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ԳԼՈՒԽ 1 
ՕՐԹՈԴՈՆՏԻԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ, OՐԹՈԴՈՆՏԻԿ ԲՈՒԺՄԱՆ 
ՓՈՓՈԽՎՈՂ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 

 

Օրթոդոնտիան ստոմատոլոգիայի արագ զարգացող ճյուղերից է, 
որը զբաղվում է ատամնածնոտային անոմալիաների պատճառագի-
տության և ախտածնության ուսումնասիրությամբ, նրանց ախտորոշման 
մեթոդների կատարելագործմամբ, բուժման և կանխարգելման միջոցների 
մշակմամբ, ինչպես նաև ծնոտների աճի կառավարմամբ, ատամնա-
ծնոտային համակարգի ֆունկցիաների կարգավորմամբ և օրգանիզմի 
զարգացման վրա ատամնածնոտային անոմալիաների ազդեցության 
ուսումնասիրությամբ։ Առաջին անգամ «օրթոդոնտիա» տերմինն առա-
ջարկել է ֆրանսիացի գիտնական Լը Ֆելոնը 1840 թվականին (“orthos”-
ուղիղ, “odontos”-ատամ)։ Դեռ վաղ ժամանակներից խճողված, անհա-

վասար, առաջ ցցված ատամները խնդիր 
էին, և դրանք ուղղելու փորձերն արվել են 
դեռևս մեր թվարկությունից առաջ։ Հասա-
րակ, միաժամանակ զարմանալիորեն լավ 
պատրաստված օրթոդոնտիկ հարմա-
րանքներն օգտագործում էին հին հույ-
ները և էտրուսկները։ Ստոմատոլոգիայի 
զարգացման ընթացքում XVIII և XIX 
դարերում տարբեր հեղինակներ ատամ-
ները «կարգավորելու» համար նկարագ-
րել են մի քանի հարմարանքներ, որոնք 
եզակի դեպքերում օգտագործվել են այդ 
դարաշրջանի ատամնաբույժների կող-
մից։ 1850 թվականից հետո օրթոդոն-
տիայի մասին ի հայտ եկան առաջին 

աշխատանքները։ Դրանցից ամենանշանավորը Նորման Կինգսլեյի (նկ. 1) 
“Oral Deformities” գիրքն էր։ 

Կինգսլեյը, լինելով Նյու Յորքի համալսարանի ստոմատոլո-
գիական ֆակուլտետի դեկան, մեծ ազդեցություն ունեցավ XIX դարի 
ամերիկյան ստոմատոլոգիայի վրա։ Նա առաջիններից էր, որն օգտագոր-
ծեց արտաբերանային ուժը ատամների պրոտրուզիան շտկելու համար: 
Նա զբաղվեց նաև քիմքի ճեղքվածքի և ուղեկցող անոմալիաների բուժման 
հարցերով։ Սակայն Կինգսլեյին և նրա ժամանակակիցներին հիմնա-
կանում հետաքրքրում էր ատամների ուղղումը. խճողումը շտկելու 

Նկար 1. Նորման Կինգսլեյ: 
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ընթացքում հաճախ հեռացվում էին առանձին ատամներ, օկլյուզիային 
քիչ ուշադրություն էր դարձվում։ Ատամնաշարերի օկլյուզիայի կոնցեպ-
ցիայի զարգացման մեջ մեծ ներդրում ունեցավ Էդվարդ Էնգլը (նկ․2):  

Սկզբում Էնգլի հիմնական ճյուղը օրթոպեդիկ 
ստոմատոլոգիան էր, որը նա XIX դարի 80-
ականներին դասավանդում էր Պենսիլվանիայի 
և Մինեսոտայի ստոմատոլոգիական դպրոցնե-
րում։ Նրա աճող հետաքրքրությունն ատամ-
ների օկլյուզիայի և նրա շտկմանը ուղղված 
բուժման հանդեպ նպաստեց օրթոդոնտիայի՝ 
որպես հատուկ գիտության զարգացմանը։ 1898 
թվականին Էնգլը հրապարակեց օկլյուզիայի 
անոմալիաների դասակարգումը, որը կարևոր 
քայլ էր օրթոդոնտիայի զարգացման համար, 
քանի որ ոչ միայն անոմալիաների հիմնական 
տեսակների բնորոշումն էր, այլև բնական 
ատամնաշարի նորմալ օկլյուզիայի առաջին 

հստակ և պարզ բնորոշումն էր։ Էնգլի դասակարգման հիմքում առկա էր 
այն դրույթը, որ վերին առաջին աղորիքները հանդես են գալիս որպես 
«օկլյուզիայի բանալի», իսկ վերին և ստորին մշտական աղորիքների 

փոխհարաբերությունը պետք է այնպիսին լինի, 
որ վերին առաջին աղորիքի մեզիալ թշային 
թմբիկը տեղակայված լինի ստորին առաջին 
աղորիքի մեզիալ-թշային և դիստալ-թշային 
թմբիկների միջև (մեզիալ-թշային ակոսում) 
(նկ․3)։ Աղորիքների այդպիսի փոխհարաբե-
րությունը և սահուն օկլյուզիայի գծի առկա-
յությունը (օկլյուզիայի վերին գիծը սահուն աղեղ 
է, որն անցնում է վերին աղորիքների և նախա-
աղորիքների կենտրոնական ֆիսուրաներով և 
կտրիչների ու ժանիքների քմային թմբիկներով 
(cingulum), oկլյուզիայի ստորին գիծն անցնում է 
ստորին կողմնային ատամների թշային թմբիկ-

ների և ֆրոնտալ ատամների կտրող եզրերի երկայնքով (նկ․4)) 
ապահովում են նորմալ օկլյուզիա։  

Այդ պնդումը, որի ճշմարիտ լինելն ապացուցվել է հարյուրամյա 
փորձով, հիանալիորեն պարզեցրել է նորմալ օկլյուզիայի բնորոշումը։ 

Նկ. 2. Էդվարդ Էնգլ: 
 

Նկ. 3.Առաջին 
աղորիքների ճիշտ 

փոխհարաբերությունը: 
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 Էնգլը առանձնացրել է օկլյուզիայի անոմա-
լիաների 3 դաս, որոնք հիմնված են առաջին 
աղորիքների օկլյուզիոն փոխհարաբերության 
վրա։ Նորմալ օկլյուզիան և I դասի անոմալիա-
ներն ունեն աղորիքների միևնույն փոխհարա-
բերությունը, սակայն օկլյուզիոն գծի նկատ-
մամբ տարբերվում են ատամների դասավո-
րությամբ։ II և III դասերի դեպքում օկլյուզիայի 
գիծը կարող է լինել կանոնավոր կամ ոչ 
կանոնավոր։ 

Այսպիսով, անցյալ դարից սկսած՝ պայ-
մանավորված Էնգլի՝ նորմալ օկլյուզիայի կոն-
ցեպցիայի մշակման և օկլյուզիայի անոմա-
լիաների դասակարգմամբ՝ օրթոդոնտիայի 
նպատակը փոփոխվել է: Օրթոդոնտիան՝ որպես 
գիտություն, զբաղվում է օկլյուզիայի անոմա-
լիաների բուժմամբ։ Էնգլը և իր հետևորդները 
խիստ դեմ էին օրթոդոնտիկ նպատակով ատամների հեռացմանը։ Օկլյու-
զիոն ճիշտ փոխհարաբերությանը հասնելու համար օգտագործվում էին 
միջծնոտային էլաստիկ ձգաններ, արտաբերանային ուժեր չէին կիրառ-
վում։ 

Ժամանակի ընթացքում ակնհայտ դարձավ, որ օրթոդոնտիկ բուժ-
ման նպատակը չպետք է լինի միայն իդեալական օկլյուզիայի ստացումը։ 
Պետք է հաշվի առնել դեմքի էսթետիկան և ստացված արդյունքի 
կայունությունը։ 1930-ականներին օրթոդոնտները ստիպված եղան վերա-
դառնալ ատամների հեռացման պրակտիկային՝ դեմքի էսթետիկան լա-
վացնելու և օկլյուզիոն փոխհարաբերությունների կայունությունն ապա-
հովելու նպատակով։ Անցած դարի 40-50-ականներին ցեֆալոմետրիկ 
ռենտգեն հետազոտության (տելեռենտգենոգրաֆիայի) լայն տարածումը 
օրթոդոնտներին հնարավորություն տվեց որոշելու աճով կամ օրթոդոն-
տիկ սարքերի կիրառմամբ պայմանավորված ատամների և ծնոտների 
դիրքի փոփոխությունները։ Պարզ դարձավ, որ II և III դասի օկլյուզիայի 
անոմալիաներից շատերն առաջանում են ծնոտների չափերի կամ փոխ-
հարաբերության խախտման, և ոչ թե ատամների սխալ դիրքի պատ-
ճառով։ Տելեռենտգենոգրերի միջոցով հնարավոր դարձավ պարզել, թե 
արդյոք անհրաժե՞շտ է օրթոդոնտիկ բուժման ընթացքում կատարել 
ծնոտների աճի ձևափոխություն (մոդիֆիկացիա)։ Եվրոպայում այդ նպա-
տակով մշակվեց ֆունցիոնալ ծնոտային օրթոպեդիայի մեթոդը, իսկ 

Նկ. 4. Օկլյուզիայի 
վերին և ստորին 

գծերը: 
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ԱՄՆ-ում տարածվեց արտաբերանային սարքերի կիրառումը։ Ներկա-
յումս ամբողջ աշխարհում ծնոտների աճի վերահսկման և մոդիֆի-
կացիայի համար օգտագործվում են ինչպես ֆունկցիոնալ, այնպես էլ 
արտաբերանային սարքեր։  
 XXI դարում օրթոդոնտիայի զարգացումն ունի հետևյալ առանձնա-
հատկությունները․ 
1. Ավելի մեծ ուշադրություն է դարձվում ատամների և դեմքի էսթետի-

կային։ Դրան նպաստել են օրթոգնաթիկ վիրաբուժության հաջո-
ղությունները, որը հնարավոր դարձրեց դիմային անհամամասնու-
թյունների շտկումը, ինչպես նաև համակարգչային վիզուալիզա-
ցիայի մեթոդների զարգացումը, որոնց միջոցով բժիշկ-օրթոդոնտը 
կարող է բուժառուի (պացիենտի) ուշադրությունը դարձնել դեմքի 
էսթետիկային։  

2. Ժամանակակից 3D-տեխնոլոգիաների զարգացումը և VTO (Visualized 
treatment objective-բուժման վիզուալիզացված նպատակ) ծրագրի 
ստեղծումը հնարավորություն է տալիս բուժման պլանավորման 
ընթացքում մոդելավորելու բուժառուի արտաքին տեսքը բուժման 
ավարտին: Բժիշկներն ու բուժառուները հնարավորություն են 
ստացել գնահատելու բուժման արդյունքը, հետևաբար բուժման 
պլանավորումն ավելի ճշգրիտ է ընթանում։  

3. Ավելի հաճախ է անցկացվում երեխաների և մեծահասակների մուլտի-
դիսցիպլինար բուժում, որի ընթացքում բժիշկ-օրթոդոնտները սեր-
տորեն համագործակցում են պարօդոնտոլոգների, վիրաբույժների, 
օրթոպեդների, թերապևտների և ընդհանուր պրակտիկայի մաս-
նագետների հետ։  

Ժամանակակից օրթոդոնտիայի նպատակը կարող է ձևակերպվել 
որպես օպտիմալ օկլյուզիոն փոխհարաբերությունների, դեմքի և ատամ-
ների էսթետիկայի, ատամնաշարերի վերականգնման, ինչպես նաև արդ-
յունքների կայունության ու երկարաժամկետության ձեռքբերում: 

 

Օրթոդոնտիայի զարգացումը Հայաստանում 
Սովետական տարիներին օրթոդոնտիան ԽՍՀՄ-ում և Հայաս-

տանում զարգանում էր Իլյինա-Մարկոսյանի, Խորոշիլկինայի, Մալիգինի, 
Պերսինի և ուրիշների աշխատանքների շնորհիվ, որոնք հիմնված էին 
գերմանական օրթոդոնտիկ դպրոցի արդյունքների վրա։ 

Մինչև անցած դարի 90-ականներն օգտագործվում էին առավե-
լապես շարժական սարքերը (և՛ աճի վերահսկման, և՛ ատամների ամեն 
տեսակի տեղափոխությունների համար)։ 90-ականների սկզբին Պ․Դ․ 
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Մաիլյանը ստեղծեց կարկասազսպանակային օրթոդոնտիկ սարքերի 
համակարգը։ 

Հետագայում լայնորեն տարածվեց անշարժ տեխնիկան։ Օրթոդոն-
տիան՝ որպես առանձին մասնագիտություն, սկսվեց ուսումնասիրվել 
ԵՊԲՀ-ի մանկական ստոմատոլոգիայի ամբիոնում՝ սկսած 1986 թվակա-
նից (ամբիոնի վարիչ՝ բ.գ.թ․ Ս․Խ․ Աղաջանյան)։ 2006 թվականին 
ստեղծվեց օրթոդոնտիայի առաջին ամբիոնը, որը գլխավորեց բ.գ.դ․ 
Հ․Յու․ Տեր-Պողոսյանը։ 2010 թվականից օրթոդոնտիան և մանկական 
ստոմատոլոգիան վերամիավորվեցին՝ ստեղծելով մանկական ստոմատո-
լոգիայի և օրթոդոնտիայի ամբիոն։ 

Ներկայումս ամբիոնում ուսանում են ուսանողները և կլինիկական 
օրդինատորները, անցկացվում է բժիշկ-օրթոդոնտների և ընդհանուր 
պրակտիկայի ստոմատոլոգների վերապատրաստում։ Ամբիոնի կլինիկա-
կան պրակտիկայում և ուսուցման պրոցեսներում ներդրվել են ախտորոշ-
ման և օրթոդոնտիկ բուժման պլանավորման թվային առաջադեմ տեխնո-
լոգիաներ։ Ստեղծվել է ֆունկցիոնալ ստոմատոլոգիայի բաժանմունք, որ-
տեղ անցկացվում են ստոմատոգնաթիկ համակարգի ֆունկցիոնալ խան-
գարումների հետազոտություններ K7 սարքավորման (Միոտրոնիկս, 
ԱՄՆ) կիրառմամբ։ 2003 թվականին Հայաստանում առաջին անգամ 
բժշկական մասնագիտությունների ցանկում առանձնացվեց «օրթոդոն-
տիա» մասնագիտությունը, ինչպես նաև ստեղծվեց Հայաստանի օրթո-
դոնտների ասոցիացիա։ Ասոցիացիան կազմակերպում է բազմաթիվ 
ուսուցողական միջոցառումներ՝ օրթոդոնտիայի բնագավառում անընդ-
հատ կրթական պրոցես ապահովելու նպատակով։  

 

Ատամնածնոտային անոմալիաների տարածվածությունը 
1947-1976 թվականներին ԽՍՀՄ-ում անցկացրած համաճարակա-

բանական հետազոտությունների տվյալների վիճակագրական վերլուծու-
թյունը ցույց է տվել, որ ատամնածնոտային անոմալիաներ առկա էին 
հետազոտվողների միջինը 33,7%-ի դեպքում, ժամանակավոր կծվածքի 
շրջանում՝ 24%-ի դեպքում, խառը կծվածքի շրջանում՝ 49%-ի դեպքում, 
մշտական կծվածքի շրջանում (մինչև 17 տարեկան)՝ 35%-ի դեպքում։ 
Ժամանակավոր կծվածքի ձևավորման սկզբնական շրջանից մինչև խառը 
կծվածքի սկիզբը անոմալիաների քանակն ավելանում էր 24%-ով, 
մշտական կծվածքի շրջանում այն պակասում էր 14%-ով, այսինքն՝ 
հետազոտվողների մոտավորապես 11%-ի դեպքում տեղի էր ունենում 
ինքնակարգավորում (Ֆ․Յա․ Խորոշիլկինա, 1978)։ Ատամնածնոտային 
անոմալիաների տոկոսը զգալիորեն աճում էր այն հետազոտվողների 
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շրջանում, որոնց դեպքում առկա էին ստոմատոլոգիական այլ հիվան-
դություններ (կարիես, պարօդոնտիտ). այն կազմում էր միջինը 58,5%, իսկ 
օրգանիզմի ընդհանուր հիվանդությունների առկայության դեպքում 
ավելանում էր մինչև 74,6%։ 

Ատամների, ատամնաշարերի և կծվածքի անոմալիաների հաճա-
խականությունը տարբեր էր։ Առավել հաճախ էին հանդիպում ատամ-
ների դիրքի անոմալիաներով չեզոք /նեյտրալ/ կծվածքը (39%), խոր (23%), 
դիստալ (20%), մեզիալ (13%) կծվածքները։ Նկատվում է ատամնածնոտա-
յին անոմալիաների տարածվածության ավելացման միտում։ ՌԴ-ում 
1996-1998 թվականներին անցկացրած ստոմատոլոգիական համաճարա-
կաբանական հետազոտության արդյունքները ցույց են տվել դրանց 
առկայությունը մինչև 14 տարեկան երեխաների 60%-ի դեպքում։ 

ՀԱԿ-ի տվյալներով (1982թ.) Եվրոպայում ստոմատոլոգիական օգ-
նության վերլուծության արդյունքները ցույց են տալիս օկլյուզիայի խան-
գարումների առկայություն 50% երեխաների դեպքում։ Ֆինլանդիայում 
(1994թ.) ատամնածնոտային անոմալիաներ հայտնաբերվել են հետա-
զոտված երեխաների և դեռահասների 47%-ի դեպքում, Դանիայում՝ 45%-ի 
դեպքում, ԱՄՆ-ում (2000թ.)՝ 35%-ի դեպքում։ 

Հայաստանում ատամնածնոտային անոմալիաներն ըստ տարած-
վածության դիմածնոտային շրջանի հիվանդությունների շարքում առա-
ջիններից մեկն են և ավելանալու միտում ունեն։ Հայաստանում առաջին 
անգամ ատամնածնոտային անոմալիաների տարածվածությունը հետա-
զոտել է Պ․Դ․ Մաիլյանը։ Երևանում 1991 թվականին ատամնածնոտային 
անոմալիաների տարածվածությունը կազմել է 38%, 1997 թվականին՝ 
45%։ 2005 թվականին ստոմատոլոգիական երկրորդ պոլիկլինիկայի և 
«Ալֆաստոմ» ստոմատոլոգիական կլինիկայի բազայի հիման վրա 
ուսումնասիրվել է ատամնածնոտադիմային անոմալիաների տարածվա-
ծությունը օրթոդոնտիկ բուժման ընթացքում եղող բուժառուների շրջա-
նում։ Ամենատարածվածը դիստալ օկլյուզիան էր (46%), ամենահազ-
վադեպը՝ բաց կծվածքը (8%)։ 2013թ. Մ.Ե. Մանրիկյանի կողմից ուսումնա-
սիրվել է տարիքային տարբեր խմբերի երեխաների շրջանում դիմածնո-
տային անոմալիաների տարածվածությունը Հայաստանի տարբեր 
մարզերում : 
  Ատամնածնոտային անոմալիաների խիստ տարածվածությամբ 
պայմանավորված՝ արդիական է դառնում երեխաներին, դեռահասներին 
և մեծերին օրթոդոնտիկ բուժօգնություն ցուցաբերելու խնդիրը։ Քանի որ 
կծվածքի անոմալիաների և օրգանիզմում ընդհանուր խախտումների 
փոխկապակցված լինելու մասին պատկերացումներն ընդլայնվում են, 
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ուստի օրթոդոնտիկ բուժօգնություն կազմակերպելու համար մեր երկրում 
որակապես նոր մոտեցումներ են անհրաժեշտ։ 

Տերմինաբանությունը օրթոդոնտիայում 
 Ատանածնոտային համակարգի տարրերի տարածական տեղա-
կայումը նկարագրելու համար օգտագործվում են երեք փոխուղղահայաց 
հարթություններ (նկ. 5). 

Ադենտիա. ատամի բացակայություն։ 
Լինում է մասնակի (մեկ կամ մի քանի 
ատամների բացակայություն) և լրիվ 
(բոլոր կաթնատամների և մշտական 
ատամների բացակայություն) ադեն-
տիա, 

- առաջնային ադենտիա՝ ատամի սաղմի 
բնածին բացակայություն, 

- երկրորդային ադենտիա՝ ատամի բա-
ցակայություն կարիեսի և նրա բար-
դությունների հետևանքով, վնասվածքի 
պատճառով և այլն: 
Ալվեոլյար աղեղ. ալվեոլյար ելունի 
կատարով անցնող աղեղ։ 
Անոմալիա. օրգանի կառուցվածքի կամ 
ֆունկցիայի շեղում։ 
Ապիկալ (բազալ) աղեղ. ատամների ար-
մատների գագաթներով անցնող աղեղ։  
Ատամի դիստալ դիրք (տեղաշարժ). 
ատամնաշարով դեպի հետ ատամի տե-
ղաշարժ իր նորմալ դիրքից։  
Ատամի ինկլինացիա. ատամի վես-
տիբուլոօրալ թեքում։  
Ատամների խճողում (խիտ դասավոր-

վածություն). ատամների դիրքի անոմալիա, որը բնութագրվում է 
ատամների պտույտով, ատամների՝ միմյանց վրա և ատամնաշարից 
դուրս տեղակայումով: 
Ատամի լաբիալ (բուկալ, վեստիբուլյար) դիրք. ատամի տեղաշարժ իրեն 
բնորոշ դիրքից դեպի բերանի խոռոչի նախադուռ։  
Ատամի մեզիալ դիրք (տեղաշարժ). ատամի ատամնաշարով դեպի առաջ 
տեղաշարժ իր նորմալ դիրքից։ 

Նկ. 5. Երեք փոխուղղահայաց 
հարթություններ՝ 

1) ուղղահայաց (վերտիկալ) 
հարթություն. անցնում է վերևից 
դեպի ներքև, 2) միջին սագիտալ 
հարթություն. անցնում է առջևից 

դեպի հետ քթի միջին գծով, 
կենտրոնական կտրիչների միջև, 
կարծր քիմքի կարանով և դեմքը 

բաժանում է աջ և ձախ հավասար 
կեսերի, 3) տրանսվերսալ 

հարթություն. անցնում է ձախից 
դեպի աջ: 
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Ատամների պրոտրուզիա. ֆրոնտալ ատամների պսակների դեպի առաջ 
թեքվածություն: 
Ատամների ռետրուզիա. ֆրոնտալ ատամների պսակների դեպի հետ 
(օրալ) թեքվածություն: 
Ատամի ռետենցիա. ատամի ծկթման ուշացում, խանգարում: Ատամը 
ռետենցված է, եթե ռենտգենաբանորեն ատամի արմատի ձևավորումն 
ավարտված է, և այն չի ծկթել կամ ծկթման ժամկետից անցել է 3 տարի: 
Ատամի օրալ (լինգվալ, քմային) դիրք. ատամի տեղաշարժ իրեն բնորոշ 
դիրքից դեպի բերանի խոռոչ: 
Բաց կծվածք. օկլյուզիայի անոմալիա վերտիկալ հարթության մեջ, որը 
բնութագրվում է ատամնահպման ժամանակ որոշ ատամների միջև 
ուղղահայաց ճեղքի առկայությամբ: 
Դեֆորմացիա. օրգանի ձևի փոփոխություն արտաքին ուժերի ազդե-
ցությամբ։ 
Դիաստեմա. տարածություն կենտրոնական կտրիչների միջև։ 
Դիզօկլյուզիա. վերին և ստորին ատամնաշարերի տարանջատում, 
հպման բացակայություն: 
Դիստալ. հեռադիր, հետին, հեռու։ 
Դիստալ օկլյուզիա (II դաս՝ ըստ Էնգլի). օկլյուզիայի անոմալիա սագիտալ 
հարթության մեջ, որը բնութագրվում է վերին ատամնաշարի նկատմամբ 
ստորին ատամնաշարի դիստալ (հետին) դիրքով, ախտորոշվում է 
առաջին մշտական աղորիքների փոխհարաբերությամբ։  
Դիստոպիա. օրգանի, հյուսվածքի կամ առանձին բջիջների տեղակայում 
անսովոր տեղում։  
Լատերալ. միջին սագիտալ հարթությունից ավելի հեռու գտնվող։ 
Խաչաձև օկլյուզիա. օկլյուզիայի անոմալիա տրանսվերսալ հարթության 
մեջ, որը բնորոշվում է ատամնաշարերի տրանսվերսալ չափերի և ձևերի 
անհամապատասխանությամբ:  
Խոր օկլյուզիա. օկլյուզիայի անոմալիա ուղղահայաց հարթության մեջ, 
որի դեպքում վերին կտրիչները վերածածկում են ստորիններին նրանց 
պսակի բարձրության ավելի քան 1/3-ով կտրիչ-թմբիկային կոնտակտի 
կորստով։  
Կծվածք (սովորութային օկլյուզիա). ատամնաշարերի հպումը ստորին 
ծնոտի սովորութային դիրքում:  
Մակրոգնաթիա. ծնոտի (վերին կամ ստորին) չափի մեծացում՝ 
- վերին մակրոգնաթիա՝ վերին ծնոտի չափի մեծացում, 
- ստորին մակրոգնաթիա՝ ստորին ծնոտի չափի մեծացում։  
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Մակրոդենտիա. ատամների մեզիոդիստալ չափերի մեծացում՝ նրանց 
միջին վիճակագրական ցուցանիշների համեմատ։  

Մեդիալ. միջին սագիտալ հարթությանը ավելի մոտ գտնվող։ 
Մեզիալ. մոտակա, առաջային։ 
Մեզիալ օկլյուզիա (III դաս ըստ Էնգլի). օկլյուզիայի անոմալիա սագիտալ 

հարթության մեջ, որը բնութագրվում է վերին ատամնաշարի նկատ-
մամբ ստորին ատամնաշարի մեզիալ (առաջային) դիրքով, ախտորոշ-
վում է առաջին մշտական աղորիքների փոխհարաբերությամբ։  

Միկրոգնաթիա. ծնոտի չափերի փոքրացում (վերին կամ ստորին)՝  
- վերին միկրոգնաթիա՝ վերին ծնոտի չափերի փոքրացում, 
- ստորին միկրոգնաթիա՝ ստորին ծնոտի չափերի փոքրացում։ 
Միկրոդենտիա. ատամների մեզիոդիստալ չափերի փոքրացում՝ իրենց 

միջին վիճակագրական ցուցանիշների համեմատ։ 
Պրոգնաթիա. ծնոտի (վերին կամ ստորին) առաջային դիրք գանգի 

առաջային հիմքի հարթության նկատմամբ՝ 
- վերծնոտային պրոգնաթիա՝ վերին ծնոտի առաջային դիրք գանգի 

առաջային հիմքի հարթության նկատմամբ, 
- ստործնոտային պրոգնաթիա՝ ստորին ծնոտի առաջային դիրք գանգի 

առաջային հիմքի հարթության նկատմամբ: 
Ռետրոգնաթիա. ծնոտի (վերին կամ ստորին) հետին դիրք գանգի 

առաջային հիմքի հարթության նկատմամբ՝ 
- վերծնոտային ռետրոգնաթիա՝ վերին ծնոտի հետին դիրք գանգի 

առաջային հիմքի հարթության նկատմամբ, 
- ստործնոտային ռետրոգնաթիա՝ ստորին ծնոտի հետին դիրք գանգի 

առաջային հիմքի հարթության նկատմամբ: 
Ռետենցիա (ռետենցիոն շրջան). օրթոդոնտիկ բուժման վերջնական 

շրջան, որը ներառում է օրթոդոնտիկ բուժման արդյունքների պահ-
պանմանն ուղղված որոշակի միջոցառումներ:  

Ռեցիդիվ. ակտիվ օրթոդոնտիկ բուժման ավարտից որոշակի ժամանակ 
անց խախտումների ի հայտ գալն է ատամների մասնակի կամ լրիվ 
վերադարձը իրենց նախնական դիրքին: 

Սագիտալ կտրիչային վերածածկ (overjet). վերին և ստորին կտրիչների 
կտրող եզրերի միջև տարածությունը սագիտալ հարթության մեջ. 
նորմայում հավասար է 2-3մմ՝ 

- reverse overjet՝ հակառակ կտրիչային վերածածկ, ստորին կտրիչները 
վերածածկում են վերինները: 

Ուղղահայաց (վերտիկալ) կտրիչային վերածածկ (overbite). ստորին 
կտրիչների՝ վերիններով վերածածկ ուղղահայաց հարթության մեջ։ 
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Նորմայում վերին կտրիչները վերածածկում են ստորիններին նրանց 
պսակների բարձրության 1/3-ով։  

Տորտոանոմալիա. ատամի պտույտ իր առանցքի շուրջը: 
Տրանսպոզիցիա. ատամնաշարում հարևան ատամների փոխարինում 

տեղերով: 
Տրեմա. ատամների միջև տարածություն: 
Օկլյուզիա (ատամների). ատամնաշարերի հպում: 

Ստորին առաջին մշտական աղորիքի սխեմատիկ պատկերը (նկ. 
6)՝ 5 թմբիկներ՝ մեզիալ-թշային թմբիկ, դիստալ-թշային թմբիկ, դիստալ 
թմբիկ, մեզիալ-լեզվային թմբիկ, դիստալ-լեզվային թմբիկ: Թշային ակոսը 
(երբեմն կոչվում է մեզիալ-թշային ակոս) մեզիալ-թշային թմբիկը բաժա-
նում է դիստալ-թշային թմբիկից: Դիստալ թշային ակոսը դիստալ-թշային 
թմբիկը բաժանում է դիստալ թմբիկից: Լեզվային ակոսը մեզիալ-լեզվային 
թմբիկը բաժանում է դիստալ-լեզվային թմբիկից: 
Երբեմն ստորին առաջին մշտական աղորիքն ունի 4 թմբիկ: 
  

 
Նկ. 6. Ստորին առաջին մշտական աղորիքի սխեմատիկ պատկերը: 

 
Դիմածնոտային անոմալիաների դասակարգումը 

 Ատամնածնոտային անոմալիաների առաջացմանը հանգեցնում են 
տարբեր գործոններ: Հաճախ միևնույն անոմալիայի առաջացումը պայ-
մանավորված է տարբեր պատճառագիտական գործոնների ազդեցութ-
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յամբ: Օրինակ՝ դիստալ օկլուզիան կարող է զարգանալ ինչպես վերին 
ատամների մեզիալ տեղաշարժի, վերին պրոգնաթիայի կամ վերին մակ-
րոգնաթիայի հետևանքով, այնպես էլ ստորին ծնոտի ատամների զար-
գացման անոմալիայի, ստորին ռետրոգնաթիայի կամ միկրոգնաթիայի 
պատճառով: 

 Կան շատ անոմալիաներ, որոնց կլինիկական պատկերները նման են: 
Առաջարկվել են տարբեր դասակարգումներ, որոնց միջոցով հնարավոր է 
կարգավորել և համակարգել ատամնածնոտային անոմալիաները:  

Դասակարգումները լինում են՝ 
1. էթիոպաթոգենետիկ (դասակարգում ըստ Կանտորովիչի), 
2. ֆունկցիոնալ (դասակարգում ըստ Կատցի), 
3. մորֆոլոգիական (ըստ Էնգլի, Սիմոնի, Կալվելիսի, Կալամկարովի, 

Խորոշիլկինայի, Պերսինի, Մալիգինի, ՄՊԲՍՀ-ի, ՀԱԿ-ի): 
Առաջին դեպքում անոմալիաները դիտարկվում են ըստ էթիոպաթոգե-
նեզի: 
Ֆունկցիոնալ դասակարգման հիմքում առկա են ֆունկցիոնալ խանգա-
րումները: 
Մորֆոլոգիական դասակարգման հիմքը անոմալիաների մորֆոլոգիա-
կան դրսևորումներն են:    
 

Էնգլի դասակարգումը (1898) 
Էնգլի դասակարգման հիմքում առկա է առաջին մշտական աղո-

րիքների փոխհարաբերությունը, վերին առաջին աղորիքը «օկլյուզիայի 
բանալին» է: Այն մշտական տեղ ունի ատամնաշարում՝ երկրորդ կաթ-
նատամ աղորիքից հետո: Բացի դրանից, վերին ծնոտը անշարժ կապված 
է գանգի այլ ոսկրերի հետ, և ըստ Էնգլի՝ բոլոր օկլյուզիայի անկա-
նոնությունները պայմանավորված են ստորին ծնոտի խանգարումներով, 
նրա ոչ ճիշտ դիրքով: Էնգլն առանձնացրել է օկլյուզիայի անոմալիաների 
3 դաս (նկ. 7): 

I դասը՝ չեզոք /նեյտրալ/ օկլյուզիան, բնութագրվում է սագիտալ 
հարթության մեջ աղորիքների ճիշտ հպմամբ: Վերին ծնոտի առաջին 
աղորիքի մեզիալ թշային թմբիկը տեղակայվում է ստորին ծնոտի առաջին 
աղորիքի մեզիալ-թշային ակոսում: Անկանոնությունները տեղակայված 
են ֆրոնտալ հատվածում: Կարող է լինել կտրիչների խիտ դասավորվա-
ծություն, ատամների միջև տարածություններ, պրոտրուզիա, սագիտալ 
կտրիչային վերածածկի ( overjet) մեծացում:  

II դասը՝ դիստալ օկլյուզիան, բնութագրվում է աղորիքների փոխ-
հարաբերության խանգարումով, որի դեպքում ստորին ծնոտի առաջին 
աղորիքի մեզիալ-թշային ակոսը վերին ծնոտի առաջին աղորիքի մեզիալ 
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թշային թմբիկից ավելի հետ է: II դասը ստորաբաժանվում է երկու 
ենթադասերի: 

առաջին դաս   երկրորդ դաս առաջին ենթադաս 

     
երկրորդ դաս  
երկրորդ ենթադաս   երրորդ դաս 

       
Նկ. 7. Օկլյուզիայի անոմալիաները ըստ Էնգլի: 

 

Առաջին ենթադասը բնութագրվում է վերին կտրիչների վեստի-
բուլյար թեքվածությամբ` պրոտրուզիայով, մեծացած սագիտալ կտրիչա-
յին վերածածկով (overjet): 

Երկրորդ ենթադասը բնութագրվում է վերին կտրիչների քմային 
թեքվածությամբ` ռետրուզիայով:  
  III դասը՝ մեզիալ օկլյուզիան, բնութագրվում է աղորիքների փոխ-
հարաբերության խանգարումով, որի դեպքում ստորին ծնոտի առաջին 
աղորիքի մեզիալ-թշային ակոսը վերին ծնոտի առաջին աղորիքի մեզիալ-
թշային թմբիկից առաջ է:  

Էնգլի դասակարգման թերություններն են. 
1.  Հաշվի չեն առնվում դիմածնոտային անոմալիաների առաջացման 

պատճառները և դրանցով պայմանավորված ֆունկցիոնալ խանգա-
րումները: 

 2.  Հետագա հետազոտություններով չի հաստատվել դասակարգման 
հիմնական սկզբունքը՝ վերին առաջին աղորիքների և վերին ծնոտի 
դիրքի կայունությունը: Երկրորդ կաթնատամ աղորիքները վաղաժամ 
հեռացնելու դեպքում կատարվում է առաջին մշտական աղորիքների 
մեզիալ տեղաշարժ: Վերին ծնոտի դիրքը գանգի հիմքի նկատմամբ 
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նույնպես կարող է փոփոխական լինել. այն կարող է զբաղեցնել 
առաջային (վերին պրոգնաթիա) կամ հետին դիրք (վերին ռետրոգ-
նաթիա):  

3.  Էնգլի դասակարգումը պատկերացում է տալիս միայն սագիտալ 
հարթության անոմալիաների մասին, հնարավոր չէ ախտորոշել 
տրանսվերսալ և ուղղահայաց խանգարումները: 

4.  Դասակարգումը հնարավոր չէ կիրառել կաթնատամնային կծվածքի 
շրջանում: 

Համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության (ՀԱԿ) 
կողմից առաջարկված դասակարգումը (1975) (ԵՊԲՀ մանկական ստոմա-
տոլոգիայի և օրթոդոնտիայի ամբիոնի խմբագրությամբ) 

ա) Ծնոտների չափերի անոմալիաներ՝ 
1. վերին ծնոտի մակրոգնաթիա, 
2. ստորին ծնոտի մակրոգնաթիա, 
3. երկու ծնոտների մակրոգնաթիա, 
4. վերին ծնոտի միկրոգնաթիա, 
5. ստորին ծնոտի միկրոգնաթիա, 
6. երկու ծնոտների միկրոգնաթիա:  

բ) Ծնոտների դիրքի անոմալիաներ` գանգի հիմքի նկատմամբ՝ 
1. ասիմետրիա /անհամաչափություն/, 
2. վերծնոտային պրոգնաթիա, 
3. ստործնոտային պրոգնաթիա, 
4. վերծնոտային ռետրոգնաթիա, 
5. ստործնոտային ռետրոգնաթիա:  

գ) Ատամնաշարերի փոխհարաբերության անոմալիաներ՝ 
1. դիստալ օկլյուզիա, 
2. մեզիալ օկլյուզիա, 
3. խոր կտրիչային վերածածկ, 
4. խոր օկլյուզիա, 
5. բաց կծվածք, 
6. կողմնային խաչաձև օկլյուզիա,  
7. միջին գծի շեղում: 

դ) Ատամների դիրքի անոմալիաներ՝ 
1. խճողում, 
2. տեղաշարժ, 
3. ռոտացիա, 
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4. տարածություններ ատամների միջև, 
5. տրանսպոզիցիա, 
6. ռետենցիա (կիսառետենցիա), 
7. այլ տեսակներ: 

ե) Ֆունկցիոնալ դիմածնոտային անոմալիաներ՝ 
1. ծնոտի տեղաշարժ ատամնահպման ժամանակ, 
2. կլման խանգարում, 
3. բերանով շնչառություն, 
4. լեզուն, շրթունքները, մատները ծծելու սովորություն: 

զ) ՔՍԾՀ-ի հիվանդություններ՝ 
1. Կոստենի համախտանիշ, 
2. հոդի ցավային դիսֆունկցիայի համախտանիշ, 
3. կտտոց հոդում, 
4. հոդի խաղ: 
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ԳԼՈՒԽ 2. 
ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՃԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ, 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ  

 
Յուրաքանչյուր ստոմատոլոգ պետք է ունենա բավականաչափ 

մակարդակի գիտելիքներ դիմածնոտային շրջանի աճի և զարգացման 
վերաբերյալ։ Բոլոր նրանց համար, ովքեր իրենց մասնագիտական գոր-
ծունեության ընթացքում գործ ունեն երեխաների հետ, կարևոր է ախտա-
բանական պրոցեսները տարբերել նորմայի շեղումներից։ Օրթոդոնտները 
միջամտում են ոչ միայն ատամնաշարերի, այլև ամբողջ դիմածնոտային 
համակարգի զարգացման պրոցեսին, որն անհնար է իրագործել առանց 
հստակ հասկանալու նորմալ զարգացման մոդելն ու մեխանիզմը։ 
Անհրաժեշտ է տարանջատել «աճ» և «զարգացում» տերմինները։ Զարգա-
ցում ասելով՝ հասկանում ենք պրոցեսներ, որոնց ընթացքում սաղմնային 
նյութից առաջանում են որակապես տարբեր կառուցվածքներ (հյուս-
վածքներ, օրգաններ), որը հիմնականում կատարվում է էմբրիոգենեզի 
շրջանում։ Աճը ավելի վաղ առաջացած կառուցվածքների քանակի և 
չափերի մեծացումն է։ Աճը հիմնականում անատոմիական երևույթ է, իսկ 
զարգացումը ունի ֆիզիոլոգիական և վարքային ուղղվածություն։  

 

Ֆիզիկական աճի վրա ազդող գործոնները 
Ժառանգականությունը։ Աճի արագությունը, մարմնի տարբեր մասերի 

չափերը զգալիորեն պայմանավորված են ժառանգականության ազդե-
ցությամբ։  

Քրոնիկական հիվանդություններ։ Երեխայի էներգիայի 90%-ը ծախս-
վում է կյանքի պահպանման և գործունեության վրա, իսկ 10%-ը մնում է 
աճի համար։ Քրոնիկական հիվանդությունները խախտում են այդ հավա-
սարակշռությունը՝ կրճատելով աճի համար նախատեսված էներգիայի 
քանակը։ Քրոնիկական հիվանդ երեխաները սովորաբար հետ են մնում 
իրենց առողջ հասակակիցներից, և եթե քրոնիկական հիվանդությունը 
պահպանվում է, ապա աճը էլ ավելի է ետ մնում։ Սուր հիվանդությունը 
հանգեցնում է աճի ժամանակավոր դանդաղեցման, որի կարճ լինելու 
դեպքում արդյունքն աննշան է։ Որքան երկար է քրոնիկական հիվան-
դության տևողությունը, այնքան զգալի է նրա թողած հետևանքը, օրինակ՝ 
հորմոնների բնածին պակասուրդը /դեֆիցիտը/։ Հորմոնալ մակարդակը 
վերականգնելու դեպքում զարգացումը կտրուկ բարելավվում է։ Սրտի 
բնածին արատը կարող է նման ազդեցություն ունենալ զարգացման վրա։ 
Այն շտկելուց հետո զարգացումը կարող է արագ կարգավորվել։ Որոշ 
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դեպքերում հոգեբանական և հուզական սթրեսը կարող է համարյա նույն 
ազդեցությունն ունենալ ֆիզիկական զարգացման վրա, ինչ քրոնիկական 
հիվանդությունները։  

 Սնուցման մակարդակը։ Սնուցման քրոնիկական անբավարարութ-
յունը նույն ազդեցությունն ունի աճման վրա, ինչ քրոնիկական հիվան-
դությունները։ Մյուս կողմից՝ սնուցման օպտիմալ մակարդակի հաս-
նելուց հետո լրացուցիչ սնուցումը աճի արագացման համար խթան չի 
կարող լինել։ Օպտիմալ սնուցումը, ինչպես և ընդհանուր առողջ վիճակը 
ոչ թե խթան է, այլ անհրաժեշտ պայման նորմալ աճի համար։  

 
Աճի բնութագրիչները 

 Դիֆերենցիալ աճ: Նորմալ աճի և զարգացման ընթացքում կատարվում է 
մարմնի ընդհանուր համամասնությունների փոփոխություն (նկ. 1)։ 

 
Նկ. 1. Նորմալ աճի և զարգացման ընթացքում մարմնի ընդհանուր 

համամասնությունների փոփոխության սխեմատիկ պատկերը: 
 
Ներարգանդային զարգացման երրորդ ամսում գլուխը կազմում է 

մարմնի ընդհանուր երկարության 50%-ը։ Այդ շրջանում գանգն ավելի մեծ 
է, քան դիմային մասը, և կազմում է ամբողջ գլխի կեսից ավելին (նկ. 2)։ 

Վերջույթները և իրանը, ընդհակառակը, թերզարգացած են։ 
Ծնվելուց հետո սկզբնական շրջանում վերջույթները և իրանը ավելի 
արագ են աճում, քան գլուխը, որը կազմում է մարմնի երկարության 30%-
ը։ Աճի ընդհանուր մոդելը հետագայում էլ ունի այդ նույն միտումը: 
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Մեծահասակի գլխի չափերը կազմում են 12%: Նորածնի ոտքերը կազմում 
են մարմնի ընդհանուր երկարության 1/3-ը, իսկ մեծահասակինը` կեսը: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ. 2. Գլխի և դեմքի համամասնությունների փոփոխությունները աճի 
ընթացքում: 

 
Ստորին վերջույթները վերինների համեմատ ավելի մեծ փո-

փոխությունների են ենթարկվում։ Բոլոր այդ փոփոխությունները, որոնք 
աճի նորմալ մոդելի մասն են, բնութագրվում են որպես «աճի ցեֆալո-
կաուդալ գրադիենտ»։ Դա նշանակում է զարգացման առանցքի առկա-

յություն գլխից դեպի ոտքեր։ Եթե 
դիմային զարգացման մոդելը 
դիտարկենք ցեֆալոկաուդալ գրա-
դիենտի տեսանկյունից, ապա 
հասկանալի է, թե ինչու ստորին 
ծնոտը, գտնվելով ուղեղից ավելի 
հեռու, քան վերին ծնոտը, աճում է 
ավելի շատ և ավելի ուշ, քան 
վերջինս: 

Նորմալ աճի մոդելի մյուս 
ուղղությունն այն է, որ մարմնի ոչ 
բոլոր հյուսվածքներն են աճում 
նույն արագությամբ (նկ. 3) 

Նյարդային հյուսվածքի 
աճը գրեթե լիովին ավարտվում է 
6-7 տարեկանում։ Մկանային և 
ոսկրային հյուսվածքների զար-

Նկ. 3. Մարդու օրգանիզմի հիմնական 
հյուսվածքների աճի կորագծերը՝ 

Սկեմոնի կորերը: 
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գացման կորը S-աձև է, աճի դանդաղումով մանուկ հասակում, իսկ հա-
սունացման շրջանում՝ նրա արագացումով։ Լիմֆոիդ հյուսվածքները 
մանկական շրջանի վերջում շատ ավելի զարգացած են, քան մեծա-
հասակների դեպքում, սակայն հասունացման տարիքում ենթարկվում են 
հետաճի։  

Փոփոխականություն։ Տարբեր մարդիկ ունեն աճի և զարգացման 
տարբեր ժամկետներ։ Որոշ երեխաներ աճում են արագ և նրանց զար-
գացումն ավարտվում է կարճ ժամկետներում։ Մյուսները զարգանում են 
ավելի դանդաղ՝ հասնելով իրենց հասակակիցների զարգացմանը որոշ 
ժամանակ անց։ Բոլոր երեխաները հասունացման տարիքում ունենում են 
զարգացման կտրուկ արագացում, որը տարբեր երեխաների դեպքում 
լինում է տարբեր ժամանակահատվածում։ Աղջիկների շրջանում դաշ-
տանի սկիզբը՝ մենարխեն, սեռական հասունացման հստակ ինդիկատոր 
է։ Վաղ, միջին և ուշ հասունացող աղջիկների զարգացման կորերը համե-

մատելիս նկատվում են 
արտահայտված տարբե-
րություններ (նկ․4)։ Վաղ 
հասունացած աղջիկներն 
արդեն 11 տարեկանում 
հասնում են պուբերտատ 
աճի գագաթնակետին, իսկ 
ուշ հասունացածների դեպ-
քում այն դեռ սկսված չի 
լինում։ Այսպիսով, տարիքը 
զարգացման անհատական 
վիճակի հուսալի ինդիկա-
տոր չէ։ Դա պետք է հաշվի 
առնել օրթոդոնտիկ բուժ-
ման սկզբի ժամկետները 
որոշելիս։ 
Աճի գագաթնակետերը։ 

Աճի և զարգացման ընթացքում նկատվում են արագացման շրջաններ՝ 
աճի գագաթնակետեր։ Աճի նման արագացումը պայմանավորված է 
հորմոնալ սեկրեցիայի փոփոխությամբ։  

 Աճի գագաթնակետերի ժամկետները՝ 
ա) մինչև երեխայի ծնունդը, 
բ) կյանքի առաջին տարվա ընթացքում, 

Նկ. 4. Վաղ, միջին և ուշ հասունացող 
աղջիկների զարգացման կորերը: 
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գ) խառը կծվածքում աճի գագաթնակետ՝ աղջիկների դեպքում՝ 7-9 
տարեկանում, տղաների դեպքում՝ 8-11 տարեկանում, 
դ) պրեպուբերտատ շրջանի աճի գագաթնակետ՝ տղաների դեպքում՝ 14-
16 տարեկանում, աղջիկների դեպքում՝ 11-13 տարեկանում: 

Աղջիկների շրջանում հասունացումը միջինը 2 տարով ավելի վաղ 
է կատարվում և ավելի 
կարճ է տևում, քան 
տղաների, որոնց դեպ-
քում այն շարունակվում 
է մոտավորապես 5 տա-
րի (նկ. 5)։ 

Այդ երևույթը մեծ 
ազդեցություն ունի օր-
թոդոնտիկ բուժման 
ժամկետների վրա. աղ-
ջիկների շրջանում այն 
պետք է սկսվի ավելի 
վաղ, որպեսզի հնարա-
վոր լինի օգտագործել 
հասունացման շրջանի 

աճման գագաթնակետի առավելությունները։ Աճի գագաթնակետի ժամ-
կետների վերաբերյալ գիտելիքներն անհրաժեշտ են օրթոդոնտիկ բու-
ժումը պլանավորելու համար։ Ֆունկցիոնալ ապարատների կիրառմամբ 
աճի մոդիֆիկացիան նպատակահարմար է անցկացնել աճի գագաթնա-
կետի շրջանում։ Ծնոտների վիրաբուժական շտկումը պետք է 
պլանավորել աճի գագաթնակետի ավարտից հետո։  
Ֆիզիկական զարգացման ուսումնասիրման մեթոդները 

Չափողական եղանակներ: Աճի ուսումնասիրման առաջին չափ-
ման մեթոդը, որից սկիզբ է առել ֆիզիկական անթրոպոլոգիան, կրանիո-
մետրիան է, որը հիմնված է գանգերի չափումների վրա։ Կրանիոմետ-
րիայի առավելությունը չափումների ճշգրիտ լինելն է։ Տվյալ մեթոդի 
թերությունն այն է, որ աճին վերաբերող տվյալները քրոս-սեկցիոն են կամ 
ստատիկ։ Դա նշանակում է, որ նույն անհատը կարող է ուսումնասիրվել 
միայն տվյալ պահին։ Հնարավոր է նաև չափումներ անցկացնել կենդանի 
մարդկանց վրա։ Այդ տեխնիկան կոչվում է անթրոպոմետրիա։ Չնայած 
փափուկ հյուսվածքների պատճառով առաջանում են շեղումներ, սակայն 
այս մեթոդը հնարավորություն է տալիս ժամանակի ընթացքում անմի-
ջապես հետևելու անհատի զարգացմանը։ 

Նկ. 5. Աղջիկների և տղաների զարգացման կորերը: 
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  Երրորդ չափման մեթոդը ցեֆալոմետրիկ ռենտգենաբանությունն 
է, որը մեծ նշանակություն ունի ոչ միայն աճը հետազոտելու, այլև 
օրթոդոնտիկ բուժառուների վիճակի կլինիկական գնահատման համար։ 
Այս մոտեցումն առավելություններ ունի թե՛ կրանիոմետրիայի, թե՛ 
անթրոպոմետրիայի նկատմամբ։ Տվյալ մեթոդը հնարավորություն է 
տալիս անցկացնելու անմիջապես ոսկրերի չափումներ, ինչպես նաև 
հնարավորություն է տալիս ժամանակի ընթացքում հետևելու անհատի 
զարգացմանը։  

Փորձարարական մոտեցումները  
Իմպլանտացիոն ռենտգեն հետազոտություն։ Այս մեթոդն առաջին 

անգամ կիրառել է պրոֆեսոր Բյորկը 1969 թվականին։ Աճող ոսկրերի մեջ 
տեղադրվում են իներտ մետաղական ձողեր, որոնք ռադիոգրաֆիկ 
հետազոտություն անցկացնելիս ծառայում են որպես ռեֆերենտ կետեր։ 
Ռադիոգրաֆիկ հետազոտությունը պարբերաբար կրկնում են՝ համեմա-
տելով ստացված ռենտգենագրերը, որոնք հնարավորություն են տալիս 
հստակ ուսումնասիրելու ոչ միայն ոսկրերի դիրքի փոփոխություններն 
իրար նկատմամբ, այլև ոսկրերի արտաքին ուրվագծի փոփոխություն-
ները։ Իմպլանտացիոն ռենտգեն հետազոտությունն ապահովում է 
դիմածնոտային զարգացման հստակ գնահատումը։  
Կմախքային աճի բնույթը 
Աճի տեսակները. 
1.  Ինտերստիցիալ աճն ընթանում է հյուսվածքի բոլոր կետերում և 

ընդգրկում է հիպերտրոֆիայի և հիպերպլազիայի պրոցեսները: Ին-
տերստիցիալ աճը բնորոշ է բոլոր փափուկ հյուսվածքներին և 
կմախքային համակարգի ոչ հանքայնացված աճառներին: 

2. Էնխոնդրալ աճը ոսկրային հյուսվածքի աճն է աճառային թիթեղի 
քայքայման տեղում: 

3. Ինտրամեմբրանային աճը ոսկրի ձևավորումն է անմիջապես շարակ-
ցական հյուսվածքի ներսում առանց միջանկյալ աճառային շրջանի: 
Ոսկրացման տվյալ տեսակը բնորոշ է գանգի տափակ ոսկրերին և 
ծնոտներին: 

4. Ապոզիցիոն աճը ոսկրային նոր շերտի առաջացումն է արդեն իսկ 
գոյություն ունեցող ոսկրի մակերեսին։ 
Բջջային մակարդակում գոյություն ունի աճի 3 տեսակ։ Առաջինը 

հիպերտրոֆիան է, որն արդեն գոյություն ունեցող բջիջների չափերի 
մեծացումն է։ Երկրորդը հիպերպլազիան է, որի դեպքում ավելանում է 
բջիջների քանակը։ Երրորդ տեսակը արտաբջջային նյութի արտազա-
տումն է։ Կմախքի աճի ընթացքում այս երեք տեսակներն էլ դիտարկվում 
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են։ Կմախքային համակարգի աճի մեջ հատկապես կարևոր դեր է կա-
տարում արտաբջջային նյութի արտազատումը, որը հետագայում 
ենթարկվում է հանքայնացման։ Այն փաստը, որ կմախքի միջբջջային 
նյութը կրակալվում է, հանգեցնում է փափուկ չկրակալված և կարծր 
կրակալված հյուսվածքների աճի տարանջատման անհրաժեշտությանը։  

Կարծր հյուսվածքներից են ոսկրերը, ատամները և որոշ աճառներ։ 
Մնացած բոլոր հյուսվածքները փափուկ են։ Աճի մեջ ընդգրկված աճառ-
ները հիմնականում պատկանում են փափուկ հյուսվածքներին։ 
Ինտերստիցիալ աճը կատարվում է հիպերտրոֆիայի և հիպերպլազիայի 
համակցության շնորհիվ և ընթանում է հյուսվածքի յուրաքանչյուր կե-
տում: Ինտերստիցիալ աճը բնորոշ է բոլոր փափուկ հյուսվածքներին և 
կմախքային համակարգի չկրակալված աճառներին։ Կրակալված հյուս-
վածքներում ինտերստիցիալ աճն անհնար է։ Հիպերպլազիան, հի-
պերտրոֆիան և արտաբջջային նյութի արտազատումը կատարվում են 
միայն ոսկրի մակերեսին, և ոչ թե կրակալված զանգվածի ներսում։ Նոր 
ոսկրային շերտի առաջացումը արդեն գոյություն ունեցող ոսկրի 
մակերեսին կատարվում է վերնոսկրի բջիջների ակտիվության շնորհիվ 
(ապոզիցիոն աճ)։ Վերնոսկրը ոսկրը ծածկող շարակցական թաղանթ է, 
որտեղ ձևավորվում են նոր բջիջներ, իսկ արտազատվող միջբջջային 
նյութը կրակալվում է՝ վերածվելով նոր ոսկրի։ Ինտերստիցիալ աճը շատ 
կարևոր է կմախքի ընդհանուր զարգացման համար, քանի որ կմախքային 
համակարգի մեծ մասը ի սկզբանե ձևավորվում է որպես աճառ (նկ. 6): 
Ներարգանդային կյանքի 3-րդ ամսում չընդհատվող աճառային թիթեղն 
անցնում է քթային պատիճից հետ՝ դեպի ծոծրակոսկրի բացվածք։ 
Անհրաժեշտ է հիշել, որ աճառը անանոթ հյուսվածք է, որի ներքին 
բջիջները սնուցվում են ի հաշիվ արտաքին շերտերի միջով իրակա-
նացվող դիֆուզիայի։ Դա նշանակում է, որ աճառը պետք է բարակ լինի։  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ. 6. Աճառային գանգը կամ խոնդրոկրանիումը ներարգանդային 
զարգացման 8-րդ և 12-րդ շաբաթներում: 
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Ներարգանդային զարգացման 4-րդ ամսվա ընթացքում աճառային գանգի 
տարբեր կետերում (ինչպես նաև աճառային կմախքի ուրիշ մասերում) 
արյունատար անոթները ներաճում են։ Այդ կետերը դառնում են ոսկրաց-
ման կենտրոններ, որտեղ աճառը վերափոխվում է ոսկրի, և ընդհանուր 
աճառային զանգվածում առաջանում են ոսկրի կղզյակներ (էնխոնդրալ 
ոսկրացում)։ Աճառների արագ աճը շարունակվում է, և նրանք նույն 
արագությամբ փոխարինվում են ոսկրով։ Արդյունքում ոսկրի հարաբե-
րական քանակն արագ ավելանում է, իսկ աճառի հարաբերական 
քանակը՝ քչանում։ Վերջում նախկին աճառային գանգը ներկայացված է 
աճառի փոքր հատվածներով, որոնք ոսկրերի մեծ տարածությունների 
միջև են։  

Մեծահասակի կմախքի ոչ բոլոր ոսկրերն են ներկայացված սաղմի 
աճառային մոդելում։ Ոսկրային հյուսվածքի ձևավորումը հնարավոր է 
նաև անմիջապես շարակցական հյուսվածքի ներսում առանց միջանկյալ 
աճառային շրջանի։ Ոսկրերի ձևավորման այդ տեսակը կոչվում է 
ինտրամեմբրանային ոսկրացում, որը բնորոշ է գանգի գագաթի ոսկրերին 
և ծնոտներին։ Ստորին, ինչպես և վերին ծնոտի զարգացումը ընթանում է 
ինտրամեմբրանային ճանապարհով: Ստորին ծնոտի զարգացումը 
սկսվում է մեզենքիմի կոնդենսացիայից մանդիբուլյար աղեղի աճառի 
(մեկելյան աճառի) կողքին և շարունակվում է ինտրամեմբրանային 
ոսկրացմամբ (նկ. 7)։ 

 
Մեկելյան աճառ 
 
Ստորին ատամնաբնային 
նյարդ 
 
 

Ոսկրագոյացման 
սկզբնական հատված 
Կզակային ճյուղավորում 

Նկ. 7. Ստորին ծնոտի զարգացումը մեկելյան աճառի կողքին: 
 
Մանդիբուլյար աղեղի աճառը քայքայվում է և ստորին ծնոտի 

ոսկրի զարգացմանը զուգընթաց լրիվ վերանում է։ Այդ աճառի մնացորդ-
ները փոխակերպվում են միջին ականջի երկու մանր ոսկրերի մասերի։ 

Հոդային ելունի աճառը ի սկզբանե զարգանում է անկախ՝ որպես 
երկրորդային աճառ, և ստորին ծնոտի մարմնից բաժանված է զգալի 
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տարածությամբ (նկ. 8)։ Ներարգանդային կյանքի 4–րդ ամսում այն սեր-
տաճում է ստորին ծնոտի զարգացող ճյուղի հետ։  

 
Նկ. 8. Հոդային ելունի աճառի զարգացումը և սերտաճումը ստորին ծնոտի 

զարգացող ճյուղի հետ: 
 

Գանգադիմային համալիրի զարգացման շրջաններն ու տեսակները 
Մարմնի յուրաքանչյուր մասի աճի պրոցեսն ուսումնասիրելու հա-

մար անհրաժեշտ է իմանալ աճի շրջանները, աճի տեսակը տվյալ 
շրջանում, տվյալ աճը պայմանավորող գործոնները: 

Աճի շրջանների և տեսակների հետագա նկարագրության համար 
գանգադիմային համալիրը պետք է բաժանել 4 շրջանի, որտեղ զարգա-
ցումը կատարվում է տարբեր կերպ՝ 

1. գանգաթաղը, 
2. գանգի հիմքը՝ ուղեղի ոսկրային հիմքը, որը նաև բաժանարար գոտի 

է գանգի և դեմքի միջև, 
3. քիթ-վերծնոտային (նազոմաքսիլյար) համալիր, որը կազմված է 

քթոսկրերից, վերին ծնոտից և հավելյար փոքր ոսկրերից, 
4. ստորին ծնոտը։ 

Գանգաթաղ  
Գանգաթաղը կազմված է մի քանի տափակ ոսկրերից, որոնք ձևա-

վորվում են անմիջապես շարակցական հյուսվածքից՝ առանց նախորդող 
աճառային փուլի (նկ. 9)։  

Հետագա աճն ընթանում է ապոզիցիոն ճանապարհով, վերնոսկ-
րային գործունեության հետևանքով փոփոխվում են ոսկրերի ինչպես 
ներքին, այդպես էլ արտաքին մակերեսները։ Աճը առկա է նաև գանգի 
հարակից ոսկրերի հպման տեղերում՝ կմախքային կարաններում։ Ծնվե-
լու պահին գանգի տափակ ոսկրերը իրարից զգալիորեն տարանջատված 
են համեմատաբար փափուկ հյուսվածքով (նկ. 9)։ 
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Այդ բաց հատվածները՝ գաղտունները, ապահովում են գանգի 
բավականաչափ դեֆորմացիան ծնունդի ժամանակ։ Դա կարևոր է, որ 
նորածնի՝ համեմատաբար մեծ չափեր ունեցող գլուխը հեշտ անցնի 
ծննդաբերական ուղիներով։ Ծնունդից հետո գաղտունների եզրերում 
ընթացող ոսկրի ապոզիցիայի հաշվին այդ բաց մասերը արագ փակվում 
են, սակայն ոսկրերը երկար տարիներ տարանջատված են մնում 
վերնոսկրի բարակ կարաններով՝ ամբողջությամբ սերտաճելով միայն 
մեծ հասակում։ 

Ոսկրի ապոզիցիան այդ կարաններում գանգաթաղի աճի հիմնա-
կան մեխանիզմն է։ Նաև առկա է ոսկրի նեծծման (ռեզորբցիայի) միտում 
գագաթի ներքին մակերեսից, միաժամանակ նոր ոսկրի ավելացում՝ 
արտաքին մակերեսին։ Ներքին և արտաքին մակերեսների այդպիսի վե-
րակառուցումը աճի ընթացքում հանգեցնում է գանգի ուրվագծի փոփո-
խությունների։  

Գանգի հիմք  
Ի տարբերություն գանգաթաղի՝ գանգի հիմքի ոսկրերը ի սկզբանե 

ձևավորվում են որպես աճառ, իսկ հետագայում էնխոնդրալ ոսկրացման 
միջոցով փոխակերպվում են ոսկրերի։ Ինչպես արդեն ասվել է, ոսկրաց-
ման կենտրոններն առաջանում են սաղմնային զարգացման սկզբնական 
շրջանում աճառային գանգում՝ սահմանելով գանգի հիմքի ծոծրակոսկրի, 
սեպոսկրի և մաղոսկրի ապագա տեղակայումը։ Ոսկրացման ընթացքում 
գանգի հիմքի ոսկրերի միջև մնում են աճառային միացումներ, որոնք 
կոչվում են սինխոնդրոզներ (նկ. 10):  

Նկ. 9. Գանգաթաղի տափակ ոսկրերը: 
 

առաջային գաղտուն առաջային գաղտուն 

հետին գաղտուն սեպաձև գաղտուն պտկաձև գաղտուն 
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Նկ. 10. Սինխոնդրոզներ: 

 
Աճի այդպիսի կարևոր գոտիներ են սեպոսկրի և ծոծրակոսկրի միջև 

եղած սինխոնդրոզը, միջսեպային սինխոնդրոզը (սեպոսկրի երկու 
մասերի միջև), ինչպես 
նաև մաղա-սեպաձև սին-
խոնդրոզը (սեպոսկրի և 
մաղոսկրի միջև)։ Հյուս-
վածքաբանորեն սինխոն-
դրոզը նման է եկկողմա-
նի էպիֆիզար թիթեղի։ 
Կենտրոնում 
տեղակայված են ոչ հա-
սուն պրոլիֆերացող 

բջիջները, իսկ հասուն աճառային բջիջները կենտրոնից տարածվում են 
երկու ուղղություններով, և էնխոնդրալ ոսկրացումն ընթանում է երկու 
կողմերում(նկ. 11)։  
 

Վերին ծնոտ (քիթ-վերծնոտային համալիր) 
Վերին ծնոտը ձևավորվում է ինտրամեմբրանային ոսկրացման ճա-

նապարհով, հետագա զարգացումն ընթանում է ՝ 
1.  վերին ծնոտը գանգի ոսկրերին միացնող կարաններում, ինչպես նաև 

քմային միջին կարանի շրջանում ոսկրի ապոզիցիայի եղանակով,  
2. մակերեսային ռեկոնստրուկցիայի (վերակազմավորման) եղանակով։ 

Վերին ծնոտի տրանսվերսալ աճի պրոցեսում կարևոր դեր ունի միջին 
քմային կարանը, որի ոսկրացումը կատարվում է 15-18 տարեկանում: 
Վերին ծնոտի մակերեսային փոփոխությունները նույնքան կարևոր են, 
որքան փոփոխությունները կարաններում։  

Նկ. 11. Միջսեպային սինխոնդրոզ: 
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Ոսկրային ապոզիցիան ընթանում է կարանի 2 կողմերից: Աճի 
ժամանակ կարանները պահպանում են նույն լայնությունը, իսկ վերին 
ծնոտի ելունների չափսերը և վերին ծնոտի հետ միացած ոսկրերի 
չափսերը մեծանում են: Ոսկրային ապոզիցիան նույնպես կատարվում է 
վերին ծնոտի թմբերի շրջանում, որի դեպքում սկզբում կաթնային, իսկ 
հետագայում մշտական աղորիքների ծկթման համար լրացուցիչ 
տարածություն է ստեղծվում: Վերին ծնոտի` դեպի առաջ և ներքև աճի 
ընթացքում կատարվում է դրա վերակազմավորումը: Այդ ժամանակ 
վերին ծնոտի համարյա ամբողջ առաջային մակերեսը ռեզորբցիայի 
շրջան է: Ոսկրային ապոզիցիայի և ռեզորբցիայի զուգահեռ ընթացքն 
ապահովում է վերին ծնոտի դեպի ներքև և առաջ տեղաշարժը գանգի 
հիմքի նկատմամբ (նկ. 12): 

Տրամաբանորեն կարող է ճիշտ թվալ, 
որ եթե ոսկրի առաջային մակերեսը 
տեղափոխվում է դեպի առաջ և 
ներքև, ապա դա պետք է լինի նրա 
առաջային մակերեսին ոսկրի ավե-
լացման հաշվին, և ոչ թե հեռացման։ 
Սակայն իրականում վերին ծնոտի 
առաջային մակերեսին կատարվում 
է ոսկրի հեռացում։  

Էնլոուն, որի անատոմիական 
մանրակրկիտ հետազոտությունները 
դիմային կմախքի շրջանում մեր 
ներկա պատկերացումների հիմքն 
են, վերին ծնոտի աճը ներկայացրել 
է ծաղրանկարով (նկ. 13)։  

Նկ. 12. Աճի ժամանակ վերին ծնոտի դեպի 
ներքև և առաջ տեղաշարժը գանգի հիմքի 

նկատմամբ: 
 

Նկ. 13. Վերին ծնոտի 
մակերեսային 
վերակազմավորումը: 
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Վերին ծնոտը պատկերված է առաջ տեղաշարժվող ակերով պլատֆորմի 
տեսքով, իսկ նրա մակերեսը, որը պատկերված է որպես պատ, քանդվում 
է առջևից և ավելացվում է հետևից՝ տեղափոխվելով ընդհանուր աճման 
ուղղությանը հակառակ։ 

Սակայն միշտ չէ, որ վերակառուցումը ընթանում է աճման ուղղու-
թյանը հակառակ։ Վերակառուցումը և ոսկրի տեղափոխումը աճի ժամա-
նակ կարող են լրացնել իրար։ Օրինակ, քիմքի շրջանը վերին ծնոտի 
մնացած մասի հետ մեկտեղ տեղաշարժվում է դեպի առաջ և ներքև, 
միևնույն ժամանակ ոսկրը հեռանում է քթի խոռոչի կողմից և ավելանում 
է բերանի խոռոչի կողմից՝ ապահովելով քիմքի լրացուցիչ տեղաշարժը 
դեպի առաջ և ներքև (նկ.14)։  

  

  
Նկ.14. Քիմքի վերակառուցումը: 

 

Ստորին ծնոտ 
Ստորին ծնոտի աճի հիմնական շրջաններն են ճյուղի հետին մա-

կերեսը և հոդային ելունը։ Ստորին ծնոտի հոդագլխիկները պատված են 
աճառով։ Չնայած այդ աճառը նման չէ էպիֆիզար թիթեղի կամ սինխոնդ-
րոզի աճառին, այնուամենայնիվ այստեղ նույնպես նկատվում են հիպեր-
պլազիա, հիպերտրոֆիա և ներաճառային փոխարինում, որոնք ապա-
հովում են ստորին ծնոտի ճյուղի աճը։ 

 Նման էնխոնդրալ աճի հետևանքով երկարում է ստորին ծնոտի 
ճյուղը: Ստորին ծնոտի աճի մյուս գոտին ճյուղի հետին մակերեսն է: 
Ստորին ծնոտի ճյուղի առաջային մակերեսը ոսկրաքայքայման շրջանն է, 
իսկ հետինը` ոսկրագոյացման շրջանը (նկ.15): 
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Այդ երկու պրոցեսների հաշվին ստորին ծնոտի մարմինը երկա-
րում է: 

Այսպիսով, ստորին ծնոտի աճման գոտիներ են հոդելունը և ճյուղի 
հետին մակերեսը: 
 

Աճի վերահսկման տեսությունները 
Օրգանիզմի աճի վրա զգալի ազդե-

ցություն ունեն ժառանգական գործոն-
ները, սակայն լուրջ ազդեցություն կա-
րող են ունենալ նաև արտաքին գործոն-
ները: Քանի որ օրթոդոնտիկ բուժման 
անհրաժեշտությունը հաճախ պայմա-
նավորված է ծնոտների անհամաչափ 
զարգացումով, ուստի անհրաժեշտ է 
հասկանալ, թե որ գործոններն են ազ-
դում կմախքային աճի վրա և այն վե-
րահսկում, որպեսզի պարզ դառնան 
օկլյուզիայի անոմալիաների և դիմա-
ծնոտային դեֆորմացիաների առաջաց-
ման պատճառները: Վերջին տարինե-
րին դիմածնոտային զարգացումը պայ-
մանավորող գործոնների ազդեցութ-
յունը բացատրելու համար առաջացել 

են 3 հիմնական տեսություններ. 
1. Ոսկրային տեսությունը. ոսկրերը իրենց իսկ զարգացումը պայմա-

նավորող առաջնային գործոններ են: 
2. Առաջնային գործոն են աճառները, իսկ ոսկրերը ունեն երկրորդային 

նշանակություն և պասիվ են: 
3. Որպես աճի առաջնային և որոշիչ գործոն է հանդես գալիս կմախ-

քային էլեմենտները շրջապատող փափուկ հյուսվածքների հիմքը, 
իսկ ոսկրերն ու աճառներն ունեն երկրորդային նշանակություն։  
Այդ տեսությունների հիմնական տարբերությունը ժառանգական 

վերահսկման արտահայտման տեղն է։ Առաջին տեսությունը ենթադրում 
է, որ ժառանգական վերահսկումն արտահայտվում է անմիջապես ոսկ-
րային մակարդակի վրա, իսկ նրա օջախը վերնոսկրն է։ Երկրորդ կամ 
աճառային տեսությունը ենթադրում է, որ ժառանգական վերահսկման 
տեղը աճառն է, իսկ ոսկրը պասիվորեն է տեղաշարժվում։ Համաձայն 
երրորդ տեսության՝ ժառանգական վերահսկումը լայնորեն տարածվում է 

Նկ.15. Ստորին ծնոտի աճը: 
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կմախքային համակարգից դուրս, և ոսկրերի ու աճառների աճը վե-
րահսկվում է՝ ի պատասխան ուրիշ հյուսվածքներում առաջացող ազդակ-
ների: Ժամանակակից գիտության տեսակետից ընդունելի է երկրորդ և 
երրորդ տեսությունների սինթեզը: Առաջին տեսությունը, որը գերիշխում 
էր մինչև 1960-ական թվականները, այլևս ընդունելի չէ։  

 

Աճի վերահսկման մակարդակը. աճի գոտիները և կենտրոնները 
Աճման գոտին այն տեղն է, որտեղ կատարվում է աճը, իսկ աճման 

կենտրոնը՝ այն տեղն է, որտեղ կատարվում է անկախ, ժառանգականորեն 
վերահսկվող աճը: Աճի բոլոր կենտրոնները նաև աճի գոտիներ են, բայց 
ոչ հակառակը։ Ոսկրային տեսության համաձայն՝ գանգոսկրերը միացնող 
կարանները, գանգի հիմքի և հոդագլխիկի ներաճառային ոսկրացման 
գոտիները աճման կենտրոններ են։ Աճը ժառանգական ծրագրի դրսևո-
րում էր բոլոր այդ շրջաններում, վերին ծնոտի տեղաշարժը դիտվում էր 
որպես կարանների աճով պայմանավորված ճնշման հետևանք։ Այս 
տեսության ճիշտ լինելու դեպքում աճը կարաններում պետք է կատար-
վեր շրջակա միջավայրից անկախ, և անհնարին կլիներ այդ պրոցեսում 
փոփոխություններ մտցնել։ Քանի դեռ ոսկրային տեսությունը մնում էր 
գերիշխող, ծնոտների աճի մոդիֆիկացիայի փորձերը քիչ էին նախա-
ձեռնվում. օրթոդոնտները կարծում էին, որ դա անհնար է։ Այժմ պարզ է, 
որ կարանները և վերնոսկրային հյուսվածքները գանգադիմային աճը 
պայմանավորող առաջնահերթ գործոններ չեն։  

 

Աճառը որպես գանգադիմային աճը պայմանավորող գործոն 
Երկրորդ տեսության համաձայն՝ գանգադիմային աճի որոշիչ 

գործոնը աճառների աճն է։ Ստորին ծնոտի հոդագլխիկի աճառը դի-
տարկվում է որպես այդ ոսկրի աճի կենտրոն։ Վերին ծնոտի աճը նույն-
պես բացատրվում է աճառային տեսությամբ։ Չնայած վերին ծնոտում 
աճառներ չկան, սակայն դրանք կան քթի միջնապատում, իսկ քիթ-
վերծնոտային համալիրը աճում է որպես ամբողջական միավոր։ Աճա-
ռային տեսության կողմնակիցները ենթադրում են, որ քթի աճառային 
միջնապատը վերին ծնոտի աճի խթանիչ է։ Ստուգելու համար այն 
ենթադրությունը, որ աճառը կարող է աճի կենտրոն լինել, կատարվել են 
երկու տեսակի փորձեր։ Դրանք ներառում էին՝ 1) աճառի տրանս-
պլանտացիայի արդյունքների վերլուծություն և 2) աճի վրա աճառի՝ վաղ 
շրջանում կատարվող հեռացման ազդեցության գնահատում։ Տրանս-
պլանտացիայի փորձերում դիմային ոսկրերը միացնող կարանի որևէ 
հատված տեղափոխվում էր մարմնի այլ շրջան, օրինակ՝ որովայնի 
խոռոչ: Երկար ոսկրերի էպիֆիզար թիթեղի մի մասը տրանսպլան-
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տացիայից հետո շարունակում է աճել նոր միջավայրում՝ ցույց տալով, որ 
աճառը իրականում ունի աճի պոտենցիալ։ Քթի միջնապատի աճառի 
տրանսպլանտացիան տարբեր արդյունքներ ուներ. երբեմն այն աճում էր, 
երբեմն՝ ոչ։ Ստորին ծնոտի հոդագլխիկի աճառը բնորոշվում էր զգալիո-
րեն ավելի փոքր աճով, քան մյուս աճառները։ Այդ փորձերը հաստա-
տեցին, որ որոշ աճառներ կարող են հանդես գալ որպես աճի կենտրոն, 
բայց ոչ ստորին ծնոտի հոդագլխիկի աճառը։ 

Կատարվել են փորձեր, որոնցով գնահատվում էր աճառները 
հեռացնելու ազդեցությունն աճի վրա։ Ուսումնասիրվել է ճագարի քթի 
աճառային միջնապատի հատվածի հեռացման ազդեցությունը դեմքի 
միջին մասի աճի վրա։ Միջնապատի էքստիրպացիան առաջացրել է աճի 
զգալի խանգարում։ Սակայն ապացուցված չէ, որ աճի վրա ընդհանուր 
ազդեցությունն այդպիսի փորձերի ժամանակ պայմանավորված է աճա-
ռային հյուսվածքի կորստով։ Կարելի է ենթադրել, որ աճի փոփոխու-
թյունները ոչ թե աճառային հյուսվածքի կորստի, այլ վիրաբուժական 
միջամտության, դրանով պայմանավորված տվյալ շրջանի արյունամա-
տակարարման պրոցեսի փոփոխության հետևանքն են։  

Նկարագրված են վաղ հասակում մարդու մոտ քթի աճառային 
միջնապատի կորստի մի քանի 
դեպքեր։ Բոլոր դեպքերում նկատվել 
է դեմքի միջին հատվածի թերաճ, 
սակայն չի կարելի վստահաբար 
պնդել, որ այն պայմանավորված է 
աճառային հյուսվածքի կորստով։ 
Այնուամենայնիվ, աճառը հեռաց-
նելուց հետո աճի խանգարումը բա-
վականին լուրջ է, և հետազոտող-
ների մեծ մասը եկել է այն եզրա-
կացության, որ միջնապատի աճառը 
իրապես աճի ներքին պո-տենցիալ 
ունի, որի կորուստը հանգեցնում է 
վերին ծնոտի զարգացման փոփո-
խությունների։ Հոդագլխիկի վզիկը 
համեմատաբար փխրուն հատված է։ 
Կողքից կտրուկ հարվածի դեպքում 
հաճախ դիտվում է հակառակ կողմի 

Նկ. 16. Ստորին ծնոտի վզիկի 
կոտրվածք: 
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հոդագլխիկի կոտրվածք։ Վզիկի կոտրվածքից հետո կողմնային թևակերպ 
մկանի ազդեցությամբ հոդագլխիկը սովորաբար տեղաշարժվում է և 
ժամանակի ընթացքում հաճախ ենթարկվում ռեզորբցիայի (նկ.16)։  
 Հոդագլխիկի կոտրվածքը համեմատաբար հաճախադեպ է երե-
խաների շրջանում։ Եթե հոդագլխիկը հանդես է գալիս որպես աճման 
կարևոր կենտրոն, ապա մանուկ հասակում այդպիսի տրավմայից հետո 
սպասելի է աճման լուրջ խանգարում։ Մինչև 1960-ական թվականները 
կարծում էին, թե հոդագլխիկի կոտրվածքը վաղ հասակում անխուսա-
փելիորեն հանգեցնում է աճման լուրջ խանգարումների։ 1960-ականներին 
Սկանդինավիայում կատարված երկու փայլուն հետազոտություններ 
հերքեցին այդ փաստը։ Գիլհուս-Մոեն և Լունդը ցույց տվեցին, որ երե-
խաների շրջանում հոդագլխիկի կոտրվածքից հետո առկա է հոդագլխիկի 
ռեգեներացիայի հիանալի հնարավորություն, անգամ մինչև նրա սկզբնա-
կան չափերի վերականգնումը։ Փորձարկվող կենդանիների դեպքում 
կոտրվածքից հետո հոդագլխիկը վերականգնվում էր անմիջապես վեր-
նոսկրից՝ կոտրվածքի տեղում։ Աճառի նոր շերտը ձևավորվում է 
հոդագլիկի վրա։ Չնայած երեխաների դեպքում աճառային շերտի վերա-
կանգնման վերաբերյալ կոնկրետ ապացույցներ չկան, սակայն հավա-
նական է, որ այն, այնուամենայնիվ, կատարվում է։ Սակայն հոդագլխիկի 
կոտրվածք ունեցող սկանդինավցի երեխաների 15-20%-ի դեպքում տրավ-
մայից հետո նկատվում էր աճի դանդաղում։ Նման տվյալներ ստացվել են 
նաև ուրիշ աղբյուրներից։ Հավանաբար աճի այդ խանգարումը բա-
ցատրվում է փափուկ հյուսվածքների տրավմայի աստիճանով և սպիների 
առաջացումով։ Տվյալ երևույթի մեխանիզմը նկարագրվում է հաջորդ 
բաժնում։  

Այսպիսով, գանգի հիմքի սինխոնդրոզները, ինչպես նաև քթի միջ-
նապատը (ավելի քիչ) կարող են գործել և գործում են որպես աճի անկախ 
կենտրոններ։ Սակայն ո՛չ տրանսպլանտացիոն փորձերը, ո՛չ էլ հոդա-
գլխիկի հեռացման փորձերը չեն հաստատում այն գաղափարը, որ 
հոդագլխիկի աճառը աճի կարևոր կենտրոն է։ 

 

Աճի ֆունկցիոնալ մատրիքսի տեսությունը 
Եթե ո՛չ ոսկրը, ո՛չ էլ աճառը գանգադիմային համակարգի զար-

գացման որոշիչ գործոններ չեն, ապա վերահսկումը կկատարվի հա-
րակից փափուկ հյուսվածքների կողմից։ Այդ տեսակետը ներկայացված 
էր Մոսսի աճման ֆունկցիոնալ մատրիքսի տեսության մեջ: Մոսսը կար-
ծում է, որ դեմքի աճը իրականանում է ծնոտները շրջապատող փափուկ 
հյուսվածքների շնորհիվ։  



  

35 | Oրթոդոնտիա / Ուսումնական ձեռնարկ 
 

 

Գանգի աճը Մոսսի ֆունկցիոնալ տեսության ապացույցն է։ Գանգն 
աճում է ուղեղի աճին համապատասխան։ Աճող ուղեղը ճնշում է գոր-
ծադրում և ձգում է գանգի ոսկրերի կարանները, և այդ մասերը պա-
սիվորեն լցվում են նոր ոսկրով, որպեսզի գանգի չափը համապատաս-
խանի ուղեղի չափերին։ Այսպես, օրինակ, միկրոցեֆալիայի դեպքում, երբ 
ուղեղի չափերը շատ փոքր են, գանգը նույնպես փոքր չափեր ունի։ Տվյալ 
դեպքում գլխի և ուղեղի չափերը համընկնում են։ Մյուս վառ օրինակը 
աչքի և ակնակապիճի չափերի փոխհարաբերությունն է։ Մեծ ու փոքր 
աչքերն առաջացնում են ակնակապիճների համապատասխան փոփո-
խություններ։ Այս դեպքում աչքը հանդես է գալիս որպես ֆունկցիոնալ 
հիմք։  

Մոսսի տեսության համաձայն՝ վերին և ստորին ծնոտի աճն ապա-
հովող հիմնական գործոնը քթի և բերանի խոռոչի մեծացումն է, որոնք 
աճում են ֆունկցիոնալ կարիքներին համապատասխան։ Այս տեսությու-
նը ցույց է տալիս, որ քթի միջնապատի և հոդագլխիկի աճառները զար-
գացման մեջ կարևոր դեր չեն կատարում, և նրանց կորուստը ֆունկցիա-
ները պահպանելու դեպքում աճի վրա չի ազդում։ Արդյունքում ստացվում 
է, որ գանգի աճը կատարվում է ի պատասխան ուղեղի աճի։ Գանգի 
հիմքի աճը առաջին հերթին ներաճառային զարգացման և սինխոնդրոզ-
ներում ոսկրային փոխարինման արդյունք է, սակայն նաև պայմանա-
վորված ուղեղի աճի ազդեցությամբ։ Վերին ծնոտի աճը պայմանավորված 
է կարանային աճի և ոսկրային մակերեսների ուղիղ վերակառուցման 
համակցումով։ Ստորին ծնոտի աճը կատարվում է ինչպես հոդագլխիկում 
ներաճառային աճի, այնպես էլ ոսկրի մակերեսներին ընթացող ապոզի-
ցիայի և ռեզորբցիայի հետևանքով։ Ակնհայտ է, որ ստորին ծնոտը տեղա-
շարժվում է տարածության մեջ մկանների և մյուս հարակից փափուկ 
հյուսվածքների աճման շնորհիվ, իսկ նոր ոսկրի ավելացումը կատար-
վում է փափուկ հյուսվածքների հետագա փոփոխությունների հետևան-
քով։  

Ատամնածնոտային համակարգի զարգացումը ներառում է հետևյալ 
շրջանները՝  
1. ներարգանդային շրջան, 
2. ծնվելուց մինչև կաթնատամների ծկթման սկիզբը ընկած շրջան, 
3. կաթնատամնային կծվածքի ձևավորման շրջան, 
4. ձևավորված կաթնատամնային կծվածքի կամ կաթնատամների՝ 

մշտական ատամներով փոխարինման նախապատրաստման շրջան, 
5. կաթնատամների փոխարինման շրջան, 
6. մշտական կծվածքի շրջան։ 
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1. Ներարգանդային զարգացման շրջան  
Ներարգանդային կյանքի երրորդ շաբաթում սաղմում հայտնաբեր-

վում են մի շարք առանցքային օրգաններ՝ նյարդային խողովակը, խոր-
դան և առաջնային աղիքը, որի երկու ծայրերն էլ կուրորեն փակ են։ Սաղ-
մի գլխային մասում հայտնվում է էկտոդերմայի ներփքում, որն առաջաց-
նում է ոչ մեծ խորություն՝ բերանային փոսիկը։ Զարգացմանը զուգընթաց 
բերանային փոսիկի հատակը սկսում է հպվել առաջնային աղիքի կույր 
ծայրի պատի հետ։ Այդ փուլում բերանային փոսիկը առաջնային աղիքից 
տարանջատված է ըմպանային թաղանթով։ 3-րդ շաբաթվա վերջում 
թաղանթը պատռվում է, և այդ պահից սկսած՝ բերանային փոսիկը սկսում 
է հաղորդակցվել առաջնային աղիքի հետ։  

 
Նկ. 17. 20 և 24 օրական սաղմի կտրվածքի սխեմատիկ պատկերը, որում երևում է 

նյարդային գլանակի և նյարդային խողովակի ձևավորումը. ա) նյարդային 
գլանակի բջիջները 20 օրականում, բ) 24 օրականում նյարդային գլանակի 

բջիջներն անջատվում են նյարդային խողովակից և սկսում են տեղաշարժվել 
էկտոդերմի տակ։ Միգրացիայի ավարտից հետո (4-րդ շաբաթ) նյարդային 
գլանակի բջիջները ձևավորում են դիմային շրջանի համարյա բոլոր ազատ 
մեզենքիմային հյուսվածքները։ Նյարդային գլանակի բջիջների մեծ մասը 

հետագայում տարբերակվում է կմախքային և շարակցական հյուսվածքների՝ 
ներառյալ ծնոտոսկրերը և ատամները։ 

 
Վ. Պրոֆիտը տարբերում է դիմածնոտային համակարգի զարգաց-

ման հետևյալ 5 շրջանները՝ 
1. սաղմնային թերթիկների առաջացում և գանգադիմային կառույցների 

սկզբնական ձևավորում, 
2. նյարդային խողովակի ձևավորում և բերանըմպանի սկզբնական 

ձևավորում, 
3. բջջային պոպուլյացիաների, հատկապես նյարդային գլանակի բջիջ-

ների և նրանց ածանցյալների առաջացում, միգրացիա և փոխազդե-
ցություն, 
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4. օրգան-համակարգերի, խռիկային աղեղների և առաջնային և երկրոր-
դային քիմքի ձևավորում, 

5. հյուսվածքների (կմախքային, մկանային և նյարդային էլեմենտների) 
վերջնական տարբերակում։ 

Դեմքի և պարանոցի համարյա բոլոր հյուսվածքները զարգանում են 
էկտոդերմից, անգամ մկանային և կմախքային էլեմենտները, որոնք 
օրգանիզմի մնացած մասերում զարգանում են մեզոդերմից։ Այդ հյուս-
վածքների մեծ մասը զարգանում է նյարդային գլանակի բջիջներից։ Նյար-
դային գլանակի բջիջները տեղաշարժվում են ներքև՝ նյարդային խողո-
վակի ուղղությամբ՝ էկտոդերմի տակ։ Նյարդային գլանակի բջիջների 
դերը գլխի և դեմքի կառույցների ձևավորման գործում այնքան մեծ է, որ 
նրանք կարող են դիտարկվել որպես չորրորդ սաղմնային թերթիկ։  

Բերանի խոռոչի զարգացման հետագա ընթացքը սերտորեն կապ-
ված է սաղմի գլխային ծայրին խռիկային աղեղների առաջացման հետ, 
որոնք ներառում են խռիկային գրպանները և խռիկային ճեղքերը։ Դրան-
ցից ամենախոշորները առաջին խռիկային աղեղներն են, որոնք կոչվում 
են մանդիբուլյար խռիկային աղեղներ։ Նրանցից առաջանում են 5 ելուն-
ներ, որոնք շրջապատում են բերանային փոսիկի մուտքը՝ 2 վերինծնո-
տային ելուն, 2 ստորինծնոտային ելուն և ճակատային թմբիկ (նկ. 18)։ 

Վերևից բերանային փոսիկը սահմանափակվում է կենտ ճակա-
տային թմբիկով և նրա երկու կողմերում առկա վերծնոտային ելուններով։ 
Ներքևում տեղակայված են երկու ստործնոտային ելունները։ Հետագա 
զարգացման ընթացքում ճակատային ելունի կողմնային մասերում 
հայտնվում են 2 խորություն՝ հոտառական փոսիկներ, որոնք այն բա-
ժանում են մի շարք մասերի։  

 
Նկ. 18. Դիմային ելունների սերտաճման սխեմատիկ պատկերը: 

 
Միջին մասը, որը հոտառական փոսիկների միջև է, պահպանում է 

«ճակատային ելուն» անվանումը, իսկ հոտառական փոսիկները շրջա-
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պատող գլանաձև բարձրությունները ստանում են համապատաս-
խանաբար «մեդիալ և լատերալ քթային ելուն» անունը։ Լատերալ քթային 
ելունները վերծնոտայիններից բաժանվում են ակոսների միջոցով, որոնք 
կոչվում են քթարցունքային։ Հետագայում այդ ակոսները վերափոխվում 
են քթարցունքային խողովակների, որոնցով ակնակապիճից արցունքա-
յին հեղուկը արտահոսում է դեպի քթի խոռոչ։ Ներարգանդային զար-
գացման 5-6-րդ շաբաթում սկսում են ձևավորվել քթանցքերը։ Հոտառա-
կան փոսիկներն աստիճանաբար խորանում են և ներթափանցում առաջ-
նային բերանային խոռոչ։ Անցքերը, որոնցով քթանցքերը բացվում են 
դեպի դուրս, առաջնային քթային անցքերն են: Առաջնային քթային խո-
ռոչի տակ առկա մեզենքիմը կոչվում է առաջնային քիմք։ Միաժամանակ 
ինտենսիվ աճում են վերծնոտային ելունները, որոնք սերտաճում են 
միմյանց և մեդիալ քթային ելունի հետ՝ առաջացնելով վերին ծնոտը և 
վերին շրթունքը։ Վերծնոտային ելուններից առաջանում են վերին ծնոտը 
(բացառությամբ կտրիչային ոսկրի, որն առաջանում է մեդիալ քթային 
ելունից), այտոսկրերը, վերին շրթունքի կողմնային հատվածները, թշերի 
վերին մասը։ Մեդիալ քթային ելուններից առաջանում են վերին շրթունքի 
միջնամասը (philtrum), միջծնոտային (կտրիչային) ոսկրը, քթի միջնա-
պատը, խոփոսկրը։ Կողմնային (լատերալ) քթային ելուններից առա-
ջանում են քթի թևերը և մեջքը։ Ստործնոտային ելունները սերտաճելով 
առաջացնում են ստորին ծնոտը, ստորին շրթունքը և դեմքի ստորին 
հատվածը։ Վերծնոտային ելունները բերանի անկյունների մակարդակի 
վրա սերտաճում են ստործնոտային ելունների հետ։ Լեզուն զարգանում է 
բերանի խոռոչի հատակում առաջին երեք զույգ խռիկային աղեղների 
մասնակցությամբ։ Սաղմնային կյանքի 7-րդ շաբաթում վերծնոտային 
ելունների ներքին մակերեսներին առաջանում են թիթեղանման ելուստ-
ներ, որոնք կոչվում են քմային թիթեղներ։ Նրանք ի սկզբանե ուղղված են 
լեզվի երկու կողմերով դեպի ներքև, բայց հետո աստիճանաբար բարձ-
րանում են, ստանում են հորիզոնական դիրք և սաղմնային զարգացման 
2-րդ ամսվա վերջում սերտաճում են միջին գծով։ Այդպես առաջանում է 
կարծր քիմքը, և այդ պահից բերանի խոռոչն անջատվում է քթի խոռոչից։  
2․ Երեխայի ծնվելուց մինչև կաթնատամների ծկթման շրջան (1-6 
ամսական) 

Նորածնի ալվեոլյար ելունները կոչվում են լնդային գլանակներ։ 
Ստորին ծնոտը տեղակայված է 10մմ-ով ավելի դիստալ, քան վերինը (նկ. 
19): 
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Երեխայի ծնվելու ընթացքում ստորին ծնոտի դիստալ դիրքը 
նպաստում է գլխի ավելի հեշտ անցմանը և պաշտպանում է այն հնարա-
վոր տրավմայից։ Կաթնատամների ծկթման շրջանում (6-8 ամսական) 

ծնոտների փոխհարաբե-
րությունը սովորաբար 
նորմալանում է (նկ. 20), 
որը պայմանավորված է 
նրանով, որ ստորին 
կտրիչներն ավելի վաղ են 
ծկթում, և այդ մասում 
ալվեոլյար ելունը ավելի 
ինտենսիվ է աճում, նաև 
պայմանավորված է ծծելու 
ընթացքում ֆունկցիոնալ 
ծանրաբեռնվածությամբ։ 

 Ստորին ծնոտի եր-
կու կեսերը թելանման 
աճառով իրար են միացած 
միջին գծով։ Կյանքի առա-
ջին տարվա վերջում այդ 
կարանը ոսկրանում է։ 

Նորածնի գանգի տա-
փակ ոսկրերը իրարից 
առանձնացած են շարակ-
ցական հյուսվածքով (նկ.9)։ 

Այդ բաց մասերը՝ գաղտուն-
ները, ապահովում են գանգի 

դեֆորմացիան ծննդաբերության ժամանակ, որը կարևոր է ծննդաբե-
րական ուղիներով երեխայի գլուխն անցնելու համար։  

Նորածնի բերանում ծնվելու պահին հազվադեպ է առկա լինում 
ատամ (նատալ ատամ)։ Որոշ դեպքերում ատամը ծկթում է կյանքի 
առաջին ամսվա ընթացքում (նեոնատալ ատամ)։ 85% դեպքերում նատալ 
և նեոնատալ ատամները ստորին կտրիչներն են, հազվադեպ՝ գերկոմպ-
լեկտ ատամները։  
3. Կաթնատամնային կծվածքի ձևավորման շրջան (6 ամսականից 3 
տարեկան) 

Կաթնատամները ծկթում են, դասավորվում ատամնաշարերով՝ 
ձևավորելով կծվածքը։ Կծվածքը ատամնաշարերի հպումն է ստորին 

Նկ.19. Նորածնին բնորոշ ստորին  
ծնոտի դիստալ դիրքը: 

 

Նկ. 20. Ծնոտների փոխհարաբերությունը  
6-8 ամսականում: 
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ծնոտի սովորութային դիրքում։ 3-6 ամիս ծկթման ուշանալը կամ արա-
գանալը դիտարկվում է որպես նորմա։ Առաջին ժամանակավոր աղորիք-
ների ծկթման ժամանակ (1,5 տարեկանում) ծնոտների անատամ մասերը 
տարանջատվում են, որը կծվածքի առաջին ֆիզիոլոգիական բարձրա-
ցումն է ըստ Շվարցի:  

Աղյուսակ 1. 
Կաթնատամնային կծվածքի զարգացման ժամկետները. 

Ատամ 
Կրակալման 
նշաններ 

Ծկթման 
շրջան 

Արմատների 
ձևավորման 
ավարտ 

Արմատների 
ներծծման 
սկիզբ 

I 
անտենատալ 
զարգացման 5-
րդ ամիս 

6-8 
ամսական 

1,5-2 
տարեկան 

4 տարեկան 

II 
անտենատալ 
զարգացման 5-
րդ ամիս 

8-10 
ամսական 

1,5-2 
տարեկան 

5 տարեկան 

III 
անտենատալ 
զարգացման 5-
րդ ամիս 

16-20 
ամսական 

2,5-3 
տարեկան 

8 տարեկան 

IV 
անտենատալ 
զարգացման 5-
րդ ամիս 

12-16 
ամսական 

2-2,5 
տարեկան 

7 տարեկան 

V 
անտենատալ 
զարգացման 6-
րդ ամիս 

20-30 
ամսական 

3 տարեկան 8 տարեկան 

 
Երկրորդ կաթնատամ աղորիքների դիստալ մակերեսները միև-

նույն ուղղահայաց հարթության մեջ են (նկ. 21)։ 
Վերին առաջային ատամները վերածածկում են ստորիններին և 

կոնտակտի մեջ են նրանց հետ։ Կաթնատամնային ատամնաշարերի 
ֆրոնտալ հատվածում կան տարածություններ (դիաստեմա և տրեմաներ)։ 
Հատկապես արտահայտված են պրիմատների տրեմաները (մարդանման 
կապիկների մեծ մասի դեպքում դրանք պահպանվում են ամբողջ կյանքի 
ընթացքում) (նկ. 22)։ Վերին ծնոտի վրա պրիմատների տրեմաները կողմ-
նային կտրիչի և ժանիքի միջև են։ Ստորին ծնոտի վրա դրանք տեղա-
կայվում են ժանիքների և առաջին աղորիքների միջև։ Պրիմատների տրե-
մաները սովորաբար նկատվում են ատամների ծկթելու պահից սկսած։  
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Կաթնատամնային կծվածքի զարգացման վաղ շրջանում հնարավոր է 
խոր կծվածքի առկայություն։ Հետագայում կտրիչային վերածածկի խո-
րությունը փոքրանում է՝ պայմանավորված կաթնատամ աղորիքների 
ծկթմամբ, կտրիչների մաշվածությամբ և աճի ընթացքում ստորին ծնոտի 
տեղաշարժմամբ։  
4․Ձևավորված կաթնատամնային կծվածքի կամ կաթնատամների 
մշտական ատամներով փոխարինման նախապատրաստման շրջան (3-6 
տարեկան) 
Այս շրջանին բնորոշ են հետևյալ նշանները՝ 
 ֆիզիոլոգիական դիաստեմիայի և տրեմաների առկայությունը, 
 կտրող եզրերի և ծամողական մակերեսների ֆիզիոլոգիական մաշ-

վածությունը, որը նպաստում է ստորին ծնոտի դեպի առաջ 
տեղաշարժին, 

 աճի հետևանքով ստորին ծնոտը տեղաշարժվում է առաջ և ձևա-
վորվում է ուղիղ սահող օկլյուզիա /վերին և ստորին կտրիչների եզր-
եզր հպում/, 

 երկրորդ կաթնատամ աղորիքների դիստալ մակերեսներն առաջաց-
նում են մեզիալ աստիճան (նկ. 23)։ 

5․Կաթնատամների փոխարինման շրջան՝ մշտական ատամներով (6-12 
տարեկան), որը ներառում է երկու փուլ՝ վաղ խառը կծվածք և ուշ խառը 
կծվածք:  

Նկ. 21. Երկրորդ 
կաթնատամ 

աղորիքների դիստալ 
մակերեսները 

միևնույն 
ուղղահայաց 

հարթության մեջ են 
(flush terminal plane): 
 

Նկ. 22. Պրիմատների 
տրեմաները: 
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Վաղ խառը կծվածք (6-9 տարեկան) 
Ամենաակտիվ աճը դիտվում է առաջին 

1,5 տարվա ընթացքում։ Առաջին մշտական 
աղորիքների ծկթման ժամանակ կատարվում է 
կծվածքի երկրորդ ֆիզիոլոգիական բարձրա-
ցում։ Երկրորդ կաթնատամ աղորիքների դիս-
տալ մակերեսների փոխհարաբերությունը շատ 
կարևոր է առաջին մշտական աղորիքների ճիշտ 
ծկթելու և ատամնաշարերում ճիշտ տեղակայ-
վելու համար։ Ծկթման ընթացքում առաջին 
մշտական աղորիքը ատամնաշար է ուղղորդ-
վում երկրորդ կաթնատամ աղորիքի դիստալ 
մակերեսով։ Երկրորդ կաթնատամ աղորիքների 

դիստալ մակերեսների փոխհարաբերությունը կարող է 3 տեսակ լինել։  
ա) Երկրորդ կաթնատամ աղորիքների դիստալ մակերեսները 

տեղակայվում են միևնույն ուղղահայաց հարթության մեջ (flush terminal 
plane) (նկ. 21)։ Այդ դեպքում ծկթող մշտական աղորիքները թմբիկային 
փոխհարաբերություն կունենան։ Այդ փոխհարաբերությունից թմբիկ-
ֆիսուրային փոխհարաբերության (Class I) անցման համար անհրաժեշտ 
է, որ ստորին աղորիքը վերին աղորիքի նկատմամբ առաջ գա 3-5մմ-ով։ Դա 
հնարավոր է ստորին ատամնաշարի պահեստային (ռեզերվային) 
տարածությունների և ստորին ծնոտի դիֆերենցիալ աճի շնորհիվ։ 
Ստորին աղորիքի անցումը թմբիկային կոնտակտից թմբիկ-ֆիսուրային 
փոխհարաբերության (Class I) կարող է ընթանալ երկու մեխանիզմներով՝ 
վաղ և ուշ տեղաշարժերով։ Վաղ տեղաշարժը կատարվում է խառը 
կծվածքի սկզբնական փուլում։ Առաջին մշտական աղորիքի ծկթման ուժը 
բավարար է առաջին և երկրորդ կաթնատամ աղորիքները ատամնա-
ղեղով դեպի առաջ տեղաշարժելու, պրիմատների տրեմաները փակելու և 
Class I թմբիկ-ֆիսուրային փոխհարաբերության հասնելու համար։ Շատ 
երեխաների դեպքում պրիմատների տրեմաները բացակայում են, և Class I 
փոխհարաբերության հասնելու համար անհրաժեշտ ստորին առաջին 
մշտական աղորիքների տեղաշարժը աղեղով դառնում է անհնար։ Նրանց 
դեպքում ստորին առաջին մշտական աղորիքի միգրացիան հնարավոր է 
հետագայում իրագործվի երկրորդ կաթնատամ աղորիքի փոխարինման 
ընթացքում պահեստային տարածության հաշվին։ Դա կատարվում է ուշ 
խառը կծվածքի շրջանում և կոչվում է ուշ տեղաշարժ։  

Նկ. 23. Մեզիալ 
աստիճան  

(Mesial step terminal 
plane): 

 



  

43 | Oրթոդոնտիա / Ուսումնական ձեռնարկ 
 

 

բ) Մեզիալ աստիճան (Mesial step terminal plane) 
Այս տեսակի փոխհարաբերության դեպքում ստորին կաթնատամ 

աղորիքի դիստալ մակերեսը տեղակայված է ավելի մեզիալ՝ վերին 
կաթնատամ աղորիքի համեմատ (նկ. 23)։ Տվյալ փոխհարաբերությունը 
նորմա է ձևավորված ժամանակավոր կծվածքի և խառը կծվածքի սկզբնա-
կան շրջանի դեպքում։ Այդ դեպքում ծկթող մշտական աղորիքները 
տեղակայվում են Class I-ով։  

գ) Դիստալ աստիճան (Distal step terminal plane) 
Այս դեպքում ստորին կաթնատամ 

աղորիքի դիստալ մակերեսը տեղակայված 
է ավելի դիստալ՝ վերին կաթնատամ 
աղորիքի համեմատ (նկ. 24), և ծկթող 
առաջին մշտական աղորիքները 
տեղակայվում են Class II-ով։  

6-7 տարեկանում ծկթում են կենտրո-
նական կտրիչները։ Ինչպես վերին, այնպես 
էլ ստորին ատամնաշարերում մշտական 
ատամների սաղմերը կաթնատամ կտրիչնե-
րի համեմատ ունեն ավելի օրալ և ապիկալ 
դիրք (նկ. 22)։ Այս իսկ պատճառով ստորին 
մշտական կտրիչները միտված են ծկթելու 
ավելի լինգվալ անգամ այն երեխաների դեպքում, ովքեր ունեն նորմալ 
ատամնաշարեր՝ ատամների միջև տարածությունների առկայությամբ։ 
Բացի դրանից, ստորին մշտական կենտրոնական կտրիչի լայնությունը ≈ 
5,5մմ է, իսկ ստորին կաթնատամ կենտրոնական կտրիչինը՝ 3մմ։ Քանի 
որ մնացած մշտական կտրիչներն ու ժանիքները 2-3մմ-ով ավելի լայն են, 
քան իրենց նախորդող կաթնատամները, ուստի կաթնատամների միջև 
եղած տարածությունները (դիաստեմաները և տրեմաները) ոչ միայն 
նորմալ են, այլև չափազանց կարևոր։ Հակառակ դեպքում մշտական 
ատամների ծկթելու համար բավարար տեղ չէր լինի։  

Կաթնատամ կտրիչների փոխարինման շրջանում դիտվում է 
միջժանիքային լայնության մեծացում ինչպես վերին, այնպես էլ ստորին 
ծնոտի վրա։ Դրա շնորհիվ մշտական կտրիչները ճիշտ են դասավորվում։ 
Ատամնաշարերում ավելի խոշոր մշտական կտրիչների ճիշտ դասավոր-
վելուն նպաստող այլ մեծ գործոն է կտրիչների ինկլինացիայի փոփո-
խությունը։ Մշտական կտրիչների պսակներն ավելի լաբիալ են թեքված, 
քան կաթնային կտրիչներինը, որը հանգեցնում է ատամնաշարի 
երկարության ավելացմանը։  

Նկ. 24. Դիստալ աստիճան 
(Distal step terminal plane): 
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Ուշ խառը կծվածք (9-12 տարեկան) 
Ի տարբերություն ֆրոնտալ ատամների՝ նախաաղորիքներն իրենց 

նախորդող կաթնատամներից ավելի փոքր են։ Միջինը ստորին երկրորդ 
կաթնատամ աղորիքը երկրորդ նախաաղորիքից մեծ է 2մմ-ով, իսկ վերին 
երկրորդ կաթնատամ աղորիքը վերին երկրորդ նախաաղորիքից մեծ է 
1,5մմ-ով։ Առաջին կաթնատամ աղորիքը փոքր-ինչ մեծ է առաջին նախա-
աղորիքից 0,5մմ-ով։ Արդյունքում ստորին ատամնաշարի ամեն կողմում 
առաջանում է 2,5մմ, իսկ վերինի դեպքում՝ 1,5մմ տարածություն, որը 
կոչվում է պահեստային (ռեզերվային) տարածություն (leeway space)։ Նրա 
առկայությունը կարևոր է ժանիքների ծկթման և ատամնաշարերում 
նրանց ճիշտ դասավորման համար։ Վերին ծնոտի վրա սկզբում ծկթում են 
առաջին նախաաղորիքները (9 տարեկանում), հետո՝ ժանիքները և երկ-
րորդ նախաաղորիքները. վերջիններս հաճախ միաժամանակ են ծկթում 
(10-11 տարեկանում)։ Այդ դեպքում ռեզերվային տարածությունը գրավում 
են ժանիքները՝ տեղաշարժվելով դիստալ ուղղությամբ։ Ստորին ծնոտի 
վրա սկզբում ծկթում են ժանիքները (9 տարեկանում), հետո առաջին 
նախաաղորիքները (10 տարեկանում) և երկրորդ նախաաղորիքները (11 
տարեկանում)։ Ժանիքների և երկրորդ մշտական աղորիքների ծկթման 
ժամանակ կատարվում է կծվածքի երրորդ ֆիզիոլոգիական բարձրացում։  

 
Նկ. 25. «Անճոռնի ճուտիկի» շրջան: 
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«Անճոռնի ճուտիկի» շրջան  
Զարգացող մշտական ժանիքները ծկթման ընթացքում կողմնային 

կտրիչների արմատները տեղաշարժում են մեզիալ ուղղությամբ։ Կողմ-
նային կտրիչների ճնշմամբ կենտրոնական կտրիչների արմատները 
նույնպես տեղաշարժվում են դեպի մեզիալ կողմ։ Կենտրոնական կտրիչ-
ների պսակների դիստալ դիվերգենցիան հանգեցնում է դիաստեմայի 
առաջացմանը։ Այդ իրավիճակը նկարագրվել է Բրոադբենտի կողմից՝ 
որպես «անճոռնի ճուտիկի» շրջան, քանի որ այդ ժամանակ երեխաներն 
այդքան էլ գրավիչ տեսք չունեն (նկ. 25)։ Ժանիքների ծկթմանը զուգընթաց 
ճնշման գոտին տեղափոխվում է դեպի կտրիչների պսակային հատված, և 
տվյալ վիճակն ինքնակարգավորվում է։  

Աղյուսակ 2.  
Մշտական կծվածքի զարգացման ժամկետները. 

Ատամ 
Կրակալման 

նշաններ 
Ծկթման 
ժամկետ 

Արմատների 
ձևավորման ավարտ 

1 
 

3-4 ամսական 7-8 տար. 10 
3-4 ամսական 6-7 տար. 9 

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

3 
4-5 ամսական 11-12 տար. 13-15 
4-5 ամսական 10-11 տար. 12-14 

4 

1տարեկան 6 
ամսական  
1տարեկան 9 
ամսական  

10-11 տար. 12-13 

1տ. 9 ամսական – 2 
տարեկան 

10-12 տար. 12-13 

5 
2-2,5 տարեկան 10-12 տար. 12-14 
2-2,5 տարեկան 10-12 տար. 13-14 

6 
մինչև ծնվելը 6-7 տար. 9-10 
ծնվելիս  6-7 տար. 9-10 

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

8 
7-9 տարեկան 17-30 տար. 18 և մեծ 
8-10 տարեկան  17-30 տար. 18 և մեծ 
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6.Մշտական կծվածքի շրջան 
Առաջին փուլը ձևավորվող մշտական կծվածքն է (12-18 տարեկա-

նում)։ Ծկթում են երկրորդ և երրորդ մշտական աղորիքները, որը զու-
գորդվում է ալվեոլյար ելունի ակտիվ աճով։ Այդ շրջանը ծնոտների աճի 
պուբերտատ (հասունացման) գագաթնակետի շրջանն է։  

Երկրորդ փուլը ձևավորված մշտական կծվածքն է (18-ից հետո)։ 
Ոսկրի ձևավորման և վերակառուցման պրոցեսները դանդաղում են, բայց 
չեն դադարում։ Ատամների մեզիալ տեղաշարժը շարունակվում է մարդու 
կյանքի ընթացքում՝ կոնտակտային 
մակերեսների մաշվելուն զուգընթաց։  

Ֆիզիոլոգիական մշտական 
կծվածքը բնութագրվում է հետևյալ 
նշաններով (նկ. 26).  

