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Երևանի Մ. Հերացու անվ. պետ. բժշկական համալսարանի մանկական ստոմատոլոգիայի և 
օրթոդոնտիայի ամբիոն, Երևան, Հայաստան

Փափուկ հյուսվածքային կիսադեմը մեծ դեր է խաղում օրթոդոնտիկ բուժման պլանավորման 
մեջ: Տարբերությունները պայմանավորված են լինում մի շարք գործոններով, ինչպիսիք ենª 
դեմքի ոսկրային հյուսվածքները և դրանց ծածկող փափուկ հյուսվածքների կառուցվածքային 
առանձնահատկությունները, շրթունքների արտափքվածության աստիճանը, կտրիչների 
դիրքը և այլն: Կծվածքի սագիտալ անոմալիաների օրթոդոնտիկ բուժման պլանավորումը, 
մեծամասամբ, հիմնվում է կարծր և փափուկհյուսվածքային պարամետրերի չափումների 
վրա: Ժամանակակից գրականության մեջ նկարագրված են տարբեր կծվածքի անոմալիաներ 
բնութագրող պարամետրերի ստացման փորձեր: 

Այս հետազոտության նպատակն է, կիսադեմի փափուկ հյուսվածքների հաստությունը 
և ուրվագիծը որոշելու ժամանակ, օրթոդոնտիկ ախտորոշման մեջ օգտագործվող տարբեր 
վերլուծությունների պատկանող մի շարք չափումների ախտորոշիչ արժեքի և ճշգրտության 
տարբերության որոշումըª ըստ Էնգլի 2-րդ և 3-րդ դասի կծվածքի անոմալիաների դեպքում: 

Հետազոտվողների միջին տարիքը կազմում է 15.4 տարեկանը: Հետազոտության մեջ, մինչ 
բուժումը, օգտագործվել են կծվածքի սագիտալ անոմալիաներով պացիենտներին պատկանող 
կողմնային պրոյեկցիայով 24 տելեռենտգենոգրա ֆիկ նկարներ, որոնցից 15-ը (13 աղջիկ և 2 
տղա) դիստալ կծվածքով (ըստª Էնգլի դասակարգման 2-րդ դաս) և 9-ը (7 աղջիկ և 2 տղա) 
մեզիալ կծվածքով (ըստ՝ Էնգլի դասակարգման 3-րդ դաս): 

Մեր կողմից հետազոտվել են դեմքի ստորին երրորդականը բնութագրող 5 հորիզոնական, 
4 ուղղահայաց գծային, 6 անկյունային կարծր և փափուկհյուսվածքային պարամետրերª 
ցե ֆալոմետրիկ ռենտգենյան պատկերների վրա:

Ստացված տվյալները մշակվել են նկարագրողական վիճակագրության մեթոդների օգնությամբ: 
Երկու խմբում (ըստ՝ Էնգլի դասակարգման 2-րդ և 3-րդ դաս) վերը նշված չափումների 
արդյունքների միջև ճշգրիտ տարբերությունների որոշման համար օգտագործվել է Ստյուդենտի 
T-թեստը: 

Վիճակագրորեն ճշգրիտ տարբերություններ են հայտնաբերվել երկու ուղղահայաց գծային 
պարամետրերի միջև (վերին շրթունքի բարձրություն և շրթունքի կարմիր երիզի բարձրություն), 
ինչպես նաև, ճշգրիտ տարբերություն է հայտնաբերվել մեկ անկյունային պարամետրի համար (H 
անկյուն ըստ Հոլդուեյի): 

Ստացված արդյունքները վկայում են, ռենտգենաբանական հետազոտման ժամանակ, 
կծվածքի սագիտալ անոմալիաների ախտորոշման շրջանակներում վերոնշյալ չափումների 
մեծամասնության համալիր օգտագործման անհրաժեշտության մասին, քանի որ կլինիկական և 
մոր ֆոլոգիական առումով, տրամագծորեն տարբեր կծվածքի սագիտալ անոմալիաների դեպքում 
(ըստ Էնգլի դասակարգման 2-րդ և 3-րդ դաս), նույն չափումների իրականացման ժամանակ, 
չափումների արդյունքների մեծամասնության միջև ճշգրիտ տարբերություններ չկան: 

Մեր կարծիքով, ինչպես տվյալ հետազոտությունը, այնպես էլ տվյալ ուղղությամբ կատարված 
լրացուցիչ հետազոտություններըª հետազոտվողների ավելի մեծ քանակի և ավելի հոմոգեն 
խմբերի օգտագործմամբ, թույլ կտան բարձրացնել փափուկ և կարծր հյուսվածքային 
պարամետրերի միջոցով կծվածքի սագիտալ անոմալիաների ախտորոշման որակը:




