատարում աճման գոտի, որը երևակվում է որպես հստակ 

սահմաններով կլորավուն լուսավոր օջախ (նկ. 22): 
 Չձևավորված գագաթի փուլ. արմատի երկարությունը համապատասխա-

նում է անատոմիական նորմերին, պատերը զուգահեռ են, արմատախո-

ղովակը ավելի նեղ է պսակային հատվածում, գագաթի շրջանում 

առաջացնում է ձագար (նկ. 22): 
 
 

Նկար 21. Ատամի սաղմի 

կրակալված պսակային 

հատվածը: 
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Նկար 22. Արմատների զարգացման փուլերը: 

 

 Չփակված գագաթի փուլ. արմատը նորմալ երկարություն ունի, 

արմատի գագաթը սրված է, հնարավոր է որոշել գագաթային բացվածքի տե-

ղակայումը, պերիօդոնտալ ճեղքը լայն է գագաթի շրջանում (նկ. 22): 

 Պերիօդոնտի անավարտ ձևավորման փուլ. պերիօդոնտալ ճեղքի եր-

կարությունը հավասար է ձևավորված հատվածին, նրա գագաթային հատվածը 

ձևավորվում է գագաթի ձևավորվելուց 10-12 ամիսների ընթացքում (նկ. 22): 
 

Որպեսզի ճիշտ ընտրել ատամների ախտահարումների բուժման եղա-

նակները, անհրաժեշտ է իմանալ նրանց ծկթման, ձևավորման փոփոխման 

ժամկետները, որոնց միջինացված տվյալները ներկայացված են Էյդման-Կրոն-

ֆելդ–Լոգանի աղյուսակում (2, 3): 
 

Աղյուսակ 2. 

Կաթնատամնային կծվածքի զարգացման ժամկետները. 
 

ԱՏԱՄԸ 

ԿՐԱԿԱԼՄԱՆ 
ՍԿԻԶԲԸ. 

ներարգանդային 
զարգացման 

ԾԿԹՈՒՄԸ 
ԱՐՄԱՏՆԵՐԻ 

ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ 

ԱՐՄԱՏՆԵՐԻ 
ՆԵՐԾԾՄԱՆ 
ՍԿԻԶԲԸ 

I 5 ամսական 6-8 ամս. 1,5 – 2 տարեկան 4 տարեկան 

II 5 ամսական 8-12 ամս. 1,5 – 2 տարեկան 5տարեկան 

III 5 ամսական 
16-
20ամս.

2,5 – 3 տարեկան 8 տարեկան 

IV 5 ամսական 
12-
16ամս.

2- 2,5 տարեկան 7 տարեկան 

V  6 ամսական 
20-
30ամս.

3 տարեկան 8 տարեկան 

 

Աղյուսակ 3. 

Մնայուն ատամների զարգացման ժամկետները. 
ԱՏԱՄԸ ԿՐԱԿԱԼՄԱՆ

ՍԿԻԶԲԸ
ԾԿԹՈՒՄԸ ԱՐՄԱՏՆԵՐԻ 

ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ 

1 
3-4 ամսական 7-8 տարեկան 10 տարեկան 
3-4 ամսական 4-5 տարեկան 9 տարեկան

2 
1 տարեկան 8-9 տարեկան 11 տարեկան 
3-4 ամսական 7-8 տարեկան 10 տարեկան 

3 
4-5 ամսական 11-12 տարեկան 13-15 տարեկան 
4-5 ամսական 10-11 տարեկան 12-14 տարեկան 

4 
1,5 -1,75 տարեկան 10-11 տարեկան 12-13 տարեկան 
1,75 – 2 տարեկան 10-12 տարեկան 12-13 տարեկան 
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5 
2-2,5 տարեկան 10-12 տարեկան 12-14 տարեկան 
2-2,5 տարեկան 10-12 տարեկան 13-14 տարեկան 

6 
մինչև ծնվելը 6-7 տարեկան 9-10 տարեկան 
ծնվելու ժամանակ 6-7 տարեկան 9-10 տարեկան 

7 
2,5-3 տարեկան 12-14 տարեկան 14-16 տարեկան 
2,5-3 տարեկան 12-13 տարեկան 14-15 տարեկան 

8 
7-9 տարեկան 17-30 տարեկան 18 և բարձր
8-10 տարեկան 17-30 տարեկան 18 և բարձր

 

Նորածնի յուրաքանչյուր ծնոտում տեղակայվում են 18 ֆոլիկուլներ (10 

ժամանակավոր և 8 մշտական): Ճիշտ ծկթման նշան է սիմետրիկ ատամների 

զուգավորված ծկթումը որոշակի հաջորդականությամբ՝ սկզբում՝ ստորին 

ծնոտում, հետո՝ վերինում (բացառություն են 54, 64 և 52, 62): 

Ատամների նորմալ զարգացման դեպքում ծկթում են 20 կաթնատամ-

ներ, որոնցից 8-ը` կտրիչներ, 4-ը` ժանիքներ, 8-ը` աղորիքներ: Նախաաղո-

րիքների խումբը կաթնատամնային կծվածքում բացակայում է: Մնայուն 

ատամները 32 են` 8 կտրիչ, 4 ժանիք, 8 նախաաղորիք, 12 աղորիք: Սաղմնային 

շրջանում խախտումների հետևանքով զարգանում են հետևյալ խանգա-

րումները, որոնք հնարավոր է ախտորոշել կլինիկորեն կամ ռենտգե-

նաբանորեն:  
 

Ատամների զարգացման առաջին փուլի խախտումները 

• Ատամնաթիթեղիկի հիպոֆունկցիայի դեպքում նրա անկման, անբավա-

րար քանակով սաղմերի անջատման կամ նրանց կորստի հետևանքով 

ատամների քանակը կարող է լինել նորմայից քիչ (մասնակի ադեն-

տիա), 

• կամ ատամները կարող են ամբողջությամբ բացակայել (լրիվ 

ադենտիա), 

• ատամնաթիթեղի հիպերֆունկցիայի դեպքում առաջանում է սաղմերի 

մեծ քանակություն, խոսքը «գերկոմպլեկտային /գերհամալիրային/» 

ատամների մասին է, 

• նրանց քանակությունը և տեղակայումը շատ տարբեր են: 

Սաղմերի մասնակի ճեղքման, ձուլման, սերտաճման հետևանքով առաջանում 

են՝  

• շիզօդոնտներ, 

• երկվորյակային ատամներ, 

• գիգանտ ատամներ: 

Ատամների զարգացման II և III փուլերի խանգարումները՝ 

 օդոնտոմաներ ՝ ատամնային հյուսվածքներից կազմված ուռուցքներ, 

 հասարակ օդոնտոման կազմված է մեկ ատամի սաղմի 

հյուսվածքներից, 

 բարդ օդոնտոման կազմված է մի քանի սաղմերի կամ ատամնային 

հյուսվածքային տարրերից: 

Ատամների քանակների խանգարումը 
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 Հիպոդենտիա  
Կարող է լինել առաջնային (բնածին) կամ երկրորդային (ձեռքբերովի): 

Ռենտգենաբանորեն նկարագրվում է ատամի կամ սաղմի բացակայությամբ 

(նկ. 23): 

Ադենտիա՝ առաջնային (բնածին) կամ 
երկրորդային (ձեռքբերովի) 
Պատճառը սաղմնային էկտոդերմալ 

թիթեղի զարգացման խանգարումն է, ժա-

ռանգականությունը, ներզատիչ համա-

կարգի խանգարումները (նկ. 24, 25, 26): 

Նկար 24. Առաջնային ադենտիա. 

առկա են 11 ատամը, ստորին ծնոտի 

ալվեոլյար ելունի բացակայությունը: 

Նկար 23. 45 ատամի սաղմի բացակայությունը: 
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 Հիպերդենտիա կամ գերհամալիրա-

յին ատամներ. ատամների քանակության 

մեծացումն է տարիքային նորմերի համե-

մատ, որն առաջանում է սաղմի էկտոդեր-

մալ թաղանթի խանգարման հետևանքով 

(նկ. 27): 

Ատամների չափերի խանգարումները.  

 Մակրոդենտիա. գիգանտ ատամ-

ներ, որոնք առաջանում են զար-

գացման ընթացքի խանգարման 

պատճառով սաղմերի միաձուլման 

հետևանքով: 

 Միկրոդենտիա. ատամների 

պսակների փոքրացումը (նկ. 28): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ատամների ձևի խանգարումները (նկ. 29)՝ 

Նկար 25. Ստորին կենտրոնական և 

կողմնային կաթնատամ կտրիչների 

բացակայությունը և պրոթեզավորումը 

(բ.գ.դ. Ա. Թ. Փափազյանի 

դիտարկումներից): 

Նկար 26. Վերին կաթնատամ կտրիչների 

բացակայությունը  

(բ.գ.դ. Ա.Թ. Փափազյանի դիտարկումներից):
 

Նկար 27. Գերհամալիրային ատամ մնայուն կենտրոնական  

կտրիչների միջև: 
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 փշաձև ատամներ, 

 Հետչինսոնի,  

 Ֆուրնյեի, 

 Պֆլյուգերի ատամներ. 

տակառանման ատամներ են, 

որոնց զարգացումը 

բացատրվում է բնածին 

սիֆիլիսով, 

 երկվորյակային կամ 

միաձուլված ատամներ, 

 ինվագինացված ատամներ 

կամ ատամ ատամի մեջ. 
զարգանում է մեկ ատամի 

սաղմի կողմից հարևան ատամի 

սաղմի կլանման դեպքում, 

 էվագինացված ատամներ. բնորոշվում են ատամի վրա հավելյալ 

թմբիկի առաջացումով, կենտրոնական ատամներում՝ բերանային 

մակերեսներին, կողմնային ատամներում՝ ծամողական մակերեսին, 

ակոսների հատման կենտրոնում, 

 

 

  

 

Նկար 28.Ստորին կենտրոնական կտրիչի 

միկրոդենտիա: 
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Նկար 29. Ատամների զարգացման տարբեր անոմալիաներ: 

 տաուրօդոնտիզմ. արմատների բիֆուրկացիայի և օկլյուզիոն 

մակերեսի միջև տարածության մեծացումն է, 

 դիլացերացիա. ատամի պսակի և արմատի առանցքային շեղումներն 

են ատամի սաղմի վրա բորբոքային էքսուդատի կամ տրավմայի 

ազդեցության հետևանքով: 

 Ատամների արմատների քանակության և ձևի անոմալիաներ (նկ. 30), 

 ատամների գույնի փոփոխություններ (տետրացիկլինային, պորֆիրի-

նային, հեմոլիտիկ դեղնախտների դեպքում և այլն), 

 դիրքի փոփոխություններ, 

 ծկթման ժամկետների խանգարումներ՝ 

 վաղաժամ ծկթում, 

 ռետենցիա, 

 կիսառետենցիա: 

 

  
Նկար 30. Ատամների արմատների զարգացման անոմալիաները: 