 Վերին կողմնային ատամները վերա-
ծածկում են ստորինները երկայնա-
կան ակոսի խորության չափով, 
ֆրոնտալ հատվածում վերին կտրիչ-
ները վերածածկում են ստորինները 
ոչ ավելի, քան 1/3-ով, և նրանց միջև 
կա կտրիչ-թմբիկային կոնտակտ: 

 Վերին աղորիքների քմային թմբիկ-
ները կոնտակտի մեջ են ստորին աղորիքների երկայնաձիգ ակոսի հետ: 
 
 Ամեն ատամ ունի 2 անտագոնիստ, բացի վերին վերջին ատամներից և 

ստորին կենտրոնական կտրիչներից, որոնք ունեն մեկական անտա-
գոնիստ: 

 Վերին ծնոտի յուրաքանչյուր ատամ կոնտակտի մեջ է ստորին ծնոտի 
համանուն ատամի և ավելի ետ տեղակայված ատամի հետ, իսկ 
ստորին ծնոտի յուրաքանչյուր ատամ կոնտակտի մեջ է վերին ծնոտի 
համանուն ատամի և ավելի առաջ տեղակայված ատամի հետ: 

 Ատամները հպվում են միմյանց ապրոքսիմալ մակերեսների կոնտակ-
տային կետերով: 

 Վերին առաջին աղորիքի մեզիալ-թշային թմբիկը տեղակայվում է 
ստորին ծնոտի առաջին աղորիքի մեզիալ- թշային ակոսում:  

 Դեմքի միջին գիծն անցնում է կենտրոնական կտրիչների միջով:  
 Վերին ծնոտի ատամնային աղեղը մեծ է ալվեոլյար աղեղից, իսկ 

ալվեոլյար աղեղը մեծ է բազալ աղեղից: 

Նկ. 26. Ֆիզիոլոգիական  
օկլյուզիա: 
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 Ստորին ծնոտի վրա հակառակ պատկերն է. բազալ աղեղը մեծ է 
ալվեոլյար աղեղից, իսկ ալվեոլյար աղեղը՝ ատամնայինից: 

 Վերին ատամնաշարն ունի կիսաէլիպսի տեսք, իսկ ստորինը՝ պարա-
բոլի։ 

  
Ձևավորվող ատամնածնոտային համակարգի ֆունկցիոնալ 

առանձնահատկությունները 
 

Բերանի խոռոչի ֆիզիոլոգիական գլխավոր ֆունկցիաներն են ծամո-
ղական, կլման, շնչառական և խոսքի ֆունկցիաները։ Բերանի խոռոչի 
ֆունկցիաների հասունացումը կատարվում է հաջորդաբար՝ բերանի 
առաջային հատվածներից դեպի հետին հատվածներ։ Ծնվելու պահին 
շրթունքները համեմատաբար լավ են զարգացած և ունակ են ակտիվ 
ծծողական ֆունկցիա կատարելու, իսկ բերանի խոռոչի խորքում գտնվող 
կառույցները համարյա զարգացած չեն։ Ժամանակի ընթացքում լեզվի 
հետին մասերի ակտիվության ուժգնացման և ըմպանային /ֆարինգեալ/ 
կառույցների ավելի բարդ շարժումների պահանջ է զարգանում։ Նորածնի 
դեպքում զարգացած է ծծողական ֆունկցիան։ 

Երեխան ծնվում է ծծողական ոչ պայմանական ռեֆլեքսով։ 2-4 
օրերին ամրապնդվում է պայմանական ծծողական ռեֆլեքսը։ Ծծելու 
պրոցեսում առաջացող ֆունկցիոնալ ծանրաբեռնվածությունը նպաստում 
է ծնոտների, հատկապես ստորին ծնոտի ինտենսիվ աճին։ Ծծողական 
ռեֆլեքսը սովորաբար մարում է կյանքի առաջին տարվա վերջում։ 
Երեխայի սննդակարգի մեջ կիսակոշտ և կոշտ մթերքի ավելացմամբ 
երեխան ստիպված է լինում լեզուն օգտագործել ավելի բարդ շարժում-

ների համար, որոնք կձևավորեն 
կերակրագունդը, այն կտեղավորեն 
լեզվի մեջտեղում և կտեղափոխեն 
դեպի ըմպան։ Այդպես զարգանում է 
ծամողական ֆունկցիան։ Փոքր երե-
խայի ծամողական շարժումները 
իրենցից ներկայացնում են բերանը 
բացելու ժամանակ ստորին ծնոտի 
դեպի կողք տեղաշարժ, այնուհետև՝ 
վերջինիս վերադարձ դեպի միջին 
գիծ և այդ դիրքում բերանի փակում։ 
Կաթնատամ աղորիքների ծկթելու 

պահին ծամելու նորածնային այդ Նկ. 27. Ծամելու մոդելը: 
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եղանակն արդեն լավ զարգացած է։ Մեծահասակի ծամելու մոդելը խիստ 
տարբերվում է երեխային բնորոշ մոդելից. մեծահասակը բերանը բացելիս 
իջեցնում է ստորին ծնոտը ուղիղ ներքև, հետո տեղաշարժում է դեպի 
կողք և հպում է ատամները (նկ. 27): Ծամողական մոդելը փոփոխվում է 
մշտական ժանիքների ծկթման հետևանքով, որը կատարվում է ≈12 
տարեկանում։ Հետաքրքիր է, որ այն մեծահասակները, ում դեպքում բաց 
առաջային կծվածքի պատճառով ժանիքների ֆունկցիան չի զարգացել, 
պահպանում են ծամելու մանկական մոդելը։ Շվարցը ենթադրում էր, որ 
կծվածքի ձևավորումը պայմանավորված է ծամողական ֆունցիայի 
ինտենսիվությամբ, նաև ծամիչ մկանի և քունքամկանի զարգացման 
աստիճանով։ 

 
Նկ. 28. Ծամելու մասետերիալ և տեմպորալ տեսակները: 

 

Դրանով պայմանավորված՝ նա առանձնացրել է ծամելու 2 կոնս-
տիտուցիոնալ տեսակներ՝ մասետերիալ և տեմպորալ, որոնք ունեն մոր-
ֆոլոգիական և ֆունկցիոնալ առանձնահատկություններ (նկ. 28): 

Մասետերիալ տեսակին բնորոշ են հետևյալ հատկանիշները. 
1. Ծամիչ մկանը (m. masseter) լավ զարգացած է, քունքամկանը (m. 

temporalis) թույլ է զարգացած: 
2. Ծամողական շարժումները դանդաղ են: 
3. Ստորին ծնոտի բարձրացման ժամանակ վերջինիս դեպի առաջ 

տեղաշարժվելու միտում կա։ 
Տեմպորալ տեսակին բնորոշ հատկանիշներն են. 
1. Քունքամկանը լավ զարգացած է, իսկ ծամիչ մկանը՝ ոչ:  
2. Ծամողական շարժումներն արագ են: 
3. Ստորին ծնոտի բարձրացման ժամանակ վերջինիս դեպի հետ 

տեղաշարժվելու միտում կա։ 
Կրիշտաբն առանձնացնում է նաև ծամելու III տեսակը՝ տեմպորո-

մասետերիալ, որի դեպքում ծամիչ մկանի կամ քունքամկանի առավել 
զարգացում չի նկատվում։  
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Կլման ակտը զարգացման տարբեր փուլերում ենթարկվում է վերա-
կառուցման։ Երեխայի ծնունդից սկսած մինչև կաթնատամների ծկթելը 
նրան հատուկ է կլման մանկական (ինֆանտիլ) տեսակը, որը բնու-
թագրվում է շուրթերի մկանների ակտիվ կրճատումներով և ըմպանային 
/ֆարինգեալ/ մկանների ու լեզվի հետին մասի ցածր ակտիվությամբ։ 
Կլման ակտի ժամանակ լեզուն հպվում է շրթունքների և թշերի ներքին 
մակերեսին։ Կաթնատամային կծվածքի ձևավորման շրջանում տեղի է 
ունենում կլման ձևի փոփոխում: Այդ պրոցեսը կապված է լեզվի հետին 
հատվածների ակտիվության ուժեղացման և ծծողական ֆունկցիայի 
դադարեցման հետ: Համարյա բոլոր նորածինների դեպքում նկատվում է 
ոչ սննդային առարկաներ ծծելու սովորություն՝ բութ մատի կամ ցուցա-
մատի, տարբեր իրեր ծծելու, որը պահպանվում է մինչև 2 տարեկան և 
ավելի։ 2 տարեկանում բաժակից խմելը փոխարինում է շշից խմելուն, 
կրծքով կերակրվելուն, և ոչ սննդային առարկաներ ծծելու սովորությամբ 
երեխաների քանակը նվազում է։ Ծծելու սովորությունը վերանալուց 
հետո կլման մանկական տեսակը փոխարինվում է մեծահասակներին 
բնորոշ սոմատիկ տեսակով։ Այն իրագործվում է հպված ատամնաշարերի 
պայմաններում, և լեզուն հպվում է ատամների ներքին մակերեսին։ 
Շրթունքների մկանները թուլացած են։ Սակայն պահպանված ծծողական 
սովորությունների պայմաններում սոմատիկ կլման ձևը լիարժեք չի 
ձևավորվում։  

Շնչառական ֆունկցիա 
Տարբերում են քթային, բերանային և խառը շնչառություն: Հանգստի 

պայմաններում ֆիզիոլոգիական համարվում է միայն քթային շնչա-
ռությունը: 

Խոսքի ֆունկցիան 
Բերանի խոռոչի ֆունկցիաների հասունացման սկզբունքը առջևից 

դեպի հետ լավ ներկայացվում է խոսքի զարգացման պրոցեսում։ Սկզբում 
արտաբերվում են շրթունքային հնչյունները՝ մ, պ, բ, այդ իսկ պատճառով 
նորածնի առաջին բառերն են «մամա» կամ «պապա»։ Որոշ ժամանակ 
անց ի հայտ են գալիս այն բաղաձայնները, որոնք արտաբերվում են լեզվի 
ծայրով (տ, դ)։ Սուլող հնչյունները (ս, զ) արտասանելու համար լեզվի 
ծայրը պետք է տեղակայվի քիմքին մոտ, այդ պատճառով էլ դրանք 
արտաբերվում են ավելի ուշ, իսկ ամենավերջին արտասանվող հնչյունը 
ռ-ն է, որի դեպքում անհրաժեշտ է լեզվի հետին հատվածի լավ զարգա-
ցում, այն հաճախ չի արտաբերվում մինչև 4-5 տարեկան։  
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ԳԼՈՒԽ 3. 
ՊԱՏՃԱՌԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (ԷԹԻՈԼՈԳԻԱ) 

 
Կծվածքի անկանոնությունների պատճառագիտությունը (էթիոլո-

գիան) անկանոնության առաջացման պատճառի կամ պատճառների 
ուսումնասիրությունն է։ Օրթոդոնտիկ խնդիրներն առաջանում են երկու 
հիմնական գործոնների ազդեցությունից՝ գենետիկական և շրջակա 
միջավայրի գործոններից։ Ժամանակակից օրթոդոնտիկ բուժումը ներա-
ռում է հնարավոր էթիոլոգիական պատճառների բացահայտումը և 
դրանց ազդեցության վերացումը։ Սա կարևոր նշանակություն ունի օրթո-
դոնտիկ կանխարգելիչ միջոցառումներ անցկացնելիս, քանի որ էթիոլո-
գիկ գործոնի ազդեցության վերացումը խոչընդոտում է անկանոնության 
զարգացումը և նպաստում է արդեն առկա խանգարումների ինքնա-
կարգավորմանը։ 

Ատամնաշարերի և կծվածքի նորմալ զարգացումը պայմանավոր-
ված է ատամնաալվեոլյար, կմախքային և նյարդամկանային մի շարք 
փոխկապակցված գործոններով։ Հնարավոր էթիոլոգիկ գործոնի բացա-
հայտումը հաճախ բարդ խնդիր է։ Մեծ մասամբ ատամնածնոտային ան-
կանոնությունները և դիմածնոտային դեֆորմացիաները պայմանա-
վորված են ոչ թե որևէ ախտաբանական գործընթացով, այլ նորմալ զար-
գացման խանգարմամբ։ Որոշ դեպքերում ակնհայտ է միայն մեկ սպե-
ցիֆիկ պատճառ, օրինակ՝ մանուկ հասակում հոդագլխիկի կոտրվածքի 

պատճառով ստորին ծնոտի թեր-
զարգացումը։ Ըստ Պրոֆիտի (W. 
Proffit) տվյալների՝ օրթոդոնտիկ 
խնդիրներ ունեցող հիվանդների 
քիչ տոկոսի դեպքում է հայտ-
նաբերվում միայն մեկ սպեցիֆիկ 
էթիոլոգիական գործոն (նկ․1): 
Անկանոնությունների մնացած 
մասը բնածին և ձեռքբերովի ազդե-
ցությունների բարդ և ոչ բավարար 
ուսումնասիրված կոմբինացիայի 
(համակցության) հետևանք է։  

Ժառանգական գործոնների 
իմացությունն օգնում է բժիշկ-կլի-
նիցիստին իրականացնելու 
բուժման պլանավորում և բուժում՝ 

Նկ. 1. ԱՄՆ-ի բնակչության 2/3-ի դեպքում 
դիտվում են օկլյուզիայի անկանոնություններ: 

Oրթոդոնտիկ խնդիրներ ունեցող 
հիվանդների քիչ տոկոսի դեպքում է 

հայտնաբերվում միայն մեկ սպեցիֆիկ 
էթիոլոգիական գործոն: 



  

51 | Oրթոդոնտիա / Ուսումնական ձեռնարկ 
 

 

հաշվի առնելով այս հանգամանքները։ Շրջակա միջավայրի գործոնների 
իմացությունը հնարավորություն է տալիս միջոցներ ձեռնարկելու դիմա-
ծնոտային համակարգի վրա դրանց ազդեցությունը վերացնելու համար։ 
Օրինակ՝ շրջակա միջավայրի այնպիսի գործոնի ազդեցությունը, ինչպի-
սին է մատը ծծելու սովորությունը, կարող է օկլյուզիայի անկանոնություն 
առաջացնել (վերին ֆրոնտալ ատամների պրոտրուզիա, վերին ատամ-
նաշարի նեղացում և այլն)։ Երբ մատը ծծելու վնասակար սովորությունը 
առկա է նորմալ օկլյուզիայով երեխայի դեպքում, անկանոնության զար-
գացումը կարող է կանխվել (կամ արդեն զարգացող անկանոնությունը 
կինքնակարգավորվի), եթե վնասակար սովորությունը վերացվի մինչև 5-
6 տարեկանը։ Գենետիկորեն պայմանավորված II դասով օկլյուզիայի 
անոմալիայով երեխաների շրջանում երբ առկա է նաև մատը ծծելու 
վնասակար սովորությունը, տվյալ սովորությունը ընդամենը էթիոլոգիա-
կան գործոններից մեկն է և վերադրվում է գենետիկական գործոնների 
վրա։ Միայն վնասակար սովորությունը վերացնելը անբավարար կլինի 
անկանոնությունն ուղղելու համար։ Այսպիսով, էթիոլոգիական գործոն-
ների իմացությունը շատ կարևոր է բուժումը պլանավորելու համար։ 
Կծվածքի անկանոնություններ առաջացնող էթիոլոգիական գործոնների 
դասակարգումը՝ ըստ Գրաբերի (Graber) 

Ըստ Գրաբերի՝ պատճառագիտական (էթիոլոգիական) գործոն-
ները լինում են ընդհանուր և տեղային։ Տեղային գործոնները սահմանա-
փակ ազդեցություն ունեն, ազդում են առանձին ատամների, հարևան մի 
քանի ատամների և անտագոնիստ ատամների վրա։ Ընդհանուր գործոն-
ներն ազդում են ամբողջ օրգանիզմի և ատամնածնոտային համակարգի 
մեծ մասի վրա։ 
Ընդհանուր գործոններ՝ 
1․ժառանգական, 
2․բնածին, 
3․շրջակա միջավայրի գործոններ՝ 
ա) պրենատալ (հղի կնոջ տրավման, մոր սննդակարգի խախտումը, 
հղիության ժամանակ տարած կարմրախտը, մոր նյութափոխանակու-
թյան խանգարումը), 
բ) պոստնատալ (ծննդաբերական տրավման, ցերեբրալ պարալիչը, ՔՍԾՀ-
ի վնասվածքները), 
4․նախատրամադրող պայմաններ՝ նյութափոխանակության խանգա-
րումներ և հիվանդություններ՝ 
ա) էնդոկրին դիսբալանս, 
բ) նյութափոխանակության խանգարումներ, 
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գ) ինֆեկցիոն հիվանդություններ, 
5․սննդակարգի խանգարումներ (թերսնում), 
6․վնասակար սովորություններ և ֆունկցիոնալ շեղումներ, 
ա) ծծելու ֆունկցիայի խանգարում, 
բ) բութ մատը կամ մյուս մատները ծծելու սովորություն, 
գ) լեզվի տեղակայում ատամնաշարերի արանքում և լեզվի ծծելը, 
դ) շրթունքների և եղունգների կրծելը, 
ե) կլման խանգարում, 
զ) խոսքի խանգարումներ, 
է) շնչառության խանգարում (բերանային շնչառություն), 
ը) քմային նշիկների և ադենոիդների հիպերտրոֆիա, 
թ) հոգեծին տիկ և բրուքսիզմ, 
7․ կեցվածքի խանգարում: 
Տեղային գործոններ՝ 
1․ատամների քանակի անկանոնություններ՝ գերկոմպլեկտային ատամ-
ներ, ադենտիա (բնածին բացակայություն կամ կորուստ տրավմայի, 
կարիեսի պատճառով), 
2․ ատամների չափերի անկանոնություններ, 
3․ատամների ձևի անկանոնություններ, 
4․ սանձիկների անկանոնություններ, 
5․ կաթնատամների վաղաժամ կորուստ, 
6․ ատամնաշարում կաթնատամների պահպանում, 
7․ մշտական ատամների ուշ ծկթում, 
8․ ատամների ծկթման ուղու անկանոնություններ, 
9․անկիլոզ, 
10․ կարիես, 
11․ատամների սխալ վերականգնումներ: 

 
Ատամնածնոտային անկանոնություններ առաջացնող գործոնները 

Պրոֆիտը բաժանում է երեք հիմնական խմբերի՝ 
1․ ժառանգական գործոնների, 
2․ սպեցիֆիկ գործոնների, 
3․ շրջակա միջավայրի գործոնների: 
1․ Ժառանգական գործոններ: Ժառանգական գործոնների՝ որպես օկլյու-
զիայի անկանոնություններ առաջացնողների դերը վերջնական պարզա-
բանված չէ, սակայն ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ որոշ 
նշաններ դրսևորվում են գենետիկական գործոնների ազդեցությամբ։ 
Դրանք են՝ 
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- ատամների չափերի անկանոնությունները, ինչպիսիք են մակրո- և 
միկրոդենտիան, 
- ատամների քանակի անկանոնությունները, 
- ատամների ձևերի անկանոնությունները, 
- ատամնաաղեղի չափերը՝ երկարությունը և լայնությունը, 
- ծնոտոսկրերի չափերը, 
- սագիտալ կտրիչային վերածածկը (overjet), 
- սանձիկների չափերը, դիրքը և ձևը. հետևաբար դիաստեման, որն առա-
ջանում է վերին շրթունքի սանձիկի անկանոնության պատճառով, նույն-
պես ժառանգաբար փոխանցվող է. վերին շրթունքի սանձիկի կարճու-
թյունը հայտնաբերվում է երեխայի ծնողների կամ ազգականների շրջա-
նում, որը կարելի է համարել ընտանեկան առանձնահատկություն, 
- քիմքի և վերին շրթունքի ճեղքվածքը. ճեղքվածքով հիվանդների 3-ից 
մեկի դեպքում կան նման խնդրով ազգականներ, 
- գոյություն ունի գանգանրակային դիսպլազիայի, դիմածնոտային դիզօս-
տոզի, անհիդրոտիկ էկտոդերմալ դիսպլազիայի,Կրուզոնի համախտա-
նիշի առաջացման ժառանգական նախատրամադրվածություն: 

Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ գանգադիմային որոշ չա-
փորոշիչներ նույնպես ժառանգաբար են փոխանցվում։ Դրանց են պատ-
կանում՝ sella-gnathion (S-Gn), sella-A (S-A), nasion-spina nasalis anterior (N-
Sna), articulare-pogonion (Ar-Pog), միջայտոսկրային լայնությունը, հետին 
դիմային բարձրությունը (S-Go), առաջային դիմային բարձրությունը 
nasion-menthon (N-Me): Տվյալ ոսկրային չափումներն ավելի բարձր 
գենետիկական նախատրամադրվածություն ունեն աղեղային (ատամնա-
շարերի լայնություն և երկարություն) և օկլյուզիոն (overbite, միջկտրի-
չային անկյուն, կտրիչների խճողում, ատամների պտույտներ և այլն) 
չափումների համեմատ: Գենետիկորեն պայմանավորված՝ անկանոնութ-
յունների առաջացման պատճառ կարող է լինել ծնողներից գենետի-
կական նշանների ոչ կոորդինացված փոխանցումը։ Ծնողների գենետի-
կական ինֆորմացիան տարբեր է։ Երեխան երկու ծնողներից ժառանգում 
է գենետիկական նշաններ, որի դեպքում օկլյուզիայի անկանոնության 
առաջացումը հնարավոր է կատարվի հետևյալ երկու եղանակով։ Առա-
ջինը ատամների և ծնոտների չափերի ժառանգվող անհամապատաս-
խանությունն է, որը հանգեցնում է ատամների խճողմանը կամ տրեմա-
ների առաջացմանը։ Երկրորդը վերին և ստորին ծնոտների չափերի 
ժառանգվող անհամապատասխանությունն է, որի հետևանքով դիտվում 
են օկլյուզիոն սխալ փախհարաբերություններ։  
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2․Սպեցիֆիկ պատճառներ  
ա/Էմբրիոնալ զարգացման խանգարումներ 
Բնածին արատներ են կոչվում այն արատները, որոնք հայտաբեր-

վում են երեխայի ծնվելու ժամանակ։ Դրանք առաջանում են մի շարք գոր-
ծոնների ազդեցությունից՝ ներառյալ գենետիկական, ռադիոլոգիական, 
քիմիական, էնդոկրին, ինֆեկցիոն և մեխանիկական գործոնները։ Քիմիա-
կան և այլ գործոնները, որոնք հղի կնոջ օրգանիզմի վրա ազդելու դեպքում 
կարող են հանգեցնել էմբրիոնի զարգացման արատների, կոչվում են 
տերատոգեն գործոններ։ Դեղերի մեծամասնությունը չի խանգարում 
նորմալ զարգացմանը, իսկ մեծ չափաբաժինների դեպքում առաջացնում է 
պտղի մահ և տերատոգեն չէ։ Հայտնի տերատոգենները, որոնք առա-
ջացնում են օրթոդոնտիկ խնդիրներ, ներկայացված են աղյուսակ 1-ում։ 

Աղյուսակ 1.  
Դիմածնոտային համակարգի զարգացման վրա ազդող տերատոգեններ. 

Տերատոգեններ Արդյունք 
ամինոպտերին անէնցեֆալիա 
ասպիրին քիմքի և վերին շրթունքի ճեղքվածք 
ծխախոտի ծուխ 
(հիպօքսիա) 

քիմքի և վերին շրթունքի ճեղքվածք 

ցիտոմեգալովիրուս միկրոցեֆալիա, հիդրոցեֆալիա, միկրօֆթալմիա 
դիլանտին  քիմքի և վերին շրթունքի ճեղքվածք 
էթիլ սպիրտ դեմքի միջին հատվածի թերզարգացում 
6-մերկապտոպուրին քիմքի ճեղքվածք 
13-cis-ռետինոիդ թթու 
(ակուտան) 

ձևախախտումներ, որոնք նման են հեմիֆացիալ 
միկրոսոմիային և դիմածնոտային դիզօստոզին 

կարմրախտ միկրօֆթալմիա, կատարակտ, խլություն, քիմքի և 
շրթունքի ճեղքվածք 

թալիդոմիդ 
ձևախախտումներ, որոնք նման են հեմիֆացիալ 
միկրոսոմիային, դիմածնոտային դիզօստոզին 

տոքսոպլազմա միկրոցեֆալիա, հիդրոցեֆալիա, միկրօֆթալմիա 
ռենտգենյան 
ճառագայթում միկրոցեֆալիա 

վալիում քիմքի և շրթունքի ճեղքվածք 
վիտամին D-ի 
չարաշահում 

կարանների վաղաժամ փակում 

Տերատոգեն գործոնի ազդեցությունը օրգանիզմի այս կամ այն 
հյուսվածքի զարգացման ընթացքում (աղյուսակ 2) հանգեցնում է բնածին 
արատների առաջացմանը։ 
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Աղյուսակ 2.  
Էմբրիոնի դիմածնոտային զարգացման փուլերը և արատների 

առաջացումը. 
Փուլ Ժամկետ Ախտանիշներ 

սաղմնային թերթիկների 
առաջացումը և 
գանգադիմային 
կառույցների սկզբնական 
ձևավորումը 

17-րդ օր պտղի ալկոհոլային 
համախտանիշ 

նյարդային խողովակի 
ձևավորում 

18-23-րդ օր անէնցեֆալիա  

բջջային 
պոպուլյացիաների, 
հատկապես նյարդային 
գլանակի բջիջների և 
նրանց ածանցյալների 
առաջացում, միգրացիա 
և փոխազդեցություն 

19-28-րդ օր հեմիֆացիալ 
միկրոսոմիա 
դիմածնոտային 
դիզօստոզ (Տրիչեր-
Կոլլինզի համախտանիշ)  
վերջույթների 
անկանոնություններ 

օրգան-համակարգերի 
ձևավորում 
-առաջային քիմք  

28-38-րդ օր շրթունքի և կամ քիմքի 
ճեղքվածք, այլ դիմային 
ճեղքվածքներ 

-երկրորդային քիմք 42-55-րդ օր քիմքի ճեղքվածք 
հյուսվածքների 
վերջնական 
տարբերակում 

50-րդ օրից մինչև ծնունդ ախոնդրոպլազիա 
սինօստոզներ (Կրուզոնի, 
Ապերտի 
համախտանիշներ) 

 

Դեմքի և գանգի ձևավորման որոշ սպեցիֆիկ շեղումներ կարող են 
դիտվել վաղ, առաջին և երկրորդ փուլերում։ Օրինակ՝ դեմքի բնորոշ տես-
քը պտղի ալկոհոլային համախտանիշի դեպքում (Fetal alcohol syndrome, 
FAS). առաջանում է նյարդային թիթեղի թերզարգացման պատճառով 
էմբրիոնալ զարգացման սկզբնական շրջանում՝ պայմանավորված հղի 
կնոջ օրգանիզմում էթանոլի բարձր չափաբաժնով (նկ. 2)։ Այս դեպքում 
դիտվում է վերին ծնոտի և դեմքի միջին մեկ երրորդի թերզարգացում։ Այս 
համախտանիշով երեխաները տառապում են տարբեր աստիճանի 
արտահայտվածության մտավոր հետամնացությամբ։ Խնդիրների մեծ 
մասը, որը հանգեցնում է դիմածնոտային անկանոնությունների, առա-
ջանում է զարգացման երրորդ փուլում՝ նյարդային խողովակի բջիջների 
առաջացման և միգրացիայի ժամանակ։ 
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Նյարդային գլանակի զարգացման խանգարումը հանգեցնում է 
դիմածնոտային դիզօստոզի առաջացմանը (Տրիչեր-Կոլլինզի համախ-
տանիշ)։ Այս բնածին համախտանիշի դեպքում դիտվում է ինչպես վերին, 
այնպես էլ ստորին ծնոտի թերզարգացում ընդհանուր մեզենքիմային 
հյուսվածքի անբավարարության հետևանքով (նկ․3)։ 

Հնարավոր է ականջների թերզարգացում։ 
 Հեմիֆացիալ միկրոսոմիան, ինչպես երևում է անվանումից, միակողմա-
նի և միշտ ասիմետրիկ խնդիր է, որն առաջանում է նյարդային գլանակի 

բջիջների վաղ կորստի հետևանքով։ Այն 
բնորոշվում է դեմքի մի կեսում հյուս-
վածքների անբավարարությամբ (նկ. 4)։ 
 Սովորաբար դիտվում են արտաքին 
ականջի և ստորին ծնոտի ճյուղի դեֆոր-
մացիա, ինչպես նաև դեֆորմացված կամ 
բացակայող շրջակա փափուկ հյուսվածք-
ներ (մկաններ, փակեղներ)։ Թալիդոմիդի 
և իզոտրետինոինի օգտագործումը հղիու-
թյան ժամանակ հանգեցնում է բնածին 
համախտանիշների առաջացմանը, որոնք 
նման են ծնոտադիմային դիզօստոզին և 
հեմիֆացիալ միկրոսոմիային։ 

Զարգացման չորրորդ փուլի խան-
գարումը հանգեցնում է շրթունքի և քիմքի ճեղքվածքների առաջացմանը։ 
Ճեղքվածքներն ամենատարածված զարգացման արատներն են, որոնք 

Նկ. 2. Դիմագծերը պտղի 
ալկոհոլային համախտանիշի 

դեպքում: 
 

Նկ.3. Դիմածնոտային դիզօստոզ  
(Տրիչեր-Կոլլինզի համախտանիշ): 

 

Նկ. 4. Հեմիֆացիալ 
միկրոսոմիա: 

 



  

57 | Oրթոդոնտիա / Ուսումնական ձեռնարկ 
 

 

առաջանում են սաղմնային ելուստների սերտաճման խանգարման 
հետևանքով (նկ․5)։ 

Ճեղքվածքների առաջա-
ցումն ունի գենետիկական նա-
խատրամադրվածություն։ Հղի 
կնոջ ծխելը նույնպես կարևոր 
նշանակություն ունի դեմքի 
ճեղքվածքների էթիոլոգիայում։ 
Ծխելու հետևանքով առաջացած 
հիպօքսիան խանգարում է 
սաղմնային ելուստների տեղա-
շարժին և սերտաճմանը։ 

Դիմածնոտային անոմա-
լիաների մյուս մեծ խումբը 

զարգանում է պտղի դիմային մասի ձևավորման վերջնական փուլում։ 
Դրանք սինօստոզներն են, որոնք առաջանում են գանգի և դիմային 
ոսկրերի միջև առկա կարանների վաղաժամ ոսկրացման հետևանքով։ 
Սաղմի կյանքի ամենավաղ շրջաններից գանգի և դեմքի նորմալ 
զարգացումը պայմանավորված է կարանային աճով, գլխուղեղի աճով և 
դեմքի փափուկ հյուսվածքների աճով։  

Ամենահաճախ դրսևորվող սինօստոզը Կրուզոնի համախտանիշն 
է։ Այդ դեպքում դիտվում է դեմքի միջին մեկ երրորդի թերզարգացում, 
աչքերը իրարից հեռու են տեղակայված (հիպերթելորիզմ) և ուռուցիկ են 

(նկ․6)։ 
Կրուզոնի հա-

մախտանիշն առաջա-
նում է վերին ծնոտի 
վերին և հետին կա-
րանների վաղ (պրե-
նատալ) ոսկրացման 
պատճառով։ Երբեմն 
դիտվում է նաև գան-
գի կարանների վա-
ղաժամ ոսկրացում, 
որը հանգեցնում է 
գանգի գագաթի 

ձևախախտմանը։ Ակնախորշերի մակարդակում կարանների վաղաժամ 
սերտաճումը խոչընդոտում է վերին ծնոտի աճին դեպի ներքև և առաջ. 

Նկ. 6. Կրուզոնի համախտանիշ: 
 

Նկ. 5. Քիմքի ճեղքվածք: 
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արդյունքում առաջանում է դեմքի միջին հատվածի զգալի թերաճ։ Աչքերի 
թվացյալ ուռուցիկությունն իրականում պայմանավորված է ակնախոր-
շերի թերզարգացմամբ, չնայած որոշ դեպքերում կարող է պայմանա-
վորված լինել ներգանգային ճնշման բարձրացմամբ։ 

Բնածին հիվանդություններից է նաև գանգանրակային դիսպլա-
զիան, որը բնութագրվում է անրակների միակողմանի կամ երկկողմանի, 
մասնակի կամ լրիվ բացակայությամբ (նկ. 7)։ Միևնույն ժամանակ նաև 
դիտվում են հետևյալ նշանները՝ վերին ծնոտի ռետրոգնաթիա, երբեմն 
ստորին ծնոտի պրոգնաթիա, պերսիստենտ կաթնատամներ, մշտական 
ատամների ծկթման ուշացում, գերկոմպլեկտ ատամների առկայություն, 
ատամների բարակ և կարճ արմատներ։ 

 

Նկ. 7. Գանգանրակային դիսպլազիայով երեխայի լուսանկար և ՕՊՏԳ: 
 
Բնածին համախտանիշներից է անհիդրոտիկ էկտոդերմալ դիս-

պլազիան, որի դեպքում դիտվում են օլիգոդենտիա, ծնոտների թեր-
զարգացում և այլն։բ.Կմախքային աճի խանգարումներ 

Ներարգանդային ճնշում: Ճնշումը՝ գործադրված սաղմի դեմքի 
վրա, կարող է հանգեցնել արագ զարգացող հատվածների դեֆորմացիայի։ 
Որոշ դեպքերում ներարգանդային զարգացման ժամանակ պտղի ձեռքը 
սեղմված է լինում դեմքին, որը հանգեցնում է ծնվելու պահին վերին 
ծնոտի լուրջ թերզարգացմանը: Երբեմն պտղի գլուխը թեքված է լինում 
դեպի կրծքավանդակ, որը խանգարում է ստորին ծնոտի նորմալ զարգաց-
մանը։ Դա պայմանավորված է ամնիոտիկ հեղուկի ծավալի փոքրաց-
մամբ։ Դրա արդյունքում ստորին ծնոտը թերզարգացած է, որը սովո-
րաբար ուղեկցվում է քիմքի ճեղքվածքով՝ պայմանավորված լեզվի սխալ 
դիրքով, որը խոչընդոտում է քմային ելունների նորմալ սերտաճումը։ 
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Ստորին ծնոտի ծայրահեղ թերզարգացման և քիմքի ճեղքվածքի համակ-
ցումը կոչվում է Ռոբենի համախտանիշ։  

Քանի որ դեմքի վրա ճնշման գործադրումը, որն անկանոնության 
առաջացման պատճառ է, ծնվելուց հետո այլևս չի ազդում, ուստի վերա-
կանգնվում է ստորին ծնոտի նորմալ զարգացումը, և որոշ դեպքերում 
Ռոբենի համախտանիշով երեխաների շրջանում դիտվում է ստորին 
ծնոտի բարենպաստ աճ։ Սրանով պայմանավորված՝ հարկ է խուսափել 
ստորին ծնոտի երկարացմանն ուղղված վաղ վիրահատական միջամտու-
թյունից։ Սակայն որոշ երեխաների դեպքում ստորին ծնոտի թերզարգա-
ցումը պահպանվում է (նկ․8), և նրանց ցուցված է կատարել վիրահա-
տություն։ 
 
 

 
 
 
 

Ստորին ծնոտի ծննդաբերական վնաս-
վածք։ Ենթադրվում է, որ դժվար ծննդա-
բերության ժամանակ գինեկոլոգիական աք-
ցանների օգտագործումը կարող է վնասել 
ՔՍԾՀ-ն մեկ կամ երկու կողմից։ ՔՍԾՀ-ի 
շրջանը ուժեղ սեղմելը կարող է առաջացնել 
ներքին արյունազեղում, հյուսվածքների 
կորուստ և ստորին ծնոտի թերզարգացում։  

Երեխաների շրջանում ծնոտոսկրերի 
կոտրվածքներ։ Մանուկ հասակում ընկնելը 
կամ հարվածներ ստանալը կարող է 
հանգեցրել ծնոտների կոտրվածքների։ 

Նկ․8. Ռոբենի համախտանիշով 9-ամյա տղայի ստորին 
ծնոտի լուրջ թերզարգացում։ Չնայած ծնվելուց հետո 
ստորին ծնոտի զգալի աճին՝ թերաճը պահպանվել է: 

 

Նկ․9. Ստորին ծնոտի վզիկի 
կոտրվածք: 



  

60 | Oրթոդոնտիա / Ուսումնական ձեռնարկ 
 

 

Ստորին ծնոտի վզիկի կոտրվածքները բավականին հաճախ են 
հանդիպում (նկ․9)։ 

Սակայն կոտրվածքից հետո հնարավոր է հոդելունի 
ռեգեներացիա։ Ըստ վիճակագրական տվյալների՝ վաղ մանկական 
տարիքում հոդելունի վզիկի կոտրվածքով երեխաների 75%-ի դեպքում 
դիտվում է ստորին ծնոտի նորմալ զարգացում, և անկանոնություններ չեն 
առաջանում։ Միևնույն ժամանակ ինչքան շուտ է եղել ելունի կոտրվածքը, 

այնքան լավ է ընթանում ռեգեներացիան, 
հավանաբար վաղ հասակում բարձր աճի 
պոտենցիալի պատճառով։ Շատ դեպքե-
րում երեխաների շրջանում հոդելունի 
կոտրվածքն աննկատ է լինում։ Որոշ 
դեպքերում հետագա աճին զուգընթաց 
վնասված կեսում աճի խանգարման 
պատճառով դիտվում է դեմքի ասիմետ-
րիա (նկ․10)։  

Աճի խանգարման մեխանիզմի 
առաջացումը բացատրվում է Մոսսի 
ֆունկցիոնալ տեսությամբ, ըստ որի՝ 
ստորին ծնոտը տեղաշարժվում է առաջ 
միայն նրան շրջապատող փափուկ հյուս-
վածքային մատրիքսի շնորհիվ։ Վնաս-
վածքից հետո աճի խնդիրներ 
առաջանում են, եթե առաջանում է 

սպիական հյուսվածք փափուկ հյուսվածքային մատրիքսում, որը 
զարգացման ընթացքում խանգարում է ստորին ծնոտի նորմալ 
տեղաշարժը։ Կլինիկական տվյալները ցույց են տվել, որ հոդագլխիկի 
կոտրվածքի վիրաբուժական շտկումը ցանկալի արդյունք չի տալիս։ 
Հավելյալ սպիները միայն կարող են վատացնել ծնոտի աճը։  
 Ստորին ծնոտի թերզարգացումը նաև կարող է պայմանավորված լինել 
ՔՍԾՀ-ում դեստրուկտիվ գործընթացներով, օրինակ՝ ռևմատոիդ 
արթրիտով։ 

գ․ Մկանային դիսֆունկցիաներ 
Դիմային մկանները երկակի ազդեցություն ունեն ծնոտների աճի 

վրա։ Առաջինը՝ մկանների կպման տեղում ոսկրի առաջացումը 
պայմանավորված է մկանային ակտիվությամբ, երկրորդը՝ մկանները 
փափուկ հյուսվածքային մատրիքսի կարևոր մասն են, որի աճն 
ապահովում է ծնոտների աճն ու տեղաշարժը առաջ ու ներքև։ 

Նկ․10. Դեմքի ասիմետրիա 
ստորին ծնոտի վզիկի 

կոտրվածքի պատճառով: 
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Հատուկենտ դեպքերում մկանային հյուսվածքի կորուստը կարող է լինել 
ներարգանդային կյանքում (պատճառն անհայտ է) կամ ծննդաբերական 
վնասվածքի հետևանքով։ Հաճախ մկանն ախտահարվում է նրա շարժիչ 
նյարդի վնասման դեպքում (նյարդավորման բացակայության դեպքում 
մկանը ատրոֆիայի է ենթարկվում). արդյունքը դեմքի մի մասի 
թերզարգացումն է (նկ․11)։ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Մկանների չափից դուրս կրճատումը կարող է առաջացնել աճի 
սահմանափակում այնպես, ինչպես սպիների առաջացման դեպքում։ Այս 
երևույթը ակնհայտ է ծուռվզության (գլխի թեքում մի կողմ) դեպքում 
պարանոցի մկանների միակողմանի գերլարվածության հետևանքով 
(գլխավորապես կրծոսկրաանրակապտկաձև մկանի)։ Արդյունքում 
վնասված հատվածում աճի խանգարման հետևանքով դիտվում է 
դիմային ասիմետրիա։ Եվ հակառակը, մկանային տոնուսի նվազումը, 
որը դիտվում է մկանային դիստրոֆիայի, ուղեղային կաթվածի որոշ 
տարատեսակների և մկանային թուլությունների դեպքում, հանգեցնում է 
ծնոտների չափից ավելի ուղղահայաց աճի, կողմնային ատամների 
չափից դուրս ծկթմանը, ինչպես նաև ծանր աստիճանի առաջային բաց 
կծվածքի առաջացմանը (նկ․12)։  

Նկ․11. Այս 11-ամյա տղայի դեպքում բացակայում է ձախ ծամիչ մկանի մեծ 
մասը: Տվյալ մկանը փափուկ հյուսվածքային մատրիքսի հիմնական մասն է, 
նրա բացակայության դեպքում դիտվում է տվյալ հատվածի ստորին ծնոտի 

անբավարար աճ և դեմքի ասիմետրիա։ 
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Նկ․12. Մկանային թուլության դեպքում դիտվում է ծնոտների չափից ավելի 

ուղղահայաց աճ, ծանր աստիճանի առաջային բաց կծվածք: 
դ. Ակրոմեգալիա և հեմիմանդիբուլյար հիպերտրոֆիա 

 

Ակրոմեգալիայի պատճառը հիպոֆիզի առաջային հատվածում 
առկա ուռուցքն է։ Դիտվում է աճի հորմոնի գերարտադրություն, ստորին 
ծնոտի գերաճ, որը հանգեցնում է III դասի օկլյուզիայի անոմալիայի 
(կմախքային տեսակ) առաջացմանը (նկ․13)։ Գերաճը դադարում է 
ուռուցքը հեռացնելուց կամ ճառագայթային բուժումից հետո, սակայն 
կմախքային դեֆորմացիան պահպանվում է, և հաճախ օրթոգնաթիկ 
վիրահատության կարիք է լինում՝ ստորին ծնոտի գերաճը շտկելու 
համար։ 

 

 
Նկ․13. Ակրոմեգալիա: 
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Հեմիմանդիբուլյար 
հիպերտրոֆիա: Որոշ դեպքերում 
նկատվում է առանց պատճառի 
ստորին ծնոտի միակողմանի 
մեծացում (նկ․14)։ 

Նախկինում նման մեծացումը 
կոչվում էր հոդագլխիկային հիպեր-
պլազիա, քանի որ առկա է հոդագլխի-
կի աճառի պրոլիֆերացիա, սակայն 
քանի որ ստորին ծնոտի մարմինը 
նույնպես ընդգրկված է (նկ․15), ուստի 
հեմիմանդիբուլյար հիպերտրոֆիան 
ավելի ճշգրիտ նկարագրող տերմին է: 
 Հեմիմանդիբուլյար հիպերտրո-
ֆիայի դեպքում տեղի է ունենում չա-
փից ավելի, բայց հյուսվածքաբանորեն 
նորմալ աճ։ Գերաճը կարող է հան-

կարծակի դադարել, սա-
կայն որոշ դեպքերում 
անհրաժեշտ է հոդագլխիկը 
հեռացնել՝ հետագա 
ռեկոնստրուկցիայով։  
ե. Ատամնային խան-
գարումներ 

Ատամների քանակի 
անկանոնություններ։ 
Ատամների նորմալ քա-
նակն անհրաժեշտ է իդեա-
լական օկլյուզիա ապահո-
վելու համար։ Գերկոմպ-
լեկտային ատամների առ-
կայությունը, ինչպես նաև 
ատամներից որևէ մեկի 
կամ մի խումբ ատամների 
բացակայությունը 

նախատրամադրող գործոն է անկանոնություն առաջանալու համար։ 
Գերկոմպլեկտային ատամներ։ Նորմալ ատամների հավաքածուից 

բացի, առկա հավելյալ ատամները կոչվում են գերկոմպլեկտային 

Նկ․14. Ստորին ծնոտի 
միակողմանի մեծացում: 

 

Նկ. 15․ 21-ամյա կնոջ դիմային ասիմետրիա, որն 
աստիճանաբար զարգացել է ստորին ծնոտի աջ 

կեսի գերաճի հետևանքով՝ սկսած ուշ 
դեռահասային շրջանից: Գերաճի կողմում 

դիտվում է բաց կծվածք, ստորին ծնոտի 
հոդագլխիկի չափերի զգալի մեծացում: 
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ատամներ։ Գերկոմպլեկտային ատամները հաճախ ունենում են սխալ ձև։ 
Առավելապես գերկոմպլեկտային ատամ լինում է վերին ծնոտի երկու 
կենտրոնական կտրիչների արանքում։ Այդ ատամը կոնաձև է և կոչվում է 
մեզիոդենս (նկ․16)։  

Չծկթած մեզիոդենսը դիաստեմայի առաջացման պատճառներից 
մեկն է։ Գերկոմպլեկտային 
ատամներ կարող են լինել նաև 
նախաաղորիքների և իմաս-
տության ատամների շրջանում։ 
Երբեմն լինում է հավելյալ 
ստորին կտրիչ։ Մեծ քանակով 
հավելյալ ատամներ լինում են 
գանգանրակային 
դիսպլազիայի՝ բնածին համախ-

տանիշի դեպքում (նկ.17)։  

 
Նկ․17. Մեծ քանակով հավելյալ ատամներ գանգանրակային դիսպլազիայի 

դեպքում: 
 
Գերկոմպլեկտային ատամներն ատամնաշարում զբաղեցնում են 

նորմալ ատամների համար նախատեսված տեղը՝ առաջացնելով խճողում 
և ռոտացիաներ, կարող են իրենց հարևան ատամների ռետենցիայի 
պատճառ դառնալ։ Չծկթած գերկոմպլեկտ ատամի՝ կիստայի վերածվելու 
վտանգ կա։ Մեծ մասամբ անհրաժեշտ է շուտ հեռացնել գերկոմպ-
լեկտային ատամը։ 

Նկ. 16. Մեզիոդենս: 
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Բացակայող ատամներ, ադենտիա։ Առաջնային ադենտիան առա-
ջանում է ատամի ձևավորման սկզբնական փուլի խանգարման 
հետևանքով։ Սովորաբար կաթնատամի բացակայության դեպքում չի լինի 
նաև նրան փոխարինող մշտական ատամը։ Սակայն հնարավոր է 
կաթնատամի առկայություն, իսկ նրան փոխարինող մշտական ատամի 
բացակայություն։ Լրիվ ադենտիան բնութագրվում է բոլոր ատամների 
բացակայությամբ. այն խիստ հազվադեպ երևույթ է։ «Օլիգոդենտիա» 
տերմինը նշանակում է բազմաթիվ, բայց ոչ բոլոր ատամների բնածին 
բացակայություն։ Հիպոդենտիան մեկ կամ մի քանի ատամների բացա-
կայությունն է։ Ադենտիան և օլիգոդենտիան հազվադեպ են, իսկ 
հիպոդենտիան հաճախ հանդիպող երևույթ է։ Առավելապես բացակայում 
են հետևյալ ատամները ՝ իմաստության ատամներ, վերին կողմնային 
կտրիչներ, ստորին երկրորդ նախաաղորիքներ, ստորին կտրիչներ, վերին 
երկրորդ նախաաղորիքներ։ 

Մեկ կամ մի քանի ատամների բացակայությունը հանգեցնում է 
ատամնաշարում տարածությունների առաջացմանը, դիտվում է հարևան 
ատամների միգրացիա (տեղաշարժ) դեպի բացակայող ատամի շրջան և 
ատամների առանցքների թեքվածության խախտում։ Մշտական 
ատամների բացակայությունը հաճախ հանգեցնում է ատամնաշարում 
կաթնատամների պահպանմանը (պերսիստենտ ատամներ)։ Օլիգոդեն-
տիան՝ մշտական ատամների մեծամասնության բացակայությունը, 
դիտվում է էկտոդերմալ դիսպլազիայի դեպքում (նկ. 18): 

  
Նկ․18. Էկտոդերմալ դիսպլազիա: 

Ատամների չափերի անկանոնություններ 
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Նորմալ օկլյուզիային հասնելու համար անհրաժեշտ է համապա-
տասխանություն ատամների չափերի և ատամնաաղեղի երկարության, 
ինչպես նաև վերին և ստորին ատամների չափերի միջև։ Բնակչության 
մոտ 5%-ի դեպքում առկա է զգալի անհամապատասխանություն վերին և 
ստորին ատամների չափերի միջև։ Ատամների չափերի մեծացումը 
հանգեցնում է խճողման առաջացմանը, իսկ փոքրացումը՝ ատամնա-
շարում տարածությունների առաջացմանը։ Ամենահաճախադեպ անկա-
նոնությունը վերին կողմնային կտրիչների և երկրորդ նախաաղորիքների 
չափերի շեղումներն են։ Ատամների չափերը զգալիորեն պայմա-
նավորված են գեներով։ 

Ատամների ձևի անկանոնություններ 
Ատամների ձևերի և չափերի անկանոնությունները հաճախ փոխ-

կապակցված են։ Ատամների ձևերի ակնանոնությունները կարող են 
օկլյուզիայի անկանոնության պատճառ դառնալ։ Ատամների ձևերի 
անկանոնություններից ամենահաճ հանդիպողն են․ 

Վերին կողմնային կտրիչի 
ձևի խանգարումները (նկ․19). այս 
դեպքում դիտվում է ատամների 
միջև տարածությունների առկա-
յություն և կողմնային ատամների 
մեզիալ միգրացիա։ 

- - Վերին կտրիչներ՝ մեծ քմային 
թմբիկով (cingulum) (նկ. 20)։ 
Մեծացած քմային թմբիկի առկա-
յությունը խանգարում է նորմալ 

ուղղահայաց և սագիտալ վերածածկի (overbite և overjet) առաջացմանը: 
Մեծացած թմբիկով վերին կտրիչը օկլյուզիոն ուժերի ազդեցությամբ 
սովորաբար վեստիբուլյար է տեղաշարժվում։ 
- Ստորին երկրորդ նախաաղորիք՝ հավելյալ լինգվալ թմբիկով, որը 
հանգեցնում է ատամի մեզիոդիստալ չափերի մեծացմանը։ 

Նկ․19. Վերին կողմնային կտրիչի ձևի 
խանգարում: 
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- Սերտաճած ատամներ (նկ․21), որոնք ձևավորվում են երկու 
հարևան կոմպլեկտային կամ կոմպլեկտային և գերկոմպլեկտային 
ատամների միաձուլման հետևանքով։ Սերտաճած ատամների առկա-
յությունը հանգեցնում է օկլյուզիայի անկանոնությունների առաջացմանը:  

- Դիլացերացիա՝ ատամի պսակի և արմատի տեղակայում 
միմյանց նկատմամբ անկյան տակ կամ անկյան առկայություն արմատի 

մեջ (նկ․22)։ Նման թեքվածու-
թյուն առաջանում է կաթնա-
տամի վնասվածքի դեպքում, 
որը տեղաշարժվում է դեպի 
ձևավորվող մշտական ատամի 
սաղմը և շարժում է այն։ Ար-
մատի հետագա ձևավորումը 
կատարվում է անկյան տակ՝ 
արդեն ձևավորված պսակի 
նկատմամբ։  
Սանձիկների անկանոնու-
թյուններ 

Սանձիկների անկանո-
նությունների առաջացումն 
ունի ժառանգական նախա-
տրամադրվածություն: Վերին 

շրթունքի սանձիկի անկանոնությունը հանգեցնում է դիաստեմայի առա-
ջացման։ Նախքան ատամների ծկթումը վերին շրթունքի սանձիկն 
ամրանում է ալվեոլյար ելունին։ Սանձիկի որոշ թելիկներ անցնում են 
լինգվալ կողմ լնդային պտկիկի շրջանում։ Ատամների ծկթմանը զու-
գահեռ կատարվում է ալվեոլյար ելունի զարգացում և սանձիկի թելիկ-

Նկ. 20. Վերին կտրիչ՝  
մեծ քմային թմբիկով: 

Նկ. 21. Սերտաճած ատամներ: 
 

Նկ․22. Դիլացերացիա: 
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ների ապիկալ միգրացիա։ Որոշ դեպքերում հաստ, ֆիբրոզ սանձիկն 
ամրանում է միջկտրիչային պտկիկի շրջանում և խոչընդոտում է կենտ-
րոնական կտրիչների մոտենալը։ Ախտորոշելու համար անցկացվում է 
սպիտակեցման թեստ (blanch test)։ Վերին շրթունքը ձգելիս սպիտա-
կեցման առկայությունը միջկտրիչային պտկիկի շրջանում վկայում է 
սանձիկի անկանոնության մասին։ Վերին կենտրոնական կտրիչների 
պերիապիկալ ռենտգենագրում նկատելի է ոսկրային հյուսվածքի բացա-
կայություն միջատամնային ալվեոլյար ելունի շրջանում։ Վերին շրթունքի 
սանձիկի անկանոնությունը դիաստեմայի առաջացման միակ պատճառը 
չէ։ Դիաստեմայի առաջացմանը հանգեցնում են նաև կենտրոնական 
կտրիչների միջև չծկթած գերկոմպլեկտային ատամի առկայությունը, 
ատամների չափերի ու քանակի անկանոնությունները։ 
 Լեզվի սանձիկի կարճությունը կամ սանձիկի՝ լեզվի ծայրին մոտ կպչելը 
հանգեցնում է լեզվի շարժունակության սահմանափակմանը, որը հաճախ 
անկանոնության պատճառ է դառնում (նկ․23)։  

 

Նկ.23. Լեզվի կարճացած սանձիկի պատճառով բաց կծվածքի առաջացում: 
  

Լեզվի կարճացած սանձիկի առկայության դեպքում նկատվում է 
երեխայի լեզվի տեղակայում ատամնաշարերի միջև հանգստի և 
ֆունկցիայի ժամանակ, որը կարող է հանգեցնել օկլյուզիայի անկանո-
նությունների առաջացմանը։ Նորմալ սանձիկի դեպքում ֆիզիոլոգիական 
հանգստի վիճակում լեզվի ծայրը հպվում է վերին ֆրոնտալ ատամների 
քմային մակերեսներին։ Կարճացած սանձիկի դեպքում լեզուն բավա-
կանաչափ չի բարձրանում և ճնշում չի գործադրում վերին ատամնաշարի 
վրա, որը հանգեցնում է նրա նեղացմանը։ Քիչ շարժունակ լեզվի ճնշումը 
ստորին ծնոտի առաջային հատվածի վրա խթանում է նրա աճը։ 
Կարճացած լեզվի սանձիկի դեպքում բաց կծվածքը կարող է առաջանալ 
ինչպես առաջային, այնպես էլ կողմնային հատվածում։ 

 Ստորին շրթունքի սանձիկի ամրացումը միջկտրիչային պտկիկի 
գագաթին մոտ կարող է հանգեցնել պարօդոնտի հիվանդությունների 
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առաջացմանը։ Շրթունքների ֆունկցիայի ժամանակ փափուկ հյուսվածք-
ներն անընդհատ ձգվում են, որի հետևանքով միջկտրիչային լնդային 
պտկիկը շերտազատվում է կենտրոնական կտրիչների վզիկներից։ Առա-
ջանում է ատամնալնդային ախտաբանական գրպանիկ, քայքայվում է 
ատամի կլոր կապանը, առաջանում են ատամնաքարեր: 

 Արտահայտված թշալնդային ձգանները նույնպես կարող են պարօ-
դոնտի հիվանդությունների պատճառ դառնալ։ Ուժեղ արտահայտված 
լորձաթաղանթային ձգանները նրանք են, որոնք ամրանում են միջատամ-
նային պտկիկներին և շրթունքների կամ թշերի ձգվելու դեպքում տեղա-
շարժում են պտկիկը։ Ըստ Վինոգրադովայի տվյալների՝ զգալի արտա-
հայտված թշալնդային ձգանների դեպքում երեխաների 43,1%-ի դեպքում 
դիտվում են պարօդոնտի հիվանդություններ։ 

Կաթնատամների վաղաժամ կորուստ 
Երկրորդ կաթնատամ աղորիքի կորուստը կարող է առաջացնել 

առաջին մշտական աղորիքի զգալի մեզիալ տեղաշարժ (նկ․24), երկրորդ 
նախաաղորիքի ծկթման խոչընդոտում, նրա ռետենցիա կամ ծկթման 
ուղուց շեղում: Առաջին կաթնատամ աղորիքը վաղ հեռացնելու դեպքում 
սովորաբար դիտվում է կաթնատամ ժանիքի և կտրիչների տեղաշարժ 
դեպի բացակա ատամի շրջան՝միջին գծի շեղումով։ Ժանիքի միակող-
մանի կորստի դեպքում նույնպես դիտվում է կտրիչների տեղաշարժ 
դեպի բացակայող ատամի շրջան՝ միջին գծի շեղումով։ 

 
Նկ․24. Երկրորդ կաթնատամ աղորիքը վաղաժամ հեռացնելու հետևանքները: 

 
Ինչքան վաղ է եղել կաթնատամի կորուստը, այնքան մեծ է ատամ-

նաշարի անկանոնության առաջացման վտանգը։ Խճողում ունեցող հի-
վանդների շրջանում կաթնատամի կորուստը կարող է ավելի վատթա-
րացնել առկա ատամնածնոտային անկանոնությունը։ 

Կաթնատամների փոխարինման ուշացում (պերսիստենտ ատամներ) 
Որոշ դեպքերում ատամնաշարում դիտվում է կաթնատամի պահ-

պանում անգամ այն փոխարինվելուց հետո։ Կաթնատամի պահպանումը 
խոչընդոտում է մշտական ատամի նորմալ ծկթելը։ Ֆրոնտալ կաթնա-
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տամների պահպանումը նրանց փոխարինվելուց հետո հանգեցնում է 
մշտականների քմային կամ լեզվային ծկթման։ Կողմնային ատամների՝ 
անհրաժեշտ ժամանակից ավելի պահպանումը կարող է հանգեցնել 
մշտականների վեստիբուլյար կամ լինգվալ ծկթմանը կամ նրանց ռետեն-
ցիային։ Որոշ դեպքերում կաթնատամի արմատը հեռու է մշտական 
ատամի ծկթման ուղուց և չի ենթարկվում ռեզորբցիայի։ Այս արմատի 
մասնիկը պահպանվում է ծնոտում և կարող է հանգեցնել հարևան մշտա-
կան ատամի սխալ ծկթմանը կամ խոչընդոտել նրա ծկթումը։ Կաթնա-
տամների պերսիստենցիայի պատճառներն են փոխարինող մշտական 
ատամի բացակայությունը, էնդոկրին խանգարումները (օրինակ՝ հիպո-
թիրեոիդիզմ), կաթնատամների անկիլոզը և նրանց ռեզորբցիայի 
(ներծծման) խանգարումը։ 

Մշտական ատամների ծկթման ուշացում 
Մշտական ատամի ծկթման ուշացում դիտվում է ծկթման ուղու 

վրա գերկոմպլեկտային ատամի առկայության դեպքում։ Կաթնատամի 
վաղաժամ կորուստը կարող է հանգեցնել մշտականի ծկթման ուշաց-
մանը՝ ոսկրային կոշտուկ առաջացնելու պատճառով։ Կաթնատամների 
արմատների չներծծված մասնիկները կարող են խոչընդոտել մշտական 
ատամի ծկթումը։ Գանգանրակային դիսպլազիայի դեպքում մշտական 
ատամների ծկթման ուշացումը պայմանավորված է (բացի բազմաթիվ 
գերկոմպլեկտային ատամների առկայությունից) հաստ, ֆիբրոզ լնդային 
հյուսվածքով։ Էնդոկրին խանգարումները, օրինակ՝ հիպոթիրեոիդիզմը, 
նույնպես կարող են մշտական ատամների ծկթման ուշացման պատճառ 
դառնալ։ 

Ծկթման ուղու խանգարումներ (ծկթման էկտոպիա) 
Կծվածքի անկանոնությունների առաջացման պատճառներից մե-

կը ատամների ծկթման ուղու էկտոպիան է։ Նման խանգարումներ դիտ-
վում են ատամնաաղեղի երկարության անբավարարության, գերկոմպ-
լեկտային ատամների առկայության, կաթնատամների արմատի մասնիկ-
ների առկայության դեպքում։ Վերին ժանիքները ամենից հաճախ են 
ծկթում սխալ տեղում։ 

Անկիլոզ 
Անկիլոզ է կոչվում այն երևույթը, երբ ատամի արմատի մի մասը 

կամ արմատն ամբողջությամբ միանում է ալվեոլյար ելունի ոսկրին՝ 
առանց պերիօդոնտալ կապանի առկայության։ Անկիլոզի դեպքում կա-
տարվում են հարևան ատամների միգրացիա դեպի անկիլոզված ատամի 
շրջան, անկիլոզված ատամի անտագոնիստ ատամների երկարում։ 

Կարիես 
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Կարիեսը հանգեցնում է կաթնատամների և մշտական ատամների 
վաղաժամ կորստի, հարևան ատամների միգրացիայի, նրանց ոչ ճիշտ 
առանցքային թեքվածությանը և անտագոնիստ ատամների երկարելուն։ 
Չբուժված ապրոքսիմալ կարիեսը նույնպես հանգեցնում է հարևան 
ատամների միգրացիայի և ատամնաաղեղի երկարության կարճացմանը։  

Սխալ ատամնային վերականգնումներ 
Սխալ ատամնային վերականգնումները (ռեստավրացիաները) 

նախատրամադրող գործոն են կծվածքի անկանոնության զարգացման 
համար։ Օկլյուզիոն ռեստավրացիաները, որոնք կծվածքից բարձր են, 
առաջացնում են վաղաժամ ատամնահպում, որը բերանը փակելիս 
հանգեցնում է ստորին ծնոտի ֆունկցիոնալ շեղման։ Օկլյուզիոն վերա-
կանգնումները (ռեստավրացիաները), որոնք կոնտակտի մեջ չեն անտա-
գոնիստ ատամների հետ, հանգեցնում են անտագոնիստների երկա-
րելուն։ Ապրոքսիմալ ռեստավրացիաները, որոնք հպման մեջ չեն հա-
րևան ատամների հետ, հանգեցնում են հարևան ատամների տեղաշար-
ժին՝ միգրացիային և ատամնաաղեղի կարճանալուն։ Սխալ ապրոքսիմալ 
կոնտակտը հանգեցնում է սննդի ռետենցիայի և պարօդոնտի հիվան-
դությունների առաջացման։ 

3. Շրջակա միջավայրի գործոնները 
Հավասարակշռության տեսությունը և օկլյուզիան։ Համաձայն 

ֆիզիկայում գործող հավասարակշռության տեսության՝ մարմինը անհա-
վասար ուժերի ազդեցությունից փոխում է դիրքը տարածության մեջ։ Եթե 
մարմինը ենթարկվում է մի քանի ուժերի ազդեցության, բայց շարու-
նակում է մնալ նույն դիրքում, ապա այդ ուժերը հավասարակշռության 
մեջ են։ Այս տեսանկյունից ատամնաշարը հավասա-րակշռության մեջ է, 
քանի որ ատամները ենթարկվում են տարբեր ուժերի ազդեցության, բայց 
դիրքը նորմայում չեն փոխում։ Ավելի ճիշտ, ատամների տեղաշարժը 
այնքան դանդաղ է լինում, որ ժամանակի ցանկացած պահին դիտվում է 
ստատիկ հավասարակշռված վիճակ։ Ֆունկցիայի ժամանակ ատամնա-
շարերը շատ մեծ ծանրաբեռնվածության են ենթարկվում, սակայն այդ 
մեծ ուժերը չեն խախտում հավասարակշռությունը, քանի որ կարճատև 
են: Միևնույն ժամանակ փոքր ուժերը, որոնք երկարատև են ազդում, 
կարող են խախտել հավասարակշռությունը և հանգեցնել ատամների 
տեղաշարժի։ Ուժի ազդեցության տևողությունն ավելի կարևոր է, քան 
նրա մեծությունը։ 

Ծամողական ֆունկցիայի ժամանակ ատամների վրա ազդում է 
մեծ ծամողական ուժ, պերիօդոնտալ կապանը ամորտիզատորի դեր է 
կատարում՝ կայունացնելով ատամը ալվեոլյար ոսկրի ճկման ժամանակ։ 
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Եթե մեծ ծամողական ճնշումը մի քանի վայրկյանից երկար է տևում, 
ապա առաջանում է ցավ, ծամողական մկանները արագ թուլանում են, և 
ճնշումը նվազում է։ Նման մեծ, ընդհատվող ուժերը ատամի տեղակայման 
վրա ազդեցություն չունեն։ 

Մյուս կարևոր գործոնը, որն ազդում է ատամնաշարի հավասա-
րակշռության վրա, շրթունքների, թշերի և լեզվի ճնշումն է։ Լեզվի և 
շրթունքների կարճաժամկետ ճնշումը խոսքի կամ կլման ժամանակ 
ատամների դիրքի վրա զգալի ազդեցություն չի թողնում։ Կարևոր 
ազդեցություն է ունենում շրթունքների, թշերի և լեզվի երկարատև, թեթև 

ազդեցությունը հանգստի 
վիճակում։ Այսպիսի ճնշումը շատ 
ավելի թեթև է, քան ծամողական 
ճնշումը, բայց ավելի երկար է 
ազդում։ Կլինիկական փորձերը 
ցույց են տալիս, որ նույնիսկ շատ 
փոքր ուժը կարող է տեղաշարժել 
ատամները, եթե երկար ազդի, և 
այդ երկարատևության շեմը 

մարդկանց դեպքում 6 ժամ է։ 
Այսպիսով, ի տարբերություն 
ծամողական ուժերի՝ լեզվի, 
շրթունքների և թշերի թեթև, 
մշտական ճնշումը կարևոր 
ազդեցություն ունի ատամների 
դիրքի վրա։ Այսպես՝ լեզվի չափերի 
մեծացման (լեզվի ուռուցք) կամ 
դիրքի փոփոխության (նկ․25) 
հետևանքով ատամնաշարերի վրա 

ճնշումը բարձրանալու դեպքում ատամները տեղաշարժվում են։ 
Հավասարակշռության վրա ազդող մյուս գործոնը պարօդոնտալ 

թելերի համակարգն է՝ լնդային թելեր և պերիօդոնտալ կապանի թելեր։ 
Ատամի կորստի դեպքում դիտվում է առաջացած տարածության 
փակվելու միտում՝ շնորհիվ լնդի տրանսսեպտալ թելերի ձգվածության։ 

Պերիօդոնտալ կապանը նույնպես ազդում է հավասա-
րակշռության վրա։ Չնայած ատամների ծկթման մեխանիզմը վերջնա-
կանապես ուսումնասիրված չէ, սակայն ներկայումս հաստատված է, որ 
ծկթման ուժերն առաջանում են պերիօդոնտալ կապանում։ Այդ ուժերը 
բավականաչափ մեծ են ու շարունակական են ատամի տեղաշարժի 

Նկ․25. Նկարում պատկերված է կաթված 
տարած հիվանդի ստորին ձախ 

կողմնային ատամների արտահայտված 
վեստիբուլյար թեքում։ Կաթվածից հետո 
տվյալ հիվանդի լեզուն հենվում է ձախ 

կողմի ատամների վրա՝ նրանց վրա մեծ 
ճնշում գործադրելով։ Ատամների 

տեղաշարժը եղել է լեզվի պատճառով, 
որը խախտել է հավասարակշռությունը: 
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համար։ Ակտիվ ծկթման մեխանիզմի պոտենցիալ առկա է ամբողջ կյանքի 
ընթացքում, քանի որ ատամը կարող է նորից սկսել ծկթել իր ծկթման 
ավարտից հետո, եթե նրա անտագոնիստը հեռացվի։ Ցանկացած ատամի 
ուղղահայաց դիրքը պայմանավորված է ծկթման ուժերի և հակառակ 
ուղղված ուժերի հավասարակշռությամբ։ Ծամողական ուժերը գլխավոր 
ուժերն են, որոնք ուղղված են ծկթման ուժերին հակառակ։  

Մյուս գործոնը, որը կարող է ազդել հավասարակշռության վրա, 
արտաքին ազդեցությունն է, որն առաջանում է վնասակար սովորություն-
ների կամ օրթոդոնտիկ սարքերի միջոցով։ Եթե վնասակար սովորության 
տևողությունը գերազանցում է շեմայինը (6 և ավելի ժամ օրվա ընթաց-
քում), ապա դիտվում է ատամների տեղաշարժ։ Իսկ եթե սովորությունը 
ավելի կարճատև է, ապա արդյունքը գրեթե աննկատ կլինի՝ անկախ 
ազդող ուժի մեծությունից։ Ինչպիսին էլ լինի ատամնաշարերի վրա ազ-
դող ուժը՝ ներքին կամ արտաքին, ատամների դիրքի վրա ազդեցությունը 
որոշվում է ոչ թե ուժի մեծությամբ, այլ ազդեցության երկարատևությամբ։ 

Եթե մշտապես ստորին ծնոտն առաջ է տեղաշարժվում, որը 
դիտվում է չափերով մեծ լեզվի 
դեպքում, ապա երկարատևության 
շեմը կարող է գերազանցվել, հե-
տևաբար աճի փոփոխություններ 
կառաջանան։ Ինչպես ցույց են 
տալիս կլինիկական հետազոտու-
թյունները, մեծ լեզվով հիվանդ-
ները (սակայն լեզվի չափերը 
որոշելը շատ բարդ է) գրեթե միշտ 
ունենում են լավ զարգացած ստո-
րին ծնոտ։ Վահանաձև գեղձի վաղ 
խանգարումով հիվանդների դեպ-
քում կարելի է համոզված լինել, որ 
հենց մեծացած լեզուն է ազդում 
ստորին ծնոտի աճի արագացման 
վրա (նկ. 26)։  
Մարդու ծնոտոսկրերի չափը ու 
ֆունկցիան պայմանավորված են 

մկանների գործունեությամբ։ Անթրոպոլոգների կողմից իրականացված 
մի շարք հետազոտություններ ցույց են տալիս, որ քաղաքակրթության 
զարգացմանը զուգընթաց, երբ սկսեցին օգտագործել փափուկ, ջերմային 
մշակման ենթարկված սննդամթերք, ծնոտոսկրերի վրա ծանրաբեռնվա-

Նկ․26. Մեծ չափի լեզուն, ինչպիսին է այս 
հիվանդի դեպքում, որի վահանաձև 

գեղձի ֆունկցիայի խանգարում է 
հայտնաբերվել վաղ հասակում, կարող է 
հանգեցնել ստորին պրոգնաթիայի, որն 
առաջանում է ստորին ծնոտը մշտապես 

առաջ բերելու հետևանքով։ 
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ծությունը նվազեց, որը մեծ դեր ունեցավ օկլյուզիոն անկանոնությունների 
տարածվածության մեծացման հարցում։ 

Մատների ծծելը և վնասակար այլ սովորություններ։ Գրեթե բոլոր 
երեխաներն ունեն ոչ սննդային առարկաներ ծծելու սովորություն, և 
շարունակական սովորությունները կարող են հանգեցնել օկլյուզիոն 
անկանոնության՝ վերին կտրիչների միջև տրեմաների առաջացման, 
ստորին կտրիչների լինգվալ տեղակայման, բաց կծվածքի առաջացման և 
վերին ատամնաշարի նեղացման։ (նկ. 27): 

Այս դեպքում առաջանում է ճնշում, որն ազդում է ստորին կտրիչ-
ների վրա լինգվալ ուղղությամբ և վերին կտրիչների վրա լաբիալ 
ուղղությամբ։ Բացի դրանից, ստորին 
ծնոտը տեղաշարժում է ներքև, որը հան-
գեցնում է կողմնային ատամների հավել-
յալ ծկթմանը, իսկ լեզվի իջեցումը դեպի 
բերանի խոռոչի հատակ և թշամկան-
ների ճնշման մեծացումը փոխում են 
հավասա-րակշռությունը, որը վերա-
հըսկում է ատամնաշարի լայնությունը։ 

Ատամների տեղաշարժման 
աստիճանը պայմանավորված է վնասա-
կար սովորության ազդելու տևողու-
թյամբ։ Այն երեխաների շրջանում, որոնք 
մատը ծծում են օրական 6 ժամ և ավելի, 
հատկապես նրանց դեպքում, ովքեր 
մատը բերանում քնում են, կարող են 
առաջանալ լուրջ անկանոնություններ։ 
Բաց կծվածքը, որը կապված է մատը 
ծծելու հետ, առաջանում է կտրիչների 
նորմալ ծկթման խանգարման և 
կողմնային ատամների չափից ավելի 
ծկթման դեպքում։ Մատի ճնշումը 
անմիջականորեն խանգարում է 
կտրիչների ծկթմանը։ Միևնույն ժա-
մանակ ատամնաշարերի տարանջա-
տումը խախտում է կողմնային ատամ-
ների ուղղահայաց հավասարակշռու-
թյունը, որը հանգեցնում է կողմնային 
ատամների՝ նորմայից շատ ծկթմանը։  

Նկ. 27. Մատը ծծելու վնասակար 
սովորություն: 

 

Նկ․28. Մատը ծծելու սովորություն 
ունեցող երեխայի աղորիքների 
շրջանում ճնշման վեկտորների 

սխեմատիկ պատկերը։  
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Ըստ ծնոտների երկրաչափության՝ կողմնային ատամների 1մմ-ով 
էքստրուզիան ֆրոնտալ հատվածում հանգեցնում է օկլյուզիայի մոտ 2-
2,5մմ-ով բացելուն, որը կարևոր գործոն է առաջային բաց կծվածքի 
առաջացման համար։ 

Այն երեխաների շրջանում, ովքեր ունեն մատը ծծելու սովորու-
թյուն, լեզվի և թշերի ճնշման հավասարակշռությունը խանգարվելու 
հետևանքով սովորաբար նեղանում է վերծնոտային աղեղը։ Մատի 
տեղակայումը բերանի խոռոչում հանգեցնում է լեզվի՝ դեպի բերանի 
հատակ իջնելուն, որը փոքրացնում է նրա ճնշումը վերին կողմնային 
ատամների քմային մակերեսի վրա։ Թշամկանի ազդեցությամբ այդ 
ատամների վրա մեծանում է ճնշումը (նկ․28)։ 

Թշերի առավել ուժեղ ճնշում դիտվում է բերանի անկյունների 
շրջանում, և հավանաբար դրանով է պայմանավորված վերինծնոտային 
աղեղի V-աձև տեսքը (ժանիքների շրջանում սեղմվածությունն ավելի 
շատ է, քան աղորիքների շրջանում)։ Կաթնատամնային կծվածքում վնա-
սակար սովորության վերացմամբ հաճախ անկանոնությունն ինքնակար-
գավորվում է, քանի որ վերականգնվում են շրթունքների և թշերի 
ազդեցությամբ ճնշումները։ Սակայն եթե վնասակար սովորությունը 
շարունակվում է մշտական կտրիչների ծկթումից հետո, ապա կարող է 
օրթոդոնտիկ բուժման անհրաժեշտություն առաջանալ՝ առկա անկա-
նոնությունը շտկելու համար։ 

Անկանոնության պատճառ կարող են լինել նաև այլ վնասակար 
սովորություններ։ Գլուխը հետ գցած քնելու սովորությունը երկրորդ դասի 
անկանոնության առաջացման պատճառներից մեկն է։ Դիմային անհա-
մաչափությունները մշտապես մի կողմի վրա քնելու հետևանք կարող են 

լինել, կամ երեխայի՝ ձեռքով դեմքին 
հենվելու հետևանք։ Սակայն ժա-
մանակակից հետազոտությունները ցույց 
տվեցին, որ դիմային գանգի հիմքի ձևը 
փոխելը այդքան էլ հեշտ չէ։ Ծծելու 
վնասակար սովորությունը հաճախ է 
հատում ժամանակային շեմը, որն 
անհրաժեշտ է ատամները տեղաշարժելու 
համար, սակայն երկարատև ծծելու 
ժամանակ ծնոտոսկրերի բազիսներն 

աննշան փոփոխության են ենթարկվում։ Խորապես ուսումնասիրելու 
դեպքում պարզ է դառնում, որ սովորությունների մեծ մասը այնքան քիչ 
տևողություն ունի, որ այն անբավարար է ոչ միայն ծնոտոսկրերի 
փոփոխության, այլև նույնիսկ ատամների վրա ազդելու համար։ 

Լեզվի տեղակայումը ատամների արանքում 

Նկ․29. Ատամների արանքում լեզվի 
տեղակայմամբ կլման ակտի տիպիկ 
պատկերը. լեզվի ծայրը, անցնելով 
կտրիչների արանքով, հասնում է 

շրթունքներին։ 
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Տարբեր ժամանակներում մեծ նշանակություն է տրվել լեզվին և 
նրանով պայմանավորված սովորություններին՝ որպես կծվածքի ան-
կանոնության առաջացման պատճառի։ 1950-1960թթ․ հատուկ ուշադ-
րություն էր դարձվում կլման ակտին. կլման ժամանակ լեզվի տեղա-
կայմանը ատամների արանքում (նկ․29): 

Նորածնային (ինֆանտիլ) կլման տեսակից անցումը չափահասներին 
բնորոշ տեսակին (սոմատիկ ձևի) շատ երեխաների դեպքում կատարվում 
է 3 տարեկանում, որոշ երեխաների դեպքում այն ավելի ուշ է ձևա-
վորվում։ Չափահաս հիվանդների դեպքում կլման ակտը՝ լեզվի տեղա-
կայումով ատամների արանքում, շատ նման է նորածնային կլման 
ակտին: Երբեմն լեզուն ատամների արանքում տեղակայող չափա-
հասների և երեխաների վերաբերյալ ասվում է, որ նրանք ունեն կլման 
ինֆանտիլ տեսակ։ Դա արմատապես սխալ է։ Միայն գլխուղեղի 
զարգացման խանգարումներով երեխաների շրջանում նկատվում է 
իրապես ինֆանտիլ կլման ակտ, քանի որ այդ դեպքում լեզվի հետին 
շրջանները գրեթե չեն մասնակցում կլման պրոցեսին։ Ֆենոմենը, որը 
կոչվում է լեզվի տեղակայում ատամների արանքում, փոքր երեխաների 
շրջանում կլման անցումային նորմալ փուլ է։ Չափահասներին բնորոշ 
կլման տեսակին անցման ուշացում կարող է լինել, եթե երեխան ունի 
ծծելու վնասակար սովորություն։ 

Բաց կծվածքի և կամ վերին կտրիչների պրոտրուզիայի առկայության 
դեպքում դժվարանում է բերանի լրիվ փակումը կլման ժամանակ, 
որպեսզի կանխվի ուտելիքի և հեղուկի թափվելը բերանից։ Շրթունքների 
հպումը և լեզվի տեղակայումը ատամների արանքում օգնում են փակել 
բերանը։ Այլ կերպ ասած, ատամների արանքում լեզվի տեղակայմամբ 
կլման ակտը ֆիզիոլոգիական ադապտացիա է սագիտալ ճեղքի կամ բաց 
կծվածքի առկայության ժամանակ, և գրեթե յուրաքանչյուր բաց կծվածքով 
անհատի դեպքում առկա է կլման այս տեսակը։ Քանի դեռ չի վերացել բաց 
կծվածքը, լեզուն ատամների արանքում տեղակայելու անհրաժեշ-
տություն կա։ Ատամների արանքում լեզվի տեղակայումով կլման ակտը 
հաճախ առկա է նաև նորմալ օկլյուզիայով երեխաների դեպքում։  

Ժամանակակից տեսանկյունից ատամների արանքում լեզվի տեղա-
կայումով կլման ակտ առկա է երկու դեպքում՝ համեմատաբար նորմալ 
օկլյուզիայով փոքր երեխաների շրջանում, որոնց դեպքում այն ընդամենը 
անցումային փուլ է դեպի սոմատիկ կլման տեսակ, և անհատների 
դեպքում, որոնց կտրիչները տեղաշարժված են, որտեղ այն ադապ-
տացիայի տարբերակ է։ Սագիտալ ճեղքի առկայությունը (հաճախ) և 
առաջային բաց կծվածքի առկայությունը (գրեթե միշտ) ստիպում է 
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երեխային կամ մեծահասակին լեզուն տեղակայել ատամների արանքում։ 
Այդ պատճառով լեզվի տեղակայմամբ կլման ֆունկցիան պետք է դիտվի 
որպես կտրիչների տեղաշարժի հետևանք, և ոչ թե պատճառ։ Ատամների 
արանքում լեզվի տեղակայմամբ կլման ակտը չափազանց կարճ է տևում, 
որպեսզի ազդի ատամների դիրքի վրա։ Սովորաբար լեզվի ճնշումը 
ատամների վրա կլման ժամանակ տևում է 1 վրկ.։ Սովորական մարդը 
օրվա ընթացքում կատարում է 800 կլման ակտ և ընդամենը մի քանի 
անգամ գիշերը՝ քնած ժամանակ։ Այսպիսով, կլման ակտերի քանակն 
ամբողջ օրվա ընթացքում ավելի քիչ է, քան 1000-ը։ Հազար վայրկյանը 
ընդամենը մի քանի րոպե է, որը բավարար չէ հավասարակշռությունը 
խախտելու համար։ Ատամների դիրքը շտկելուց հետո սովորաբար կլման 
տեսակը փոխվում է։ Անօգուտ և անցանկալի է հիվանդին սովորեցնել 
կլման այլ տեսակ՝ նախքան օրթոդոնտիկ բուժում սկսելը։ 

Մյուս կողմից, եթե հիվանդի դեպքում դիտվում է լեզվի առաջային 
դիրք հանգստի վիճակում, ապա այդ փոքր, բայց տևական ազդեցության 
հետևանքով հնարավոր է ատամների ուղղահայաց և հորիզոնական 
դիրքի փոփոխություն։    

 
 

Հետազոտություն է անցկացվել՝ համեմատելով բաց կծվածքով երե-
խաների և կլման ակտի ժամանակ լեզուն ատամնաշարերի արանքում 
տեղակայող երեխաների քանակը (նկ. 30)։ Առաջային բաց կծվածքի 
տարածվածության աստիճանը ցանկացած տարիքում ավելի քիչ է, քան 

Կլման ժամանակ լեզվի՝ ատամների արանքում տեղակայում/սպիտակամորթներ 

Մատը ծծելը/աղջիկներ 
Մատը ծծելը/տղաներ 
Սևամորթ երեխաներ             բաց կծվածք >2մմ 
Սպիտակամորթ երեխաներ 
 
 

Նկ․30. Բաց կծվածքով, ծծելու վնասակար 
սովորությամբ և լեզվի՝ ատամների 
արանքում տեղակայմամբ կլման 
տարածվածության աստիճանը 
տարիքային տարբեր խմբերում։ Բաց 
կծվածքը ավելի հաճախ առկա է 
սևամորթների, քան սպիտակամորթների 
դեպքում։ 
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լեզվի տեղակայմամբ կլման դեպքերը և առավել քիչ, քան մատը ծծելու 
տարածվածությունը։ 

Ինչպես պատկերված է նկար 28-ում, 6 տարեկան երեխաների 
դեպքում լեզվի տեղակայմամբ կլման ակտի տարածվածությունը 10 
անգամ գերազանցում է բաց կծվածքով դեպքերը։ Այսպիսով, հիմքեր չկան 
ենթադրելու, որ լեզվի տեղակայմամբ կլման ակտն անկանոնությունների 
առաջացման պատճառ է։ 

Շնչառություն։ Շնչառությունը լինում է քթով, բերանով և խառը։ 
Ֆիզիկական մեծ ծանրաբեռնվածության ժամանակ հնարավոր է 
ֆիզիոլոգիական շնչառություն բերանով։ Մնացած դեպքերում բերանով 
շնչառության առկայությունը վկայում է այդ ֆունկցիայի խանգարման 
մասին։ Բերանով շնչառությանը բնորոշ է շրթունքների հպման բացակա-
յությունը, բերանում բացասական ճնշման անհետացումը։ Կլինիկորեն 
այն արտահայտվում է ստորին ծնոտի կախ դիրքով, «կրկնակի կզակի» 
առաջացումով, որը վկայում է գլոսոպտոզի (լեզվի՝ դեպի բերանի հատակ 
իջեցնելու) մասին։ Դեմքի «ադենոիդ» (նկ. 31) արտահայտությունը 

վկայում է բերանով կամ խառը շնչառության 
մասին։ 
 Այն բնութագրվում է քթի լայն մեջքով, 
քիթ-շրթունքային ծալքերի հարթեցմամբ, քթի 
թուլացած թևերով, ապաթիկ հայացքով և 
թեթևակի կախ գլխի դիրքով։ Քթով շնչա-
ռության խանգարմամբ մարդկանց շրջանում 
դիտվում է դեմքի բարձրության մեծացում՝ 
կողմնային ատամների չափից շատ ծկթումով, 
ստորին ծնոտի ռոտացիա ներքև և հետ, բաց 
կծվածք։ Կլինիկական և ռենտգենաբանական 
հետազոտությունները հնարավորություն են 
տալիս հայտնաբերելու մեխանիկական 

խոչընդոտներ, որոնք խանգարում են քթով 
շնչառությանը՝ քթի միջնապատի թեքվա-

ծություն, քթային խեցիների, ըմպանային և քթային նշիկների հիպերտրո-
ֆիա (գերաճ) (նկ․32) և այլն։ Վերին ծնոտի և քիմքի նեղացման հետևան-
քով փոքրանում է քթի ծավալը։  
 
 

 

Նկ. 31. Ադենոիդ դեմք: 
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Խանգարվում է գանգի օդակիր խոռոչների պնևմատիզացիան։ 
Միևնույն ժամանակ օդի հոսքը քիչ է տաքանում և խոնավանում։ Այս-
պիսի հիվանդները հաճախ են տառապում տրախեիտով և բրոնխիտով։ 

 

 
Նկ. 32. Ադենոիդների գերաճ: 

 
Ատամնածնոտային անկանոնությունների էթիոլոգիան այն բաժինն 

է, որը մշտապես վերանայվում է տարբեր օրթոդոնտիկ դպրոցների 
կողմից։ Կան բազմաթիվ վարկածներ օկլյուզիայի անկանոնությունների և 
այլ օրգան-համակարգերի կապի վերաբերյալ, որոնք դեռ ապացուցման 
կարիք ունեն։ Ստոմատոլոգիայի կարևորագույն խնդիրը նոր, գիտական 
հիմք ունեցող ուսումնասիրությունների ներդրումն է գործնական 
բժշկության մեջ։ 
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ԳԼՈՒԽ 4. ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ 
Հետազոտման մեթոդները օրթոդոնտիայում 

 

Օրթոդոնտիայում, ինչպես և ատամնաբուժության և բժշկության 
այլ ոլորտներում ախտորոշելու համար անհրաժեշտ է բավարար ինֆոր-
մացիա ունենալ բուժառուի (պացիենտի) մասին, որի հիման վրա հայտ-
նաբերվում են բուժառուի խնդիրները, որոշվում են այդ խնդիրների 
լուծման ճանապարհները (սովորաբար առկա է մի քանի հնարավորու-
թյուն) և կազմվում է տվյալ բուժառուի համար առավելագույն արդյունա-
վետ բուժման պլան: Օրթոդոնտիայում կիրառվող հետազոտման մեթոդ-
ները կարելի է բաժանել 3 խմբի՝ 
1. հիվանդի (կամ ծնողների) հարցում, 
2. կլինիկական հետազոտություն, 
3. հետազոտման հատուկ մեթոդներ՝ 

ա) անթրոպոմետրիա, 
բ) բիոմետրիա, 
գ) ռենտգենաբանական հետազոտություն, 
դ) ֆունկցիոնալ հետազոտություն: 

 

Հիվանդի (կամ նրա ծնողների) հարցում 
Հիվանդի հարցման ընթացքում պետք է ուշադրություն դարձնել՝  

- հիմնական գանգատին, 
- անձնագրային տվյալներին, 
- ֆիզիկական զարգացման աստիճանին,  
- սոցիալական և վարքագծային առանձնահատկություններին, 
- մոր հղիության և ծննդաբերության ընթացքին, 
- երեխային կերակրելու տեսակին, 
- ներկայիս առողջական վիճակին, 
- տարած վիրահատություններին, 
- գենետիկական հիվանդություններին, 
- կաթնատամների ծկթման և փոխարինման ժամկետներին, 

մշտական ատամների ծկթման ժամկետներին, 
- վնասակար սովորություններին, 
- երեխայի քնելու դիրքին, 
- ատամների վաղաժամ կորստի ժամկետներին ու պատճառ-

ներին: 
Կլինիկական հետազոտություն 

Արտաքին զննում՝ 
- դիմային նշաններ, 
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- դեմքի համաչափություն, 
- դեմքի պրոֆիլ: 
 

Բերանի խոռոչի զննում՝ 
- ատամնային բանաձևի համապատասխանությունը հիվանդի 

տարիքին, 
- ատամների կարծր հյուսվածքների գնահատում, 
- բերանի խոռոչի փափուկ հյուսվածքների գնահատում (վերին և 

ստորին շրթունքների, լեզվի սանձիկի դիրքը), 
- քիմքի ձևի ուսումնասիրում, 
- օկլյուզիայի գնահատում, 
- ծամելու և կլման ֆունկցիաների գնահատում, 
- խոսքի ֆունկցիայի գնահատում, 
- քունքստործնոտային հոդի (ՔՍԾՀ) ֆունկցիայի գնահատում: 
Հետազոտումը սկսվում է երեխայի և նրա ծնողների հարցումից: 

Օրթոդոնտին հետաքրքրում է մի շարք ընդհանուր տվյալներ բուժառուի 
մասին՝ բուժառուի տարիքը, կենցաղային և սոցիալական վիճակը, 
սնուցումը, դաստիարակվելու կամ կրթվելու վայրը: 
  Հարցումն անհրաժեշտ է նաև դիմածնոտային անոմալիաների 
պատճառագիտությունը պարզելու համար: Անհրաժեշտ է պարզել, թե 
ինչպիսին է եղել երեխայի մոր առողջական վիճակը հղիության ընթաց-
քում, հղիության ընթացքը, եղե՞լ է արդյոք վաղաժամ ծննդաբերություն, 
կերակրելու տեսակը, ժառանգականությունը: Պետք է ճշտել, թե որ 
տարիքում և ինչ ծանրության աստիճանի են եղել կրած հիվանդութ-
յունները (ռախիտ, քութեշ, կապույտ հազ և այլն): Ուշադրություն է դարձ-
վում առաջին ժամանակավոր ատամների ծկթման ժամկետներին՝ երբ է 
երեխան սկսել քայլել և խոսել: Պետք է պարզել, թե ինչպես է երեխան 
շնչում ցերեկը և գիշերը (շնչառությունը քթո՞վ է, թե՞ բերանով): Նաև 
կարևոր է երեխայի դիրքը քնելու ժամանակ, եղե՞լ են կամ կա՞ն արդյոք 
վնասակար սովորություններ և որո՞նք են դրանք (մատը ծծելու 
սովորություն, եղունգները կրծելը և այլն): Պետք է ճշտել ժամանակավոր 
և մշտական ատամների վաղաժամ կորստի ժամկետը և պատճառը, 
ատամների փոխարինման ժամկետները: 

Պետք է պարզել՝ կատարվե՞լ է արդյոք նախկինում օրթոդոնտիկ 
բուժում (ո՞ր տարիքում, որքա՞ն ժամանակ է տևել, ի՞նչ սարքերով), 
կատարվե՞լ է արդյոք վիրաբուժական միջամտություն բերանի խոռոչում, 
եղե՞լ է արդյոք դիմածնոտային շրջանի (ԴԾՇ) վնասվածք և ներկայումս 
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բուժառուն ինչի՞ց է գանգատվում՝ էսթետի՞կ (գեղագիտական), թե՞ 
ֆունկցիոնալ խնդիրներից: 

Երեխայի զննման ժամանակ գնահատվում է, թե նրա սոմատիկ և 
հոգեբանական զարգացման աստիճանը համապատասխանո՞ւմ է արդյոք 
նրա ֆիզիոլոգիական տարիքին, թե՞ ոչ: Ուշադրություն է պետք դարձնել 
երեխայի հասակին, քաշին, ֆիզիկական զարգացմանը և կեցվածքին: 
Դեմքը դիտում են առջևից (անֆաս) և կողքից (պրոֆիլ), ուշադրություն են 
դարձնում դեմքի աջ և ձախ կեսերի համաչափությանը: 
 

Անթրոպոմետրիա 
Անթրոպոմետրիկ հետազոտությունը հիմնված է գանգի դիմային և 

ուղեղային հատվածների կառուցվածքի օրինաչափության և գլխի 
տարբեր հատվածների համաչափության վրա, ներառում է գլխի և դեմքի 
չափերի և ձևի ուսումնասիրությունը, ինչպես նաև գանգի դիմային հատ-
վածի և ատամնաալվեոլյար աղեղների չափերի և ձևի փոխկապակցվա-
ծությունը: Գլխի չափերն ուսումնասիրելիս կիրառվում են 1884 թվակա-
նին անթրոպոլոգների միջազգային կոնգրեսում (Գերմանիա, Ֆրանկ-
ֆուրտ) ընդունված անթրոպոմետրիկ տարբեր կետերը: Օրթոդոնտիայում 
կիրառվում են ոսկրային և նրանց համապատասխանող մաշկային որոշ 
կետերը՝ 
eu (euryon) ՝ գլխի կողմնային մակերեսի առավել արտահայտված կետը, 
gl (glabella)՝ ճակատի ստորին հատվածի առավել արտահայտված կետը 

(հոնքամիջի) միջին սագիտալ հարթությունում, 
op (opisthocranion)՝ ծոծրակի ամենահետին կետը միջին սագիտալ 

հարթությունում,  
oph (ophryon)՝ դեմքի միջին գծի և վերհոնքային աղեղով տարված 

շոշափողի հատման կետը, 
gn (gnathion)՝ կզակի փափուկ հյուսվածքների առավել ստորին կետը, 
zy (zygion)՝ այտային աղեղների առավել արտափքված կետը: 

Գոյություն ունեն մի շարք մեթոդներ, որոնց միջոցով կարելի է 
վերլուծել դեմքի ուղղահայաց և տրանսվերսալ համաչափությունը, դեմքի 
պրոֆիլը, ժպիտը և այլն: 
 

Գլխի ձևի վերլուծությունը: Գլխի ձևը գնահատվում է գլխի 
ինդեքսով, որը որոշվում է գլխի լայնակի և երկայնակի չափերի 
տոկոսային հարաբերությամբ ըստ Մարտինի և Սելերի (նկ.1). 
 Գլխի առավելագույն լայնություն (eu -eu) 
I= ---------------------------------------------------------- × 100 
 Գլխի առավելագույն երկարություն (gl-op) 
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Նկ.1. Գլխի ձևի գնահատումը: 

 

Ըստ այդ ինդեքսի՝ առանձնացվում են գլխի հետևյալ տեսակները՝  
- դոլիխոցեֆալիկ՝ 75,9 և ցածր, 
- մեզոցեֆալիկ՝ 76,0 – 80,9, 
- բրախիցեֆալիկ՝ 81,0 – 85,4, 
- հիպերբրախիցեֆալիկ՝ 85,5 և ավելի: 

 
Դեմքի ֆրոնտալ հետազոտումը 

 
Դեմքի ձևի գնահատումը 
Դեմքի ձևը հնարավոր է պարզել Իզարդի դիմային ինդեքսի 

միջոցով (IFM - դիմային մորֆոլոգիական 
ինդեքս): Դեմքի երկարությունը չափվում է oph 
օֆրիոն կետից մինչև gn գնաթիոն կետը (նկ. 2):  

Դեմքի լայնությունը (zy – zy) այտային 
աղեղների վրա առավել արտացցված զիգիոն 
կետերի միջև եղած տարածությունն է: 
                    օph-gn 
IFM= ---------------------- X 100 
                     zy–zy  
  
 Նեղ դեմք՝ ինդեքսը 104 և ավելի, 

միջին դեմք՝ 97-103, 
լայն դեմք՝ 96 և փոքր: 

 

Նկ. 2. Իզարդի դիմային 
ինդեքսի սխեմատիկ 

պատկերը: 
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Դեմքի տրանսվերսալ համամասնությունների գնահատումը 
Դեմքի ֆրոնտալ զննման ժամանակ անհրաժեշտ է գնահատել 

աչքերի, քթի, բերանի լայնության համաչափությունը և երկկողմանի 
սիմետրիկությունը: 

Իդեալական դեմքը բաժանվում է 5 սիմետրիկ և հավասար 
մասերի (նկ. 3. ա): 

Դեմքի կենտրոնական մեկ հինգերորդը ուրվագծվում է աչքերի 
ներքին անկյունով և պետք է համընկնի քթի հիմքի լայնությանը (նկ. 3. ա), 
իսկ բերանի լայնությունը մոտավորապես հավասար լինի ծիածանաթա-
ղանթների միջև եղած տարածությանը (նկ. 3. բ. ընդհատվող գիծ): Արտա-
քին հինգերորդն անցնում է աչքի արտաքին անկյունով և ականջախեցու 
արտաքին եզրով: Դեմքի փոքր անհամաչափություն առկա է գրեթե բոլոր 
առողջ անհատների դեպքում: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ. 3. Դեմքի տրանսվերսալ համամասնությունների գնահատման սխեմատիկ 
պատկերը: 

 
Դեմքի ուղղահայաց համամասնությունների գնահատումը 
Ուղղահայաց համամասնությունները կարող են ուսումնասիրվել 

դեմքի ընդհանուր հետազոտման ժամանակ: Սակայն երբեմն այն հար-
մար է ուսումնասիրել պրոֆիլից: Նորմալ համամասնություններով դեմքը 
կարելի է բաժանել 3 ուղղահայաց զուգահեռ հատվածների, ինչպես 
ցուցադրված է նկարում (նկ. 4): Դեմքի միջին հատվածը, որն անցնում է 
վերակնակապճային կատարով և քթի հիմքով, պետք է հավասար լինի 
դեմքի ստորին հատվածին: Բերանը պետք է լինի քթի հիմքի և կզակի 
միջև ընկած տարածության վերին 1/3-ում: 

ա բ 
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Նկ. 4. Դեմքի ուղղահայաց համամասնությունների գնահատման սխեմատիկ 

պատկերը: 
 

Վերին շրթունք - վերին կտրիչներ փոխհարաբերությունը 
Էսթետիկ ժպիտի կարևորագույն պայման է վերին շրթունքի և 

վերին ֆրոնտալ ատամների փոխհարաբերությունը: Հանգստի վիճակում 
վերին շրթունքի ստորին եզրի և վերին կտրիչների կտրող եզրի միջև 
հեռավորությունը պետք է լինի 1-5մմ: Ժպտալիս վերին շրթունքը բարձ-
րանում է վեր և հասնում է մինչև լնդեզր՝ ողջ բարձրությամբ մերկացնելով 
վերին կտրիչների պսակները (նկ. 5) (դա բնորոշ է երիտասարդներին, 
տարիքին զուգընթաց վերին կտրիչների մերկացման աստիճանը 
նվազում է):  

   
Նկ. 5. Վերին շրթունք - վերին կտրիչներ փոխհարաբերությունը: 
 

Քանի որ կանանց շրջանում վերին շրթունքի երկարությունը 1,5մմ-
ով կարճ է, քան տղամարդկանց շրջանում, այդ պատճառով կանանց 
շրջանում առավել լայն ժպիտի դեպքում 1-2մմ լնդի մերկացումը նորմա է: 
Էսթետիկ ժպիտը բնութագրվում է վերին ֆրոնտալ ատամների գծի 
(ֆրոնտալ ատամների կտրող եզրերը միացնող գիծը) և ստորին շրթունքի 
գծի զուգահեռության առկայությամբ: Դեմքի միջին գիծը և վերին ու 
ստորին ատամնաշարերի միջին գծերը պետք է համընկնեն: 
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Դեմքի պրոֆիլի հետազոտումը 
1. Դեմքի պրոֆիլի տեսակները 

Դեմքի պրոֆիլի ուսումնասիրությունը խորհուրդ է տրվում 
կատարել գլխի բնականոն դիրքում: Անցկացվում է 2 գիծ. առաջինն 
անցնում է ճակատի առավել արտահայտված կետից մինչև վերին 
շրթունքի հիմքը, երկրորդը՝ վերին շրթունքի հիմքից մինչև կզակի 
առավել արտահայտված կետը: Գնահատվում է այս երկու պայմանական 
գծերով կազմված անկյունը: 

 
Նկ. 6. Արտափքված պրոֆիլ, ուղիղ պրոֆիլ, գոգավոր պրոֆիլ: 

 
Տարբերում են պրոֆիլի 3 տեսակ՝ 

1. ուղիղ պրոֆիլ. երկու գծերը կազմում են ուղիղ գիծ, 
2.արտափքված պրոֆիլ. երկու գծերը կազմում են անկյուն, որը ցույց է 

տալիս կզակի հետին տեղակայումը և վերին ծնոտի առաջային 
դիրքը, 

3. գոգավոր պրոֆիլ. երկու գծերը կազմում են անկյուն, որը ցույց է տալիս 
կզակի առաջային տեղակայումը և վերին ծնոտի հետին դիրքը (նկ. 6):  

Դեմքի արտափքված պրոֆիլը վկայում է Էնգլի II դասով ծնոտ-
ների փոխհարաբերության մասին, որը կարող է առաջանալ վերին ծնոտի 
առաջային դիրքի կամ ստորին ծնոտի հետին դիրքի հետևանքով: Դեմքի 
գոգավոր պրոֆիլը դիտվում է Էնգլի III դասով ծնոտների փոխհարաբե-
րության դեպքում, որը կարող է առաջանալ վերին ծնոտի հետին կամ 
ստորին ծնոտի առաջային դիրքի հետևանքով: 

 

2. Ռիկետսի էսթետիկ հարթությունը 
Գոյություն ունեն դեմքի պրոֆիլի, շրթունքների դիրքի վերլուծու-

թյան և գնահատման բազմաթիվ մեթոդներ՝ առաջարկված տարբեր 
հեղինակների կողմից, սակայն առավել հայտնի և լայնորեն կիրառվողը 
Ռիկետսի եղանակն է: Ռիկետսի էսթետիկ հարթությունը (E-plane) 
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անցնում է EN կետով, որը քթի ծայրին է, և DT կետով, որը կզակի 
ամենաարտափքված կետում է (նկ. 7): Վերին շրթունքի UL կետը նորմա-
յում այդ հարթությունից 2մմ-ով հետ է, իսկ ստորին շրթունքի LL կետը 
էսթետիկ հարթության վրա է: Ռիկետսն ընդգծում էր շուրթերի փոխդա-
սավորության կարևորությունը քթի և կզակի նկատմամբ: 

 
Նկ. 7. Ռիկետսի էսթետիկ հարթությունը: 

 
Ատամնային էսթետիկ ինդեքս (Dental Aesthetic Index ) 
Օրթոդոնտիկ բուժման անհրաժեշտությունը որոշելու համար 

ՀԱԿ-ի առաջարկով օրթոդոնտիայում կիրառվում է 1986թ. Այհովայի 
բժշկական համալսարանի կողմից առաջարկված ատամնային էսթետիկ 
ինդեքսը (Dental Aesthetic Index , DAI): 

Ստանդարտ DAI հաշվարկվում է ռեգրեսիոն (հետընթաց) հավա-
սարման միջոցով, երբ ցուցանիշները բազմապատկվում են ռեգրեսիայի 
գործակցով և ստացված ցուցանիշները գումարվում են ռեգրեսիոն 
հավասարման կոնստանտին (հաստատունին): 

Ռեգրեսիոն հավասարումը DAI-ի չափման համար հետևյալն է. 
(բացակայող ատամներ ×6) + (խճողում) + (տրեմաներ) + (դիաստեմա մմ 
×3) + (ամենամեծ առաջային ատամնային շեղում վերին ծնոտի վրա մմ) + 
(ամենամեծ առաջային ատամնային շեղում ստորին ծնոտի վրա մմ) + ( 
overjet (սագիտալ կտրիչային վերածածկ) մմ ×2) + ( reverse overjet մմ, եթե 
առկա է հակառակ կտրիչային վերածածկ ×3) + (առաջային ուղղահայաց 
ճեղք (առաջային բաց կծվածք) մմ ×4) + ( առաջին աղորիքների հետա-
ռաջային փոխհարաբերություն (խանգարման արտահայտվածության 
աստիճանը որոշվում է աղորիքի թմբիկի չափով) ×3) +13: 

Եթե էսթետիկ ինդեքսի արդյունքը փոքր է 25–ից, ապա օկլյուզիայի 
շեղումներ չկան, կամ նրանք աննշան են: Այս դեպքում բուժում չի 
պահանջվում, կամ դրա պահանջը չնչին է: 
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Եթե DAI արժեքը հավասար է 26–30, ապա այն ընդունվում է 
որպես օկլյուզիայի շեղում, բուժումը ընտրողական է: 

Եթե DAI հավասար է 31-35, ապա այն գնահատվում է որպես 
օկլյուզիայի ծանր խանգարում, և բուժումը խիստ ցանկալի է: 

Այն դեպքում, երբ DAI ինդեքսը մեծ է 36–ից, նկատվում է 
օկլյուզիայի շատ ծանր խանգարում, և բուժումը պարտադիր է: 
 

Բիոմետրիա 
 

Գիպսե ախտորոշիչ մոդելների հետազոտությունը կոչվում է 
բիոմետրիկ հետազոտություն: Բիոմետրիկ հետազոտության ճշգրտութ-

յունը մեծ մասամբ պայմա-
նավորված է ախտորոշիչ 
մոդելների որակով, որն էլ իր 
հերթին պայմանավորված է 
գդալի ընտրությամբ և դրոշ-
մի ճիշտ ստացումով: Դրոշմ 
ստանալու համար առավել 
նպատակահարմար է օգտա-
գործել անցքերով դրոշմա-
գդալներ (նկ. 8): 

Կարևոր են դրոշմագդալի չափը, դրոշմանյութը ճիշտ ընտրելը 
(սովորաբար օգտագործում են ալգինատային դրոշմանյութ), օգտագործ-
ման ընթացքում պետք է հետևել արտադրողի ցուցումներին: Դրոշմի վրա 
պետք է երևան ալվեոլյար ելունը, քիմքը, ենթալեզվային տարածությունը, 
ատամները, շրթունքների, այտերի, լեզվի սանձիկները (նկ. 9): Ախտո-
րոշիչ մոդելն առավել նպատակահարմար է ստանալ սուպերգիպսից: 

Մոդելի հիմքի հետին հատվածը 
կտրվում է միջին քմային կարանով անց-
նող միջին սագիտալ ուղուն ուղղահայաց: 
Վերին ծնոտի մոդելը առաջային հատ-
վածում ունենում է սրացում, հիմքի անկ-
յունները պետք է համապատասխանեն 
ժանիքների գծին, ստորինի առաջային 
հատվածը կլորացվում է (նկ. 10): Մոդելի 
հիմքը պետք է զուգահեռ լինի ատամների 
ծամող մակերեսին: Չափումները կատա-

րելու համար բժիշկ-օրթոդոնտին անհրաժեշտ են կարկին, քանոն, 
լիգատուրային լար, մատիտ, դիագնոստիկ աղյուսակներ: 

Նկ. 8. Դրոշմագդալներ: 
 

Նկ. 9. Ախտորոշիչ մոդել: 
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Նկ.10. Մոդելների հիմքի ձևավորումը: 

 
Մոդելների հետազոտությունը կատարվում է 3 փոխուղղահայաց 

հարթություններում՝ ուղղահայաց (1), սագիտալ (2 ), տրանսվերսալ (3) 
(նկ. 11):  
   
Մոդելների ախտորոշիչ չափումների 
նպատակն է պարզել առկա խանգար-
ման արտահայտվածության աստի-
ճանը: Սովորաբար այն սկսում են 
ատամնաշարում եղած ատամների 
պսակի մեզիոդիստալ չափերի, բարձ-
րության և հաստության չափումով: 
Եթե ատամնաշարում որևէ ատամ 
բացակայում է, ապա կարելի է 
վերցնել հակառակ կողմի համանուն 
ատամի տվյալները:  
 

Ատամների չափումները 
Ատամի պսակի լայնությունը կամ նրա մեզիոդիստալ չափը 

որոշվում է ատամի ամենալայն մասում՝ բոլոր ատամների դեպքում 
էկվատորի շրջանում, ստորին կտրիչների դեպքում որոշվում է կտրող 
եզրով (նկ. 12): Ֆրոնտալ ատամների դեպքում դա մեդիոլատերալ չափն է, 
կողմնայինների դեպքում՝ մեզիոդիստալ: Սակայն ժամանակակից 
մասնագիտական գրականության մեջ բոլոր ատամների պսակային 
հատվածի լայնությունը կոչվում է մեզիոդիստալ չափ: 
 

 

Նկ.11. 3 փոխուղղահայաց 
հարթություններ: 
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Նկ. 12. Ատամների մեզիոդիստալ չափերի որոշելը: 

  

Ատամների պսակային հատվածի բարձրությունը չափվում է ատամի 
կտրող եզրից մինչև լնդեզր (նկ.13): Ֆրոնտալ ատամների դեպքում 
որոշվում է վեստիբուլյար մակերեսի կենտրոնով, իսկ կողմնայինների 
դեպքում` թշային թմբիկի կենտրոնով: Ատամի հաստությունը որոշվում է 
հարվզիկային հատվածում վեստիբուլոօրալ ուղղությամբ: 

 

Բժիշկ-օրթոդոնտների համար 
առավել կարևորը ատամի լայնու-
թյունն է՝ մեզիոդիստալ չափը, քա-
նի որ այն պայմանավորում է 
ատամնաշարում ատամի զբաղեց-
րած տարածությունը: Վերին և 
ստորին ատամների մեզիոդիստալ 
չափերի որոշակի փոխհարաբերու-
թյունն անհրաժեշտ է իդեալական 
օկլյուզիայի համար: Կարևոր է նաև 

աջ և ձախ կողմերի ատամների չափերի համապատասխանությունը: Ատամ-
ների մեզիոդիստալ չափերն ուսումնասիրող բազմաթիվ հետազո-
տություններ կան: 
Կտրիչների չափերի փոխհարաբերությունը, Պ. Տոննի ինդեքսը Տոննը գտել 
է համամասնական փոխհարաբերությունը վերին մշտական կտրիչների 
մեզիոդիստալ չափերի գումարի SI-ի և ստորին մշտական կտրիչների 
մեզիոդիստալ չափերի գումարի Si-ի միջև: Տոննի ինդեքսը ֆիզիոլոգիական 
մշտական կծվածքի դեպքում հավասար է 1,33-ի: 
 

Ատամների չափերի փոխհարաբերությունը. Բոլտոնի եղանակը 
Ուսումնասիրելով իդեալական օկլյուզիայով 55 դեպք՝ Բոլտոնը 

հայտնաբերել է փոխկապակցվածություն ստորին և վերին մշտական ատամ-

Նկ. 13. Կտրիչների պսակային 
հատվածի բարձրության չափումը: 
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ների մեզիոդիստալ չափերի գումարի միջև: Բոլտոնի առաջային ցուցանիշը 
որոշվում է հետևյալ բանաձևով.  

 

 ստորին ֆրոնտալ ատամների մեզիոդիստալ չափերի գումար 
 _________________________________                                           х 100= 77,2%  

 վերին ֆրոնտալ ատամների մեզիոդիստալ չափերի գումար 
 

Եթե հարաբերությունը մեծ է 77,2%-ից, ապա դա վկայում է 
ստորին 6 ատամների չափերի մեծացման կամ վերին 6 ատամների 
փոքրացման մասին: Եթե հարաբերությունը փոքր է 77,2%-ից, ապա դա 
վկայում է ստորին 6 ատամների չափերի փոքրացման կամ վերին 6 
ատամների մեծացման մասին: 

Բոլտոնի ընդհանուր ցուցանիշը որոշվում է հետևյալ բանաձևով. 
  

 ստորին 12 ատամների մեզիոդիստալ չափերի գումար 
 _________________________________                      х 100 = 91,3% 
 վերին 12 ատամների մեզիոդիստալ չափերի գումար 
 

Եթե տոկոսային հարաբերությունը 12 ատամների չափումների 
դեպքում չի համապատասխանում նորմայի տվյալներին (91.3%), ապա 
առկա է անհամապատասխանություն վերին և ստորին ատամների 
չափերի միջև: Եթե փոխհարաբերությունը մեծ է 91.3%-ից, իսկ առաջային 
ցուցանիշը նորմայի սահմաններում է (77.2%), ապա խանգարումը 
պայմանավորված է ստորին ծնոտում նախաաղորիքների և աղորիքների 
չափերի մեծացումով կամ վերին ծնոտում նրանց չափերի փոքրացումով:  

Հիմնականում որպես անհատական նորմա ընդունվում է ատամ-
ների փոքրացած չափը ծնոտներից որևէ մեկում, հետևաբար շեղումը 
լինում է հակառակ ծնոտում, որտեղ այն հնարավոր է ուղղել ատամների 
ապրոքսիմալ մակերեսների էմալի ընտրողական հղկումով կամ խիստ 
արտահայտված անհամապատասխանության դեպքում՝ առանձին ատա-
մը հեռացնելով:  

Բոլտոնը մշակեց վերին և ստորին ծնոտի ատամների միջին 
մեզիոդիստալ չափերի ճիշտ փոխհարաբերության աղյուսակներ: 

Տարածության վերլուծությունը. ատամների չափերի և ատամնա-
աղեղի երկարության անհամապատասխանության վերլուծությունը (Space 
analysis ). Նանսեի եղանակը 

Ատամների խճողումը հաճախ պայմանավորված է ատամնա-
շարում տարածության պակասուրդով (դեֆիցիտով): Տարածության 
վերլուծության հիմքում ատամնաշարում առկա տարածության (ատամ-
նաշարի երկարությունը) և պահանջվող (ատամնաշարի ատամների 
մեզիոդիստալ չափերի գումարը) տարածության համեմատությունն է (նկ. 
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14): Նանսեի մեթոդը ներառում է է երկու հաջորդական չափումների 
կատարում: Առաջին չափում` կարկինով որոշվում են 12 ատամների 
մեզիոդիստալ չափերը (մի կողմի առաջին մշտական աղորիքից մինչև 
մյուս կողմի համանուն աղորիքը): Երկրորդ չափումը ատամնաշարի 
երկարությունը որոշելն է: Չափումը կատարվում է լիգատուրային լարով 
առաջին աղորիքի դիստալ մակերեսից մինչև հակառակ կողմի համանուն 
աղորիքի դիստալ մակերեսը: Կողմնային ատամների շրջանում լարը 
տեղադրվում է երկայնաձիգ ակոսով, իսկ ֆրոնտալ ատամների մոտ` 
կտրող եզրով (լարը չի անցնում այն ատամներով, որոնք ատամնաշարից 
դուրս են):  

 
Նկ. 14. Նանսեի վերլուծության սխեմատիկ պատկերը: 

 

Նորմայում առաջին և երկրորդ չափումների տվյալները հավասար 
են: Չափումների տվյալների տարբերության առկայությունը վկայում է 
ատամնաաղեղում տեղի դեֆիցիտի (ատամների մեզիոդիստալ չափերի 
գումարը մեծ է ատամնաշարի երկարությունից) կամ պրոֆիցիտի 
(ատամների մեզիոդիստալ չափերի գումարը փոքր է ատամնաշարի 
երկարությունից) մասին: Տեղի դեֆիցիտը դիտվում է խճողման դեպքում, 
իսկ պրոֆիցիտը՝ ատամների միջև տարածությունների (դիաստեմա և 
տրեմաներ) առկայության դեպքում: Խճողումն ամենատարածված 
խանգարումներից մեկն է, որի բուժման համար հաճախ անհրաժեշտ է 
հեռացնել առանձին ատամներ: Տարածության վերլուծությունը հնարա-
վորություն է տալիս գնահատելու խճողման աստիճանը և անցկացնելու 
բուժման պլանավորում: Խճողման աստիճաններն են՝  

- մինչև 4մմ տեղի դեֆիցիտ (կարելի է շտկել առանց առանձին 
ատամները հեռացնելու), 

- 5-9մմ տեղի դեֆիցիտը դասվում է սահմանային դեպքերին 
(կարելի է ուղղել առանց ատամների հեռացման, սակայն հաճախ 
անհրաժեշտ են հեռացումներ), 
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- 10մմ և ավելի դեֆիցիտ (բուժման համար անհրաժեշտ է 
հեռացնել առանձին ատամներ): 

Տարածության վերլուծությունը (Space analysis) խառը կծվածքի 
շրջանում. Տանակայի և Ջոնսոնի մեթոդը 

Խառը կծվածքի շրջանում տարածության վերլուծության ժամա-
նակ պահանջվող տարածությունը որոշելու համար պետք է իմանալ 
չծկթած ատամների չափերը: Տանական և Ջոնսոնը առաջարկել են 
չծկթած ժանիքների և նախաաղորիքների չափերը կանխատեսելու հա-
մար օգտագործել ստորին մշտական կտրիչների լայնությունը: Ստորին 
կտրիչների մեզիոդիստալ չափերի գումարի կեսին գումարում են 11 
գործակիցը վերին ծնոտի դեպքում և 10,5 գործակիցը՝ ստորին ծնոտի 
դեպքում և ստանում չծկթած ժանիքի, առաջին և երկրորդ նախա-
աղորիքների մեզիոդիստալ չափերի գումարը:  

Ատամնաշարերի չափումները տրանսվերսալ հարթությունում. 
Պոնի մեթոդը 
 Տրանսվերսալ հարթության մեջ ատամնաշարերի չափերը որոշելու 
համար ամենատարածված մեթոդը Պոնի մեթոդն է: Մեթոդի հիմքում է 
վերին չորս կտրիչների մեզիոդիստալ չափերի գումարի և նախաաղո-
րիքների ու աղորիքների շրջանում ատամնաշարերի լայնության փոխկա-
պակցված լինելը: Հաշվարկվել են նախաաղորիքային և աղորիքային 
ինդեքսներ. 

 4 կտրիչների լայնության գումար 
Նախաաղորիքրային ինդեքսը= ------------------------------------×100 = 80 

նախաաղոր. միջև տարածություն 
 

 4 կտրիչների լայնության գումար 
Աղորիքային ինդեքսը= ------------------------------------------------ ×100 = 64 

 աղորիքների միջև տարածություն 
 

Բուժառուի ատամնաաղեղի լայնությունը որոշվում է Պոնի կետե-
րում: Վերին ծնոտի դեպքում դա առաջին նախաաղորիքների միջթմբի-
կային ակոսի կենտրոնն է և վերին աղորիքների երկայնաձիգ ակոսի 
առաջային փոսությունը: Ստորին ծնոտի դեպքում դա առաջին նախա-
աղորիքի թշային թմբիկի լանջի դիստալ կետն է (կամ նախաաղորիքների 
միջև կոնտակտային կետը) և ստորին առաջին աղորիքի դիստալ-թշային 
թմբիկի գագաթը (նկ.15): Նորմալ օկլյուզիայի դեպքում ստորին ծնոտի 
չափման կետերը համընկնում են վերին ծնոտի համապատասխան 
կետերին: Աղորիքների և նախաաղորիքների շրջանում ատամնաղեղի 
լայնության միջին անհատական նորման որոշելու համար Պոնը կազմեց 
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աղյուսակ` հաշվի առնելով վերին չորս կտրիչների լայնությունը 
(աղյուսակ 1):  

  
Նկ. 15. Վերին ծնոտում Պոնի կետերը, ստորին ծնոտում Պոնի կետերը: 

 
Չորս կտրիչների մեզիոդիստալ չափերի գումարը որոշելուց հետո 

չափվում է ատամնաշարի լայնությունը նախաաղորիքների ու աղորիք-
ների շրջանում, ստացված տվյալները համեմատվում են աղյուսակի 
տվյալների հետ: 

Լինդերը և Հարտը փոփոխություն մտցրին Պոնի մեթոդում և 
առաջարկեցին իրենց տվյալները` նախաաղորիքային ինդեքսը՝ 85, 
աղորիքային ինդեքսը՝ 65: 

Կա ատամնաշարի նեղացման 3 աստիճան՝ 
  1-ին աստիճանը բնորոշվում է ատամնաաղեղի նեղացմամբ 
նախաաղորիքների և աղորիքների հատվածում 1-4մմ, 

2-րդ աստիճանը՝ մինչև 6մմ, 
3-րդ աստիճանը՝ 6 մմ-ից ավելի: 
 

Աղյուսակ 1. 
Վերին 

կտրիչների 
գումարային 
լայնությունը 

Նախաաղորիքների միջև 
տարածություն 

Աղորիքների միջև 
տարածություն 

 85  80  65  64 
Լինդեր-Հարտ  Պոն Լինդեր-Հարտ  Պոն 

 27  32  33,5  41,5  42,5 
 27,5  32,5  34  42,3  42,95 
 28  33  35  43  44 
 28,5  33,5  35,5  43,8  44,5 
 29  34  36  44,5  45,3 
 29,5  34,7  37  45,3  46 
 30  35,5  37,5  46  46,8 
 30,5  36  38  46,8  47,6 
 31  36,5  39  47,5  48,4 
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 31,5  37  39,5  48,5  49,2 
 32  37,5  40  49  50 
 32,5  38,2  40,5  50  50,8 
 33  39  41  51  51,5 
 33,5  39,5  42  51,5  52,3 
 34  40  43  52,5  53 
 34,5  40,5  43,5  53  53,9 
 35  41,2  44  54  54,5 
 35,5  42  44,5  54,5  55,5 
 36  42,5  45  55,5  56,2 
  

Ատամնաշարերի չափումները սագիտալ հարթությունում.  
Կորկհաուսի մեթոդը 

 

Կորկհաուսը լրացրել է Պոնի եղանակը՝ առաջարկելով որոշել վե-
րին ատամնաշարի առաջային հատվածի երկարությունը՝ հիմնվելով 
վերին չորս կտրիչների մեզիոդիստալ չափերի գումարի վրա: Վերին 
ատամնաշարի առաջային հատվածի երկարությունը չափվում է հետևյալ 
կետերի միջև՝ վերին միջկտրիչային կետ (վեստիբուլյար մակերեսից) և 
քմային միջին կարանի ու Պոնի նախաաղորիքային կետերը միացնող գծի 
հատման կետ: Ստորին ատամնաշարի առաջային հատվածի երկարու-
թյունը հաշվարկվում է՝ վերին ատամնաշարի առաջային հատվածի 
երկարությունից հանելով 2մմ (վերին կենտրոնական կտրիչի կտրող եզրի 
հաստությունը): Կորկհաուսը կազմեց աղյուսակ, ըստ որի՝ հաշվելով 
վերին չորս կտրիչների լայնությունը՝ կարելի է իմանալ վերին ատամ-
նաշարի առաջային հատվածի երկարությունը: Պոնի, Կորկհաուսի, Բոլ-
տոնի կողմից ստեղծված աղյուսակները հաճախ կիրառվում են բժիշկ –
օրթոդոնտների կողմից: Դրանք հեշտացնում և արագացնում են օրթո-
դոնտիկ ախտորոշման ընթացքը:  

 

Ֆուսի մեթոդը 
Սագիտալ և տրանսվերսալ 

հարթություններում կողմնային 
ատամների դիրքի խանգարումները 
որոշելու համար օգտագործվում է 
Ֆուսի մեթոդը: Այս մեթոդը հնարա-
վորություն է տալիս համեմատելու 
ատամնաշարերի աջ և ձախ կեսերը 
և ախտորոշելու կողմնային խմբի 
ատամների միակողմանի մեզիալ 

Նկ.16. Ֆուսի մեթոդը: 
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տեղաշարժը: Այդ նպատակով կազմվում են ուղղանկյուն եռանկյուններ, 
որոնց մի էջը միջին քմային կարանն է (a), մյուս էջը՝ քմային կարանից 
Պոնի կետերի վրա իջեցված ուղղահայաց գիծը (b), իսկ ներքնաձիգը (c) 
այն գիծն է, որը միացնում է Պոնի կետերը և երկու կտրիչների միջև 
կոնտակտային կետը (նկ. 16): 

Ատամների մեզիալ տեղաշարժը գնահատելու համար համե-
մատվում են աջ և ձախ կողմերի ներքնաձիգը: Ենթադրելի մեզիալ շեղում 
ունեցող կողմի վրա ներքնաձիգը կարճ է: 

  

Ռենտգենաբանական հետազոտություն 
Ռենտգենաբանական հետազոտությունն անհրաժեշտ է ախտո-

րոշումը ճշտելու, բուժման պլանը և ելքը որոշելու, աճի ընթացքում և 
բուժման արդյունքում կատարվող փոփոխություններն ուսումնասիրելու 
համար: Պայմանավորված նրանով, թե ինչ նպատակով է անցկացվում 
ռենտգենաբանական հետազոտությունը՝ կարևոր է ճիշտ որոշել վերջի-
նիս առավել արդյունավետ մեթոդը: Կան ներբերանային և արտաբերա-
նային մեթոդներ: 

Ռենտգենագրության ներբերանային մեթոդները 
Ներբերանային ռենտգենագրություն իրականացվում է հատուկ 

դենտալ սարքերով: Ներբերանային թիրախային ռենտգենագիրը (նկ. 17) 
հնարավորություն է տալիս ուսումնասիրելու` 
1. ատամների կարծր հյուսվածքները, 
2. պարօդոնտը, 
3. ալվեոլյար ելունը, ծնոտային ոսկրերը՝ դեստրուկտիվ փոփոխութ-

յունները, կիստաները, բնածին և ձեռքբերովի արատները 
հայտնաբերելու նպատակով, 

4. ատամների սաղմերի դիրքային անկանոնությունները, 
5. ատամների պսակների և արմատների ձևավորման աստիճանը, 
6. ատամների ռետենցիան, 
7. ատամների ձևի անկանոնությունները, 
8. կաթնատամների արմատների և մշտական ատամների պսակների 

փոխհարաբերությունը: 
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Նկ. 17. Ներբերանային թիրախային ռենտգենագրեր: 

 

Միջին քմային կարանի ներբերանային ռենտգենագիրը (նկ.18) 
անհրաժեշտ է կարանի կառուցվածքը, նրա ոսկրացման աստիճանը 
որոշելու համար, ինչպես նաև վերին ծնոտի լայնացման ընթացքում 
կարանը դանդաղ և արագ պատռվելու ժամանակ կատարվող փոփոխու-
թյուններն ուսումնասիրելու, վերին շրթունքի սանձիկի պլաստիկայի 
անհրաժեշտությունը որոշելու համար, եթե սանձիկի թելիկները 
մխրճված են միջին քմային կարանի մեջ և հանգեցնում են դիաստեմայի 
առաջացմանը:  

 
Ռենտգենագրության 
արտաբերանային մեթոդներ 

Ռենտգենագրության 
արտաբերանային մեթոդներն 
են` 

- համայնապատկերային 
/պանորամային/ 
ռենտգենագրությունը, 

- օրթոպանտոմագրությունը, 
- տելեռենտգենագրությունը 

/ուղիղ, կողմնային և աքսիալ/, 
- ՔՍԾՀ կողմնային ռենտգե-

նագրությունը, 
- համակարգչային շերտագրությունը, 
- ձեռքի դաստակի ռենտգենագրությունը:  

Նկ. 18. Քմային միջին կարանի 
ռենտգենագիր: 
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Օրթոպանտոմագրություն 
Օրթոպանտոմագրությունը հիմնադրել է Պաատերոն (Ֆինլյանդիա) 

1958-ին: Օրթոպանտոմոգրաֆիան հնարավորություն է տալիս ստանալու 
ծնոտների սֆերիկ ուրվագծերի հարթ արտապատկերը: ՕՊՏԳ-ի ուսում-
նասիրումը կարևոր նշանակություն ունի օրթոդոնտիկ, վիրաբուժական, 
պրոթետիկ և թերապևտիկ բուժումների պլանավորման դեպքում: Այս 
մեթոդով ստանում են օրթոպանտոմագրեր (նկ. 19, 20), որոնցով կարելի է 
ուսումնասիրել` 

 
- ատամների պսակների և արմատների ձևավորման աստիճանը,  
-կաթնատամների արմատների ներծծման աստիճանը և նրանց 

փոխհարաբերությունը մշտական ատամների սաղմերի հետ, 
- ծկթած և ռետենցված ատամների թեքվածությունը հարևան 

ատամների, օկլյուզիոն և միջային հարթությունների նկատմամբ, 
- ատամնաալվեոլյար բարձրությունը ծնոտների ֆրոնտալ և 

կողմնային հատվածներում, 
- հետաղորիքային /ռետրոմոլյար/ տարածության մեծությունը, 
- քթի միջնապատի թեքվածության աստիճանը, քթի և հայմորյան 

խոռոչների մեծությունը, 
- ստորին ծնոտի կողմնային շեղումը, 
- ստորին ծնոտի հոդագլխիկների դիրքը հոդափոսիկներում:  

  

Նկ. 19. Վերին շրթունքի, ալվեոլյար ելունի, կարծր քիմքի բնածին արատով 
երեխայի օրթոպանտոմագիր /12 տարեկան/: 
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Նկ. 20. Գանգանրակային դիզօստոզով երեխայի օրթոպանտոմագիր  

/11 տարեկան/: 
Գլխի տելեռենտգենագրություն  
Ռենտգենաբանական հետազոտման այս մեթոդն օգտագործվում է 

դիմային կմախքի կառուցվածքը, ծնոտների աճի ուղղությունը, փափուկ և 
կարծր հյուսվածքների փոխհարաբերությունը, ինչպես նաև բուժման 
ընթացքում կատարվող փոփոխություններն ուսումնասիրելու համար: 
Այս մեթոդով ռենտգենագրություն կատարում են հեռավորության վրա, 
որպեսզի օբյեկտի չափային շեղումները հասցվեն նվազագույնի: Այդ 
հեռավորությունը միջազգայնորեն սահմանված է 1,5մ՝ ըստ օրթոդոնտ-
ների՝ 1956-ին Բոստոնում կայացած կոնգրեսի: Տելեռենտգենագրությունը 
կատարվում է ուղիղ, կողմնային և աքսիալ /հիմքային/ պրոյեկցիաներով:  

  
Նկ.21. Ուղիղ տելեռենտգենագիր:  Նկ. 22. Կողմնային տելեռենտգենագիր: 
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Ուղիղ պրոյեկցիայով տելեռենտգե-
նագիրը (նկ.21) հնարավորություն է տալիս 
ախտորոշելու դիմածնոտային համակար-
գի անկանոնությունները տրասվերսալ և 
ուղղահայաց հարթություններում, կողմ-
նային տելեռենտգենագիրը (նկ. 22)` սա-
գիտալ և ուղղահայաց հարթություննե-
րում, իսկ աքսիալ /հիմքային/ տելեռենտ-
գենագիրը (նկ. 23)` տրանսվերսալ հար-
թության մեջ:  

 Տելեռենտգենագրերում արտացոլ-
վում են գանգի ուղեղային և դիմային ոսկ-
րերը, փափուկ հյուսվածքների եզրագծե-
րը, որը հնարավորություն է տալիս 
ուսումնասիրելու վերջիններիս փոխհա-

րաբերությունը:  
Առավել տեղե-

կատվական են կողմնա-
յին տելեռենտգենագրերը: 
Գծային և անկյունային 
չափանիշները վերլուծե-
լու համար հարկավոր է 
ռենտգեն նկարի արտա-
պատկերում նշել համա-
պատասխան անթրոպո-
մետրիկ կետերը (նկ. 24): 
Մենք կուսումնասիրենք 
դրանցից մի քանիսը: 
 

Անթրոպոմետրիկ կետեր և կողմնորոշիչներ  
Անթրոպոմետրիկ ոսկրային կետերը նշվում են լատինական 

այբուբենի մեծատառերով, իսկ մաշկային կետերը` փոքրատառերով, 
բացառությամբ Ռիկետսի մաշկային կետերի, որոնք նույնպես նշվում են 
մեծատառերով:  

Ոսկրային կետերը 
А - վերին ծնոտի ապիկալ հենքի ամենադիստալ կետը սագիտալ 
հարթության մեջ 
А`- А կետի պրոյեկցիա վերին ծնոտի հիմքային հարթության վրա  

Նկ. 23. Աքսիալ (հիմքային) 
տելեռենտգենագիր: 

 

Նկ. 24. Անթրոպոմետրիկ կետեր  
և կողմնորոշիչներ: 
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В – ստորին ծնոտի ապիկալ հենքի ամենադիստալ կետը սագիտալ 
հարթության մեջ  
Pog (pogonion, պոգոնիոն)՝ կզակի ամենաառաջային կետը սագիտալ 
հարթության մեջ 
Gn (gnation, գնաթիոն)՝ ստորին ծնոտի ստորին եզրի ամենաառաջային 
կետը սագիտալ հարթության մեջ 
Ме (menton, մենթոն)՝ ստործնոտային սիմֆիզի ամենաստորին կետը  
Go (gonion, գոնիոն)՝ ստորին ծնոտի ճյուղի և մարմնի եզրագծերի 
հատման կետը  
N (nasion, նազիոն)՝ քիթճակատային կարանի միջին կետը 
Se (sella)՝ թուրքական թամբի մուտքի միջնակետը 
S- թուրքական թամբի միջնակետը  
Sna (spina nasalis anterior)՝ առաջային քթային փուշ 
Snp (spina nasalis posterior)՝ հետին քթային փուշ, վերին ծնոտի հիմքի 
հետին սահման 
Or (orbital, օրբիտա)՝ ակնակապիճի ստորին եզրի ամենացածր կետը 
Po (porion, պորիոն)՝ արտաքին լսողական բացվածքի ամենավերին կետը 

Մաշկային կետեր 
ЕN – քթի ծայրի առավել արտահայտված կետը 
ДТ - պոգոնիոնի մաշկային կետը 
UL - վերին շրթունքի կարմիր եզրագծի առավել արտահայտված կետը 
LL - ստորին շրթունքի կարմիր եզրագծի առավել արտահայտված կետը 
Ցեֆալոմետրիկ ռեֆերենտ գծեր և հարթություններ  
NSL (N-S) – գանգի հիմքի առաջային բաժնի հարթությունը, որը 
կիրառվում է անկյունային չափումներ կատարելու ժամանակ (նկ. 25), 
NL (SpP) – վերին ծնոտի հիմքի հարթություն /քթային հարթություն, 
սպինալ հարթություն կամ նազալ գիծ / Sna և Snp կետերի միջև, 
ML (MP) - ստորին ծնոտի մարմնի հարթություն /մանդիբուլյար 
հարթություն/ Me և Go կետերի միջև,  
OcP - օկլյուզիոն հարթությունը, որն անցնում է մշտական կենտրոնական 
կտրիչների միջնակետով և օկլյուզիոն կոնտակտի մեջ եղող վերջին 
ատամների` առաջին, երկրորդ կամ երրորդ մշտական աղորիքների 
թմբիկներով, 
EN-ДТ – էսթետիկ հարթություն ըստ Ռիկետսի, 
 FH – ֆրանկֆուրտյան հարթությունը, որն անցնում է Po և Or կետերով, 

Տելեռենտգենագրերն ուսումնասիրելիս որոշվում են գծային և 
անկյունային ցուցանիշները: Որպես առավել կայուն կողմնորոշիչ հան-
դես է գալիս գանգի հիմքի առաջային բաժնի հարթությունը /NSL/:  
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Նկ. 25. Ցեֆալոմետրիկ ռեֆերենտ գծեր և հարթություններ: 

  
ա. Դիմային հատկանիշների գնահատումը 
Ցեֆալոմետրիկ վերլուծության կարևոր ցուցանիշ է դիմային 

հատկանիշների գնահատումը, որը ներառում է դեմքի պրոֆիլը որոշելը՝ 
ըստ Հասունդի, և դեմքի էսթետիկայի գնահատումը՝ ըստ Ռիկետսի: 

1.Դեմքի պրոֆիլը որոշելը՝ ըստ Հասունդի  
ա. <SNA անկյունը բնորոշում է վերին ծնոտի դիրքը սագիտալ 

հարթության մեջ. այդ անկյան մեծացումը պայմանավորված է վերին 
ծնոտի առաջային դիրքով, այսինքն՝ անտեպոզիցիայով և կոչվում է վերին 
պրոգնաթիա, իսկ փոքրացումը` վերին ծնոտի հետին դիրքով, այսինքն՝ 
ռետրոպոզիցիայով և կոչվում է վերին ռետրոգնաթիա: Նորմայում <SNA 
հավասար է 82+3° (նկ. 26):  

բ. <SNB անկյունը բնորոշում է ստորին ծնոտի դիրքը սագիտալ 
հարթության մեջ: Տարբերում են ստորին պրոգնաթիա և ռետրոգնաթիա: 
Նորմայում <SNB հավասար է 80+3° (նկ. 10): 

գ. <SNPog անկյունը բնորոշում է կզակի դիրքը սագիտալ 
հարթության մեջ: Իր մեծությամբ նորմայում մոտավորապես հավասար է 
<SNB անկյանը: 
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դ. <NSL-NL անկյունը բնորոշում 

է վերին ծնոտի թեքվածությունը գանգի 
առաջային հիմքի նկատմամբ: Միջինը 
հավասար է 8,5+2°: Այդ անկյան մեծա-
ցումը վկայում է վերին ծնոտի թեքվա-
ծության մասին դեպի վեր դիստալ 
հատվածում /ռետրոինկլինացիա/ (նկ. 
27): 

ե. <NSL-ML անկյունը բնորոշում 
է ստորին ծնոտի թեքվածությունը 
գանգի հիմքի առաջային բաժնի 
նկատմամբ: Միջինը հավասար է 32+2°: 
Այդ անկյան մեծացումը վկայում է 
ստորին ծնոտի մարմնի թեքվածության 
մասին դիստալ հատվածում դեպի վեր 
/ռետրոինկլինացիա/, իսկ փոքրացու-

մը` ստորին ծնոտի մարմնի թեքվածության մասին առաջային հատվա-
ծում դեպի վեր /անտեինկլինացիա/ (նկ. 27): 

 
Նկ. 27. <NSL-NL, <NSL-ML անկյունների փոփոխումը: 

2. Դեմքի էսթետիկայի գնահատումը՝ ըստ Ռիկետսի: 
Դեմքի պրոֆիլի գնահատումը մեծ նշանակություն ունի օրթոդոնտիկ 

բուժումը պլանավորելու ժամանակ: Գնահատվում է շրթունքների դիրքը 
Ռիկետսի էսթետիկ հարթության նկատմամբ (նկ. 7), որի հիման վրա 
տարբերում են պրոֆիլի ուռուցիկ, ուղիղ և գոգավոր տեսակներ: Դեմքի 
պրոֆիլը որոշվում է վերին շրթունքի և ստորին շրթունքի դիրքով EN և DT 
կետերի միջև անցկացված հարթության /Ռիկետսի էսթետիկ հարթու-

Նկ. 26. <SNA և <SNB անկյունների 
չափումը դեմքի պրոֆիլը որոշելու 

համար: 
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թյան/ նկատմամբ: Վերին շրթունքի (UL) կետը նորմայում այդ հարթու-
թյունից 2մմ հետ է, իսկ ստորին շրթունքի (LL) կետը այդ հարթության 
վրա է: 

բ. Ծնոտների չափերի փոխհարաբերությունը որոշելը 
Ըստ Շվարցի՝ վերին ծնոտի հիմքի երկարությունը (A՛-Snp) 0,7 է (N-

Se)-ից, իսկ ստորին ծնոտի մարմնի երկարությունը (Gn-Go) հավասար է 
1,05 x (N-Se) (նկ. 28): 

գ. Կտրիչների դիրքը 
որոշելը  

Ախտորոշման կարևոր 
փուլերից է կտրիչների դիրքը 
/թեքվածությունը/ որոշելը: 

Ըստ Շվարցի ուսումնա-
սիրվում է ատամի առանցքի 
թեքվածությունը համապա-
տասխան ծնոտի հարթության 
նկատմամբ (նկ. 29): Ընդ որում, 
վերին ծնոտի վրա որոշվում է 
արտաքին ստորին անկյունը 
(1/NL), ստորին ծնոտի վրա` 
արտաքին վերին անկյունը 

(1/ML): Վերին կտրիչների 
դեպքում այդ անկյան միջին 
մեծությունը հավասար է 75+5°, 
իսկ ստորին կտրիչների դեպ-
քում` 90+5°: Անկյունների փոք-
րացումը վկայում է կտրիչների 
պրոթրուզիայի (առաջթեքվա-
ծություն) մասին, մեծացումը` 
կտրիչների ռեթրուզիայի (հետ-
թեքվածություն) մասին: 
 
Ձեռքի դաստակի 
ռենտգենագրությունը 

Ատամնադիմածնոտայ
ին և ոսկրային համակարգերի 
ձևավորման աստիճանը կա-
րելի է գնահատել բուժառուի 

Նկ.28. Վերին ծնոտի և ստորին ծնոտի 
երկարությունը որոշելը: 

 

Նկ.29. Կենտրոնական կտրիչների 
առանցքների թեքվածությունը վերին ծնոտի 

հիմքի և ստորին ծնոտի մարմնի 
հարթությունների նկատմամբ (1/NL, 1/ML): 
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պուբերտատ աճի շրջանում ձեռքի դաստակի ռենտգենագրությամբ: 
Ձեռքի դաստակի ռենտգենագիրը (նկ.30) հնարավորություն է տալիս 
որոշելու կմախքի ոսկարացման աստիճանը և վերջինիս համապա-
տասխանությունը բուժառուի անձնագրային /ժամանակագրական/ տա-
րիքին: Անցկացվում է մատների ֆալանգների, դաստակի և նախա-
դաստակի ոսկրերի, ծղիկոսկրի և ճաճանչոսկրի /արմունկոսկրի/ ոսկ-
րացման հետազոտություն: Ծնոտային ոսկրերի աճի գագաթնակետը 
համապատասխանում է պուբերտատ աճի գագաթնակետին, որն աղջիկ-
ների և տղաների շրջանում տարբեր է. աղջիկների դեպքում համա-
պատասխանում է 12-13 տարեկանին, իսկ տղաների դեպքում`14-15 
տարեկանին: Աճի գագաթնակետին նախորդում է սեսամոիդ ոսկրի 
միներալիզացիան /կրակալումը/ ձեռքի մեծ մատի մոտ: Սեսամոիդ ոսկրը 
մկանների ջլերի հաստության մեջ է:  
 

Քունքստործնոտային հոդի հետազոտման ռենտգենաբանական 
մեթոդները 

Քունքստործնոտային հոդի /ՔՍԾՀ/ մորֆոլոգիական և ֆունկցիոնալ 
խանգարումները հաճախ զուգակցվում են օկլյուզիայի սագիտալ, 
տրանսվերսալ և ուղղահայաց անոմալիաների հետ: Քունքստործնո-
տային հոդն ուսումնասիրելու համար առաջարկված են ավելի քան 30 
մեթոդներ /Պարմի մեթոդ, Շյուլերի մեթոդի մոդիֆիկացիա և այլն/: ՔՍԾՀ 
կողմնային ռենտգենագրությունն իրականացվում է կողմնային պրոյեկ-
ցիայով բերանը փակ և բաց վիճակում: Բերանը լայն բացած վիճակում 
ստացված ՔՍԾՀ-ի կողմնային ռենտգենագրում (նկ. 31) այտոսկրի 
ստվերի բացակայության պատճառով հոդագլխիկն ավելի լավ է երևում, 
քան բերանը փակ վիճակում ստացված ռենտգենագրում: 
 

 

Նկ.30. Ձեռքի դաստակի ռենտգենագիր: 
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Համակարգչային շերտագրությունը /ՀՇ/ հնարավորություն է 
տալիս մի շարք կտրվածքների վրա ստանալու դիմածնոտային շրջանի 
տարբեր հատվածների և փափուկ հյուսվածքների արտապատկերը, 
ներառյալ մաշկը, մկանները, նյարդերը, անոթները և ավշահանգույցները: 
ՔՍԾՀ-ի համակարգչային շերտագրությունը (նկ. 32) շերտային ռենտ-

գենագրություն է, որի 
դեպքում բարելավվում է 
առանձնացվող շերտի ար-
տապատկերման հստա-
կությունը և ճշտությունը: 
Ավելի հաճախ ուսում-
նասիրվում են գլխի ար-
տաքին մակերեսից 2սմ 
խորության վրա առկա 
կտրվածքները: Շերտագիրը 
հնարավորություն է տալիս 
ստանալու հետևյալ կարևո-
րագույն ցուցանիշները` 
հոդափոսիկի ձևը, խորութ-
յունը, լայնությունը, հոդա-
թմբիկի արտահայտվա-
ծությունը, հոդագլխիկի 
ձևը, հոդաճեղքի լայնու-
թյունը գլխիկի և փոսիկի 
միջև առաջային, միջին և 

հետին հատվածներում: 
Կենտրոնական օկլյուզիայի 

դեպքում հոդագլխիկները հիմնականում տեղակայվում են հոդափոսիկի 
կենտրոնում: Օկլյուզիայի անոմալիաների դեպքում հոդագլխիկը կարող 
է տեղակայված լինել հոդափոսիկի կենտրոնում կամ շեղված լինել նրա 
նկատմամբ երեք փոխուղղահայաց հարթություններով:  

Վերջին տարիներին համակարգչային շերտագրությունը լայնորեն 
տարածվել է ռետենցված ատամների, օրինակ՝ վերծնոտային ռետենցված 
ժանիքների (նկ. 33) դեպքում համապատասխան ախտորոշում և 
համալիր բուժման պլանավորումը իրականացնելու համար: ՀՇ-ն 
հնարավորություն է ընձեռում որոշելու ատամի տարածական կողմ-
նորոշումը և նրա փոխդասավորվածությունը հարևան ատամների 
արմատների նկատմամբ: Շատ կարևոր է ՀՇ-ի ուսումնասիրումը 

Նկ.31. ՔՍԾՀ-ի կողմնային ռենտգենագիր 
բերանը բաց վիճակում: 

 

Նկ.32. ՔՍԾՀ-ի համակարգչային շերտագիր: 
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ռետենցված ատամի մերկացման վիրաբուժական միջամտությունը 
պլանավորելու և օրթոդոնտիկ ձգման ուղղությունը որոշելու համար: 

 
Նկ.33. Համակարգչային շերտագիր /վերծնոտային ժանիքների ռետենցիան/: 

 

Մագնիսռեզոնանսային շերտագրություն (ՄՌՇ) 
Մագնիսռեզոնանսային շերտագրությունը (ՄՌՇ) (նկ. 34) լայնորեն 

կիրառվում է դիմածնոտային համակարգի մորֆոֆունկցիոնալ խանգա-
րումներն ախտորոշելու դեպքում:  

  
Նկ. 34. Մագնիսռեզոնանսային շերտագրություն (ՄՌՇ): 

Շատ հեղինակների կարծիքով ՄՌՇ-ն «ոսկե ստանդարտ» է դիմա-
ծնոտային համակարգի ախտաբանական փոփոխություններն ախտո-
րոշելու համար: Այս մեթոդը հնարավորություն է ընձեռում ուսում-
նասիրելու սկավառակը և ձգանները հոդի ֆունկցիայի դեպքում, 
հետազոտելու հոդի կառուցվածքային տարրերի տեղաշարժերը, որն 
էապես մեծացնում է հոդի հիվանդությունների ախտորոշման հնարա-
վորությունները: ՄՌՇ-ի միջոցով հաջողվում է տարբերել ուռուցքային 
հյուսվածքը այտուցված և բորբոքված լորձաթաղանթից, որոշել 
փոփոխությունների բնույթը: 
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ԳԼՈՒԽ 5 
ԴԻՍՏԱԼ ՕԿԼՅՈՒԶԻԱ 

 
Դիստալ օկլյուզիան (ըստ Էնգլի II դաս) սագիտալ հարթության 

մեջ կծվածքի խանգարումն է և բնութագրվում է վերին ատամների նկատ-
մամբ ստորին ատամների առավել դիստալ դիրքով (նկ.1)։ Դիստալ 
օկլյուզիայի դեպքում դիտվում է առաջին մշտական աղորիքների II դա-
սով փոխհարաբերություն. վերին մշտական առաջին աղորիքի մեզիալ-
թշային թմբիկը ստորին առաջին աղորիքի մեզիալ-թշային ակոսից առաջ 
է։ 

 
Նկ. 1. Դիստալ օկլյուզիա: 

  Տարբերում են դիստալ օկլյուզիայի 2 ենթադաս։ Դրանց համար 
ընդհանուր է միայն աղորիքների II դասով փոխհարաբերությունը։ 

II դասի առաջին ենթադաս (ըստ Էնգլի II, 1) 
Բնորոշ առանձնահատկություններն 

են․ 
1.  II դաս 1-ին ենթադասի կլինի-

կական նշանը վերին ֆրոնտալ 
ատամների պրոտրուզիան է՝ մեծա-
ցած սագիտալ կտրիչային վերա-
ծածկով (overjet) (նկ. 2). 

  
2. Արտափքված դեմքի պրոֆիլ։ 
3. Վերին ֆրոնտալ ատամների պրոտ-

րուզիայի հետևանքով ստորին 
ֆրոնտալ ատամները չեն հպվում 
վերին ատամների քմային մակե-
րեսին։ Դրա հետևանքով ստորին 
ֆրոնտալ ատամները ավել են ծկթում, որն էլ իր հերթին հանգեցնում 
է ուղղահայաց կտրիչային վերածածկի (overbite) (նկ. 2) մեծացմանը և 

Նկ. 2. Օverjet և overbite: 
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Շպեի կորի խորացմանը։ 
4. Հնարավոր է կարճացած հիպոտոնիկ վերին շրթունքի առկայություն։ 

Երբեմն ստորին շրթունքը հպվում է վերին կտրիչների քմային մակե-
րեսներին, որը մեծացնում է վերին ֆրոնտալ ատամների պրոտրու-
զիայի միտումը։ 

5. Հաճախ դիտվում է վերին և ստորին շրթունքների հպման խանգա-
րում։ Շրթունքների նորմալ հպման վերականգնումը շատ կարևոր է, 
որպեսզի հնարավոր լինի ապահովել բուժման արդյունքի կայու-
նությունը։ 

6. Շատ դեպքերում առաջին ենթադասը բնութագրվում է մկանային 
ակտիվության խանգարմամբ։ Դիտվում է թշային և ենթակզակային 
մկանների լարվածության մեծացում և բերանի կլոր մկանի լարվա-
ծության թուլացում ու փոփոխում։ Թշային մկանների լարվածության 
մեծացումը հանգեցնում է վերին ատամնաաղեղի նեղացմանը, որն էլ 
շատ հաճախ հանգեցնում է կողմնային խաչաձև կծվածքի առա-
ջացմանը։ 

7. Երբեմն դիտվում է ստորին ֆրոնտալ ատամների պրոտրուզիա։ Դա 
սագիտալ ճեղքի (overjet) փոքրացմանն ուղղված բնական կոմ-
պենսացիա է։ 

 
II դասի երկրորդ ենթադաս (ըստ Էնգլի II, 2) (նկ. 3) 
Բնորոշ առանձնահատկություններն են․ 
1. Վերին կենտրոնական կտրիչների ռետրուզիա, հազվադեպ դիտվում 

է բոլոր վերին ֆրոնտալ ատամների ռետրուզիա։ 
2. Հնարավոր է վերին կողմնային կտրիչների պրոտրուզիա և ռոտա-

ցիա։ 
3. Վերին կենտրոնա-

կան կտրիչների վե-
րածածկում 
ռոտացված կողմ-
նային կտրիչներով։ 

4. Խոր կտրիչային վե-
րածածկ (overbite): 
Ծանր դեպքերում 
առկա է պարօդոն-
տի տրավմայի ռիսկ։ 

5. Ուղիղ պրոֆիլ։ 
6. Լայն, քառակուսի դեմք։ 

Նկ. 3. Ըստ Էնգլի II, 2: 
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7. Ստորին ծնոտի՝ հանգստի դիրքից դեպի սովորութային օկլյուզիա 
շարժման ժամանակ դիտվում է ստորին ծնոտի դեպի հետ տե-
ղաշարժ։ 

8. Խոր վերկզակային ակոս։ 
9. Մկանային ակտիվության խանգարման բացակայություն։ 
 10. Հաճախ ընտանեկան առանձնահատկություն է։ 
 11. Ըստ Էնգլի II, 2 օկլուզիայի անկանոնությունների դեպքում վերին 

կտրիչների ռետրուզիան կմախքային դիստալ կծվածքի ատամնա-
ալվեոլյար բնական կոմպենսացիա է, որն ուղղված է սագիտալ ճեղքի 
փոքրացմանը։ 

Դիստալ օկլյուզիան լինում է՝ 
1. կմախքային, 
2. ատամնաալվեոլյար, 
3. համակցված: 
 

Կմախքային դիստալ կծվածքի առանձնահատկությունները (նկ. 4) 
1. Ստորին ծնոտի մարմնի (Gn-Go) կամ ճյուղի փոքրացում (ստորին ծնոտի 

միկրոգնաթիա): 
2. Ստործնոտային անկյան փոքրացում: 
3. Գանգի առաջային հիմքի հարթության նկատմամբ ստորին ծնոտի 

դիստալ դիրք (ստորին ծնոտի ռետրոգնաթիա). <SNB-ն նորմայից փոքրա-
ցած է:  

4. Վերին ծնոտի չափերի Snp-A՛ մեծացում (վերին ծնոտի մակրոգնաթիա): 
5. Գանգի առաջային հիմքի հարթության նկատմամբ վերին ծնոտի մեզիալ 

դիրք (վերին ծնոտի պրոգնաթիա). <SNA-ն նորմայից մեծացած է: 
 

 
Նկ. 4. Դիստալ կծվածք /կողմնային տելեռենտգենագիր/: 

Ատամնաալվեոլյար դիստալ կծվածքի առանձնահատկությունները 
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Բնութագրվում է կմախքային դիստալ կծվածքին բնորոշ նշանների 
բացակայությամբ։ 

Էթիոլոգիան՝ 
1. պրենատալ գործոններ, 
2. նատալ գործոններ, 
3. պոստնատալ գործոններ: 

 

Պրենատալ գործոններ 
1. Ծնոտների չափերը, դիրքը և փոխհարաբերությունը գենետիկորեն է 

պայմանավորված: Ատամների չափերը (մակրո- և միկրոդենտիա), 
փափուկ հյուսվածքների կառուցվածքային առանձնահատկութ-
յունները (լեզվի և վերին շրթունքի սանձիկի երկարությունը և 
կպման տեսակը) ևս ունեն ժառանգական նախատրամադրվա-
ծություն։ Հետևաբար կմախքային II դասի անկանոնությունները 
կարող են ժառանգական բնույթ ունենալ։ 

2. Տերատոգեն գործոն։ Հղիության ընթացքում որոշ դեղորայքային 
պրեպարատների օգտագործումը կարող է հանգեցնել զարգացման 
խանգարումների։ Պրեպարատները, որոնք կարող են նման ազդե-
ցություն թողնել, կոչվում են տերատոգեններ։ 

3. Ճառագայթում (իռադիացիա)։ Հղի կնոջ ճառագայթումը ևս դիմա-
ծնոտային համակարգի զարգացման անկանոնությունների 
առաջացման պատճառ է։ 

4. Պտղի ներարգանդային դիրք։ Ճնշումը, որն ազդում է զարգացող 
պտղի դեմքի վրա, օրինակ՝ պտղի ձեռքի ճնշումը ստորին ծնոտի 
վրա, կարող է ազդել ստորին ծնոտի աճին։ 

Նատալ գործոններ 
Ծննդաբերության ընթացքում աքցանների անզգույշ կիրառումը 

կարող է հանգեցնել ստորին ծնոտի հոդագլխիկների վնասվածքի: Վնաս-
վածքի պատճառով զարգանում են ՔՍԾՀ-ի անկիլոզ կամ ֆիբրոզ փոփո-
խություններ, որը հանգեցնում է ստորին ծնոտի թերաճի: 

Պոստնատալ գործոններ  
1.Ստորին ծնոտի և ՔՍԾՀ-ի տրավմատիկ վնասում։ 
2.Դիմածնոտային համակարգի շարունակական ճառագայթային 

թերապիա։ 
3.Ինֆեկցիոն հիվանդություններ (օրինակ՝ ռևմատորիդ արթրիտ, 

որն ազդում է ստորին ծնոտի աճի վրա)։ 
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4.Վերին կաթնատամ աղորիքների վաղաժամ հեռացման, վերին 2-
րդ նախաաղորիքների ռետենցիայի կամ ադենտիայի հետևանքով վերին 
մշտական աղորիքների մեզիալ տեղաշարժ։ 

5.Ատամների պսակների չափերի միջաղեղային և ներաղեղային 
անհամապատասխանություն։ 

6.Ֆունկցիոնալ խանգարումներ (շնչառության, կլման): Քթի միջ-
նապատի թեքվածությունը, ստորին քթային խեցիների հիպերտրոֆիան, 
քթըմպանի մեծացած նշիկները քթային շնչառության մեխանիկական 
խոչընդոտներ են։ Շրթունքների հպման բացակայության և բերանային 
շնչառության հետևանքով բերանի խոռոչում վերանում է բացասական 
ճնշումը։ Փոխվում է լեզվի դիրքը, այն իջնում է բերանի հատակ (գլոսոպ-
տոզ), չի հպվում քիմքին և վերին կողմնային ատամների օրալ մակե-
րեսին։ Դա հանգեցնում է վերին ատամնաաղեղի նեղացմանը և 
ամրացնում է ստորին ծնոտի դիստալ դիրքը։ 

7.Վնասակար սովորություններ (մատը ծծելը, ստորին շրթունքը 
կծելը)։ 

 

Ըստ Էնգլի՝ կծվածքի սագիտալ անկանոնությունների զարգացու-
մը սկսվում է ստորին և վերին առաջին մշտական աղորիքների ոչ ճիշտ 
հպման ձևավորումից: Էնգլը վերին առաջին աղորիքներն անվանել է 
«օկլյուզիայի բանալի»։ Սակայն առաջին մշտական աղորիքների՝ կծված-
քում ճիշտ փոխդասավորության համար մեծ նշանակություն ունի երկ-
րորդ կաթնատամ աղորիքների դիստալ մակերեսների փոխհարաբե-
րությունը։ Հնարավոր է երկրորդ կաթնատամ աղորիքների դիստալ 
մակերեսների փոխհարաբերության 3 տեսակ: 
1. Մեզիալ աստիճան (mesial step terminal plane) 

Նման փոխհարաբերության դեպքում 
ստորին երկրորդ կաթնատամ աղորիքի դիս-
տալ մակերեսը վերին երկրորդ կաթնատամ 
աղորիքի համեմատ ավելի մեզիալ է (նկ. 5)։ 
Տվյալ փոխհարաբերությունը ձևավորվող 
կաթնատամնային կծվածքում և խառը կծված-
քի վաղ շրջանում նորմա է։ Ծկթող մշտական 
առաջին աղորիքները տեղակայվում են I 
դասով։ 

 Երկրորդ ժամանակավոր աղորիքների դիս-
տալ մակերեսները նույն ուղղահայաց հար-
թությունում են (flush terminal plane) (նկ. 6):  

Նկ. 5. Մեզիալ աստիճան 
(mesial step terminal 

plane): 
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Տվյալ դեպքում ծկթող մշտական աղորիքները փոխդասավորվում 
են թմբիկ-թմբիկային փոխհարաբերությամբ։ Նման փոխհարաբերու-

թյունից դեպի I դասով թմբիկ-ակոսային փոխ-
հարաբերության անցման համար ստորին 
աղորիքին անհրաժեշտ է վերին աղորիքի 
նկատմամբ առաջ տեղաշարժվել 3-5մմ-ով։ Դա 
կատարվում է ֆիզիոլոգիական տարածություն-
ների (կաթնատամների միջև տրեմաների) հաշ-
վին կամ ստորին ատամնաաղեղի պահեստա-
յին տարածության և ստորին ծնոտի դիֆե-
րենցիալ աճի շնորհիվ։ Վերին ժամանակավոր 
աղորիքների վաղաժամ կորստի դեպքում տեղի 
է ունենում վերին առաջին մշտական աղորիք-
ների մեզիալ տեղաշարժ, և ձևավորվում է 

դիստալ կծվածք։ 
2. Դիստալ աստիճան (distal step terminal plane) 

Տվյալ դեպքում ստորին երկրորդ կաթնատամ աղորիքի դիստալ 
մակերեսը վերին երկրորդ կաթնատամ աղորիքից ավելի դիստալ է (նկ. 
7), և ծկթող առաջին մշտական աղորիքները փոխդասավորվում են II դա-
սով։ Դիստալ աստիճանը դիստալ կծվածքի ձևավորման ցուցանիշ է: 

  
 Ախտորոշումը 

Իրականացվում է՝ հիմնվելով կլինի-
կական, բիոմետրիկ, ֆոտոմետրիկ և ռենտ-
գենաբանական հետազոտությունների վրա։ 
Վերին և ստորին ծնոտների մեծության և 
տեղակայման խանգարումների տարբերակիչ 
ախտորոշման համար կատարվում է Էշլեր-
Բիտների փորձը։ Հիվանդին առաջարկվում է 
ստորին ծնոտը առաջ բերել մինչ առաջին 
մշտական աղորիքների նեյտրալ դիրք, և 
գնահատվում է դեմքի արտահայտությունը 

այդ դիրքում։ Եթե այն լավանում է, ապա դիստալ կծվածքը պայմա-
նավորված է ստորին ծնոտի թերզարգացմամբ, եթե այն վատանում է, 
ապա դիստալ կծվածքը պայմանավորված է վերին ծնոտի խանգարմամբ, 
իսկ եթե դեմքի արտահայտությունը սկզբում լավանում, հետո վատանում 
է, ապա դիտվում են և՛ վերին, և՛ ստորին ծնոտների խանգարումներ։  

Նկ. 6. Flush terminal plane. 

Նկ. 7. Դիստալ աստիճան 
(distal step terminal plane): 
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Ավելի խոր տարբերակիչ ախտորոշման համար կատարվում է 
գլխի կողմնային ՏՌԳ-ի վերլուծություն, որի վրա տարբերում են դիստալ 
կծվածքի ատամնաալվեոլյար, կմախքային և համակցված տեսակները։ 

Բուժման նպատակը 
II դասի օկլյուզիայի անկանոնությունների բուժման հիմնական 

նպատակն է՝ 
1. սագիտալ կտրիչային վերածածկի նորմալացումը, 
2. ատամների դիրքային անկանոնությունների և խճողման շտկումը, 
3. աղորիքների ոչ կայուն փոխհարաբերության շտկումը, 
4. ուղեկցող կողմնային խաչաձև և խոր օկլյուզիաների շտկումը, 
5. մկանային ֆունկցիայի նորմալացումը։ 

 
Կմախքային դիստալ օկլյուզիայի բուժումը 
II դասի անկանոնությունների բուժման 3 հիմնական մոտեցումներն 

են՝ 
1. աճի մոդիֆիկացիան , 
2. քողարկումը (կամուֆլյաժ), 
3. օրթոգնաթիկ վիրաբուժությունը:  

 
1. Աճի մոդիֆիկացիա 

Հաճախ II դասի օկլյուզիայի անկանոնությունների դեպքում դիտ-
վում են կմախքային խանգարումներ՝ վերին ծնոտի պրո- և կամ մակրոգ-
նաթիա, ստորին ծնոտի ռետրո- և կամ միկրոգնաթիա։ Աճման շրջանում 
եղող հիվանդների կմախքային նման խանգարումները շտկելու համար 
կարելի է ընտրել աճի մոդիֆիկացիան (վերին ծնոտի աճի կանխում և 
ստորին ծնոտի աճի խթանում)՝ որպես նախընտրելի բուժման մեթոդ, որն 
իրականացվում է ֆունկցիոնալ և օրթոպեդիկ (ծնոտների աճի վրա 
ազդող) սարքերով։ 

Բուժման այս մեթոդը սովորաբար իրականացվում է խառը 
կծվածքի կամ վաղ մշտական կծվածքի շրջանում՝ մինչև ակտիվ աճի 
ավարտը։ Աճի մոդիֆիկացիա իրականացնելու համար կարևոր է հստակ 
ախտորոշել անկանոնության զարգացման հիմքում առկա կմախքային 
անհամապատասխանությունը։ 

Ստորին ծնոտի թերզարգացման շտկումը 
II դասի օկլյուզիայի անկանոնությունները, որոնք բնութագրվում 

են ստորին ծնոտի թերզարգացմամբ կամ ռետրոգնաթիայով, խառը 
կծվածքի շրջանում բուժվում են միոֆունկցիոնալ սարքերով, ինչպիսիք 
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են ակտիվատորը (նկ. 8), Ֆրենկելի I կամ II ֆունկցիայի կարգավորիչը 
(նկ. 9)։ 

   
Նկ. 8. Ակտիվատոր:               Նկ. 9. Ֆրենկելի ֆունկցիայի կարգավորիչ: 

 
Կիրառվում են նաև անշարժ, ֆիքսված ֆունկցիոնալ սարքեր, 

ինչպիսիք են «Herbst» (նկ.10) և «Jasper Jumper» (նկ. 11) սարքերը։ 

     
Նկ.10. «Herbst» սարքը:    Նկ.11. «Jasper Jumper»: 

Վերին ծնոտի պրոգնաթիայի շտկումը 
Վերին ծնոտի պրոգնաթիայի հետևանքով առաջացած II դասի 

օկլյուզիայի անկանոնությունները բուժելու համար կիրառվում է դիմային 
աղեղ (նկ. 12)՝ վերին ծնոտի հետագա աճը կանխելու համար։  

 
Նկ. 12. Դիմային աղեղ: 
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  Որոշ դեպքերում II դասի օկլյուզիայի անկանոնությունները բար-
դացած են միաժամանակ վերին ծնոտի պրոգնաթիայով և ստորին ծնոտի 
թերզարգացմամբ։ Նման դեպքերում զուգահեռաբար օգտագործվում են 
ակտիվատորը և դիմային աղեղը՝ վերին ծնոտի աճը կանխելու և ստորին 
ծնոտի աճը խթանելու համար։ 

Խառը կծվածքի շրջանում II դաս, 2 ենթադասի օկլյուզիայի անկա-
նոնությունները բուժելու համար հնարավոր է իրականացնել վերին 
կտրիչների պրոտրուզիա՝ դրանով իսկ II, 2-րդ ենթադասը դարձնելով II, 
1-ին ենթադաս։ Դրանից հետո կարելի է օգտագործել ֆունկցիոնալ 
սարքեր, որոնք օգտագործվում են II, 1-ին ենթադասի բուժման դեպքում։ 
2.Կամուֆլյաժ 

Այն հիվանդներին, ովքեր արդեն անցել են դիմածնոտային համա-
կարգի աճի գագաթնակետի շրջանը, աճի մոդիֆիկացիա կատարել 
հնարավոր չէ: Կմախքային անհամապատասխանությունները, որոնք 
առկա են անկանոնության հիմքում, կարող 
են քողարկվել ատամների օրթոդոնտիկ տե-
ղաշարժերի շնորհիվ: Դա հաճախ իրակա-
նացվում է առանձին ատամները հեռացնելու 
ճանապարհով և մնացած ատամների՝ դեպի 
ստեղծված տարածություն տեղաշարժմամբ 
(նկ.13)։ 
 Առավել հաճախ հեռացվում են առա-
ջին նախաաղորիքները։ Նման դեպքերում 

ատամների տեղաշարժը հաճախ նպաստում 
է դեմքի էսթետիկայի բարելավման։ 

Եթե ստորին ծնոտի վրա առկա են միջատամնային ճիշտ կոն-
տակտներ, ապա հնարավոր է փոքրացնել սագիտալ ճեղքը և հասնել 
կայուն արդյունքի՝ հեռացնելով միայն վերին ծնոտի առաջին նախաաղո-
րիքները։ Այն դեպքերում, երբ ստորին աղորիքների դիրքը, ստորին 
ատամների խճողումը, ռոտացիան կամ պրոտրուզիան շտկելու համար 
անհրաժեշտ է տարածություն, ցուցված է հեռացնել և՛ վերին, և՛ ստորին 
առաջին նախաաղորիքները։  

Կամուֆլյաժ հնարավոր է իրականացնել նաև վերին աղորիքների 
դիստալ տեղաշարժի միջոցով։ Դա կարելի է կատարել մինչ երկրորդ 
աղորիքների ծկթումը ոչ արտահայտված II դասի անոմալիաների 
դեպքում։ 

Նկ.13. Կամուֆլյաժ: 
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Նկ.15. Սագիտալ օստեոտոմիա՝  
ստորին ծնոտի առաջ տեղաշարժով: 

 

3.Օրթոգնաթիկ վիրաբուժություն  
Արտահայտված կմախքային դիստալ օկլյուզիայով աճի գագաթ-

նակետը անցած բուժառուների դեպքում առավել նպատակահարմար է 
իրականացնել վիրաբուժական միջամտություն։ 
Հաշվի առնելով II դասի անոմալիայի հիմքում եղած կմախքային 
անկանոնությունները՝ աճի ավարտից հետո իրականացվում է կա՛մ սեգ-

մենտար օստեոտոմիա՝ վերին ծնոտի 
դիստալ տեղաշարժով (Мaxillary segmental set 
back osteotomy) (նկ.14), կա՛մ սագիտալ 
օստեոտոմիա՝ ստորին ծնոտի առաջ 
տեղաշարժով (Saggital split osteotomy 
mandibular advancement) (նկ.15)։ 

 
 
 
 

 

 

Դիստալ կծվածքի ատամնաալվեոլյար տեսակի շտկումը։ Իրակա-
նացվում է վերին աղորիքների դիստալիզացիա։  

Դիստալ կծվածքի բուժման արդյունքը կայուն լինելու համար 
անհրաժեշտ է վերացնել ատամնածնոտային համակարգի ֆունկցիոնալ 
խանգարումները և ատամնաշարերի միջև բազմաթիվ թմբիկ-ակոսային 
կոնտակտներ ստանալ։ 

 
 

Նկ. 14. Սեգմենտար օստեոտոմիա՝ վերին ծնոտի 
դիստալ տեղաշարժով: 
 



  

118 | Oրթոդոնտիա / Ուսումնական ձեռնարկ 
 

 

ԳԼՈՒԽ 6. 
 

ՄԵԶԻԱԼ ՕԿԼՅՈՒԶԻԱ 
 
Մեզիալ օկլյուզիան (ըստ Էնգլի III դաս) դասվում է սագիտալ 

հարթությամբ անկանոնություններին և բնութագրվում է ստորին ծնոտի 
ատամների՝ վերինների նկատմամբ ավելի մեզիալ դիրքով (նկ.1): Մե-
զիալ կծվածքի դեպքում առաջին մշտական աղորիքների փոխհարաբե-
րությունը Էնգլի երրորդ դասով է. վերին առաջին աղորիքի մեզիալ-թշա-
յին թմբիկը ստորին առաջին աղորիքի մեզիալ-թշային ակոսից հետ է: 

  
Մեզիալ օկլուզիային 

բնորոշ հատկություններն են. 
1.Աղորիքների 

փոխհարաբերությունը Էնգլի 
երրորդ դասով է: 

2.Ստորին կտրիչները 
հաճախ վերածածկում են վե-
րիններին: Նրանց միջև հնա-
րավոր է կոնտակտի առկա-
յություն (հակադարձ կտրիչայ-

ին օկլյուզիա) կամ բացակա-
յություն (հակադարձ 
կտրիչային դիզօկլյուզիա): 
Հնարավոր է նաև եզր-եզր 
հպում: 
  

3. Վերծնոտային աղե-
ղի նեղացում և կարճացում, 
երբեմն վերին ֆրոնտալ 
ատամների խճողում: Ծնոտ-
ների մեզիալ փոխհարաբե-
րության պատճառով ստորին 

ծնոտի ավելի լայն մասը կոնտակտի մեջ է վերին ծնոտի ավելի նեղ մասի 
հետ, և հաճախ դիտվում է կողմնային խաչաձև կծվածք: 

4. Դեմքի ուղիղ կամ գոգավոր պրոֆիլ, արտահայտված կզակ: 
5. Հնարավոր է ստորին ծնոտի սովորութային առաջային դիրք 

վաղաժամ օկլյուզիոն կոնտակտների պատճառով: 

Նկ.1. Մեզիալ օկլյուզիա: 

Նկ. 2. Հակադարձ կտրիչային վերածածկ: 
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  Մեզիալ կծվածքը լինում է՝ 
1. կմախքային, 
2. ատամնաալվեոլյար: 

Այս տեսակներից յուրաքանչյուրը կարող է համակցվել ստորին 
ծնոտի դեպի առաջ տեղաշարժով: Գոյություն ունի նաև pseudo Class III 
malocclusion հասկացողությունը՝ բերանը փակելիս ստորին ծնոտի ֆունկ-
ցիոնալ-առաջային տեղաշարժի պատճառով առաջացած ոչ կմախքային 
առաջային խաչաձև կծվածքը (հակառակ վերածածկը բոլոր ֆրանտալ 
ատամների շրջանում): Ստորին ծնոտի առաջային տեղաշարժի պատ-
ճառներն են՝ 
- օկլյուզիոն ինտերֆերենցիան, 
- ադենոիդների և քմըմպանային նշիկների հիպերտրոֆիան: 
Կմախքային մեզիալ կծվածքին բնորոշ են. 

1. Վերին ծնոտի 
մարմնի փոքրացում 
(վերին միկրոգնաթիա). 
Snp-A՛-ն նորմայից 
փոքր է: 
2. Վերին ծնոտի հետին 
դիրք գանգի առաջային 
հիմքի հարթության 
նկատմամբ (վերին 
ռետրոգնաթիա). <SNA-
ն նորմայից փոքրացած 
է(նկ. 3): 
3. Ստորին ծնոտի 
մարմնի մեծացում 
(ստորին 
մակրոգնաթիա). Go-Gn 
–ը նորմայից մեծ է: 

4. Ստորին ծնոտի առաջային դիրք գանգի առաջային հիմքի հարթության 
նկատմամբ (ստորին պրոգնաթիա). <SNB-ն մեծացած է: 
 

Մեզիալ կծվածքի ատամնաալվեոլյար տեսակի դեպքում հիմնա-
կանում նկատվում են վերին ֆրոնտալ ատամների ռետրուզիա, ստորին 
ֆրոնտալ ատամների պրոտրուզիա, ստորին կողմնային ատամների 
մեզիալ տեղաշարժ, ստորին ծնոտի հարկադրական սովորութային առաջ 

 Նկ. 3. Մեզիալ կծվածք /կողմնային 
տելեռենտգենագիր/: 
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տեղաշարժ: Ծնոտների մարմինների չափերը (Snp-A’ և Go-Gn) սովո-
րաբար լինում են նորմայի սահմաններում: 

Էթիոլոգիան 
1.  Գենետիկական գործոններ: Կմախքային մեզիալ կծվածքը մեծ 

մասամբ ժառանգական բնույթ ունի: 
2.  Կաթնատամների թմբիկների անհավասարաչափ մաշվածությունը 

(հատկապես կաթնատամ ժանիքների) խառը կծվածքի վաղ շրջա-
նում հանգեցնում է վաղաժամ օկլյուզիոն կոնտակտների առաջաց-
ման, որն էլ իր հերթին՝ ստորին ծնոտի սովորութային առաջ տե-
ղաշարժի: 

3.  Ադենոիդների կամ քմըմպանային նշիկների հիպերտրոֆիան նույն-
պես կարող է ստորին ծնոտի սովորութային առաջ տեղաշարժի 
պատճառ լինել: 

4.  Վերին ծնոտի թերաճ՝ բորբոքային պրոցեսի (օստեոմիելիտ և այլն) 
հետևանքով, շրթունքի և քիմքի բնածին ճեղքվածքի պատճառով, 
վերին ծնոտի նորագոյացության վիրաբուժական բուժման պատ-
ճառով: 

5.  Վերին ծնոտի ատամների վաղաժամ կորուստ կամ ադենտիա: 
6.  Ստորին ծնոտում գերկոմպլեկտային ատամների առկայություն: 
7.  Մակրոգլոսիա: 
8.  Լեզվի կարճ սանձիկի կամ վերջինիս սխալ կպման պատճառով: 
9.  Ֆունկցիոնալ խանգարումներ (շնչառության, կլման խանգարում) և 

վնասակար սովորություններ (վերին շրթունքի, մատի, լեզվի ծծում): 
10. Ակրոմեգալիա, որը հանգեցնում է ստորին ծնոտի և լեզվի 

մեծացման: 
Ախտորոշումը 
Ախտորոշումը կատարվում է կլինիկական հետազոտության, ախ-

տորոշիչ մոդելների և դեմքի լուսանկարների ուսումնասիրության հիման 
վրա: Կմախքային և ատամնաալվեոլյար տեսակների տարբերակիչ 
ախտորոշման նպատակով կիրառվում է հետևյալ ֆունկցիոնալ փորձը: 
Հիվանդին խնդրում են ստորին ծնոտը հետ տանել մինչև վերին և 
ստորին կտրիչների եզր-եզր հպումը: Եթե հիվանդին հաջողվում է դա 
անել, և բացի դրանից, առաջին մշտական աղորիքները այդ ընթացքում 
փոխհարաբերվում են նեյտրալ կծվածքին բնորոշ դիրքում, ուրեմն 
ախտորոշվում է մեզիալ կծվածքի ատամնաալվեոլյար տեսակը՝ ստորին 
ծնոտի առաջ տեղաշարժով: 
  Ավելի խոր տարբերակիչ ախտորոշում կատարվում է գանգի 
կողմնային տելեռենտգենագրի (ՏՌԳ) ուսումնասիրությամբ, որով տար-



  

121 | Oրթոդոնտիա / Ուսումնական ձեռնարկ 
 

 

բերակվում են մեզիալ կծվածքի ատամնաալվեոլյար և կմախքային 
տեսակները: 

Բուժումը 
Երրորդ դասի անկանոնությունները ցանկալի է բուժել հնարավո-

րինս շուտ, քանի որ.  
1. Կծվածքի խանգարման հայտնաբերումը վաղ հասակում հնարա-

վորություն է տալիս փոփոխելու ծնոտոսկրերի անկանոն աճը և 
համապատասխանաբար նվազեցնելու անկանոնության արտա-
հայտվածությունը: 

2.  Հակադարձ կտրիչային վերածածկը հանգեցնում է վերին ծնոտի 
աճի դանդաղեցման, որն առաջանում է ստորին ծնոտի կողմից 
վերինի աճի խոչընդոտման պատճառով: 

3.  Հակադարձ կտրիչային վերածածկի դեպքում վերին կտրիչների 
կողմից ստորինների վրա օկլյուզիոն ճնշումը էլ ավելի է խթանում 
ստորին ծնոտի աճը: 

Մեզիալ կծվածքի բուժումը և կանխատեսումը շատ դեպքերում 
պայմանավորված է էթիոլոգիկ գործոններով և նրանց վերացման հնարա-
վորությամբ, ինչպես նաև մորֆոլոգիական և ֆունկցիոնալ խանգարում-
ների արտահայտվածությամբ, տարիքային տարբեր խմբերում նրանց 
վերացման դժվարություններով: 

Կաթնատամնային կծվածքի շրջանում հիմնական ուշադրությունը 
դարձվում է դիմածնոտային շրջանի ֆունկցիաների (շնչառական, կլման, 
ծամողական, խոսակցական) կարգավորմանը և վնասակար սովորութ-
յունների վերացմանը: 

Երեխային բերանային շնչառությունից, շրթունքը և մատը ծծելու 
վնասակար սովորությունից հետ վարժեցնելու համար կիրառում են 
վեստիբուլյար թիթեղ, լեզուն ծծելու վնասակար սովորության դեպքում՝ 
վեստիբուլոօրալ թիթեղ: Վեստիբուլյար թիթեղը նպաստում է կտրիչների 
միջև սագիտալ ճեղքի փոքրացմանը: 

Ուշ կաթնատամնային և վաղ խառը կծվածքի շրջանում մեզիալ 
կծվածքը հաճախ առաջանում է կաթնատամների թմբիկների անհավա-
սարաչափ մաշվածության հետևանքով (հատկապես կաթնատամ ժանիք-
ների), որը հանգեցնում է վաղաժամ օկլյուզիոն կոնտակտների առաջաց-
ման և ստորին ծնոտի սովորութային առաջ տեղաշարժի: Այս դեպքում 
կատարվում է չմաշված թմբիկների ընտրողական հղկում: Մեզիալ 
կծվածքի դեպքում, որն ուղեկցվում է ստորին ծնոտի սովորութային 
առաջ տեղաշարժով, եթե առկա է նաև խոր հակադարձ կտրիչային 
վերածածկ, կիրառվում է Բրյուկլի սարքը (նկ.4): 
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Բրյուկլի սարքը ստործնո-
տային թիթեղ է՝ աղորիքների հա-
մար կլամերներով, վերին կտրիչնե-
րի վեստիբուլյար թեքման համար 
նախատեսված թեք հարթակով, 
վեստիբուլյար աղեղով, որը նախա-
տեսված է սարքի ֆիքսացիայի կամ 
ստորին կտրիչների ռետրուզիայի 
համար, եթե վերջինս անհրաժեշտ 
է: Այս սարքը կիրառելու ընթացքում 
կարելի է օգտագործել կզակային 
պարսեթ: 

Մեզիալ կծվածքի կմախքային տեսակի բուժումը 
Գոյություն ունի կմախքային երրորդ դասի անկանոնությունների 

բուժման երեք տեսակ՝ 
1. աճի մոդիֆիկացիա (ձևափոխում), 
2. քողարկում (կամուֆլյաժ), 
3. օրթոգնաթիկ վիրաբուժություն:  

1. Աճի մոդիֆիկացիա: Երրորդ դասի անոմալիաների դեպքում 
հաճախ դիտվում են կմախքային խանգարումներ՝ ստորին ծնոտի պրո- և 
կամ մակրոգնաթիա, վերին ծնոտի ռետրո- և կամ միկրոգնաթիա: Այս 
տեսակի կմախքային խանգարումներն աճող հիվանդների դեպքում 
բուժվում են աճի մոդիֆիկացիայի եղանակով (ստորին ծնոտի աճի 
խոչընդոտում և վերին ծնոտի աճի խթանում), որն իրականացվում է 
ֆունկցիոնալ և օրթոպեդիկ սարքերի միջոցով: Այս տեսակի բուժական 
միջոցառումները կատարվում են խառը կամ վաղ մշտական կծվածքի 
փուլում, երբ դեռ ակտիվ աճը չի ավարտվել: Աճի մոդիֆիկացիա իրակա-
նացնելու համար կարևոր է ճիշտ ախտորոշել կմախքային անհա-
մապատասխանությունները, որոնք առկա են անկանոնության հիմքում: 

Վերին ծնոտի թերաճի շտկումը: Երրորդ դասի անկանոնությունը, 
որը բնութագրվում է վերին ծնոտի թերաճով կամ ռետրոգնաթիայով, 
խառը կծվածքի շրջանում բուժվում է միոֆունկցիոնալ սարքերի 
կիրառմամբ, ինչպիսին է Ֆրենկել III-ը (FR III) (նկ. 5) կամ հակադարձ 
(ռևերս) ակտիվատորը: 

Նկ. 4. Բրյուկլի սարքը: 
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Նկ. 5. Ֆրենկել III:   Նկ.6. Դիմային դիմակ: 
 
Վերին ծնոտի պրոտրակցիայի նպատակով օգտագործվում է 

դիմային դիմակ (facemask) (նկ. 6) կամ ռևերս դիմային աղեղ: Մեզիալ 
կծվածքը հաճախ ուղեկցվում է կողմնային խաչաձև կծվածքով: Կողմ-
նային խաչաձև կծվածքի դեպքում կատարվում է՝ վերին ծնոտի լայնա-
ցում: 

Ստորին ծնոտի պրոգնաթիայի շտկումը: Ստորին ծնոտի պրոգ-
նաթիայի պատճառով Class III անկանոնությանն դեպքում կիրառվում է 
կզակային պարսետ ՝ բարձր ձգանով: 
2. Քողարկում: Այն հիվանդներին, որոնք արդեն անցել են դիմածնոտային 

համակարգի աճի գագաթնակետի 
շրջանը, աճի մոդիֆիկացիա կատա-
րել հնարավոր չէ: Կմախքային 
անհամապատասխանությունները, 
որոնք առկա են անկանոնության 
հիմքում, կարող են քողարկվել 
ատամնային տեղաշարժերի շնորհիվ 
(ատամների օրթոդոնտիկ տեղա-
շարժ): Դա հաճախ կատարվում է 
ատամները հեռացնելու ճանապար-
հով, և հեռացման արդյունքում առա-
ջացած տարածություն են տեղա-
շարժվում (օրթոդոնտիկ եղանակով) 

այլ խումբ ատամներ: Հիմնականում հեռացվում են ստորին առաջին 
նախաաղորիքները: Ստորին ֆրոնտալ հատվածի ռետրակցիայի համար 
օգտագործվում են միջծնոտային երրորդ դասի ձգաններ (նկ. 7 ) :  

 

Նկ. 7. Երրորդ դասի ձգաններ: 
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 3.Օրթոգնաթիկ վիրաբուժություն 
Արտահայտված կմախքային երրորդ դասի աճն ավարտված հիվանդ-

ների շրջանում կատարվում է համալիր բուժում (օրթոդոնտիա և օրթոգ-
նաթիկ վիրաբուժություն): Վերին ծնոտի թերզարգացմամբ պայմանա-
վորված մեզիալ կծվածքի դեպքում կատարվում է վերին ծնոտի առաջ 
տեղաշարժ Լեֆոր I օստեոտոմիայի միջոցով (նկ. 8): Ստորին ծնոտի 
պրոգնաթիայի դեպքում կատարվում է ստորին ծնոտի սագիտալ օստեո-
տոմիա (Saggital split mandibular set back) (նկ. 9):  

  
 
 
 
 

Պսևդոմեզիալ կծվածքի բուժումը: Պսևդոմեզիալ կծվածքը, որը վաղա-
ժամ կոնտակտների հետևանք է, ուղղվում է պատճառը վերացնելուց 
հետո: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ. 8. Լե-Ֆոր I 
օստեոտոմիա: 

Նկ. 9. Ստորին ծնոտի 
սագիտալ օստեոտոմիա: 

 



  

125 | Oրթոդոնտիա / Ուսումնական ձեռնարկ 
 

 

 ԳԼՈՒԽ 7 
 ԽՈՐ ՕԿԼՅՈՒԶԻԱ 

 
Խոր օկլյուզիան դասվում է ուղղահայաց հարթության մեջ 

օկլյուզիայի անկանոնություններին և բնութագրվում է ֆրոնտալ հատ-
վածում կտրիչային վերածածկի (overbite) խորության մեծացմամբ՝ 
կտրիչ-թմբիկային կոնտակտի կորստով (նկ.1)։  

 Նորմա է ստորին կտրիչների 
պսակների բարձրության 1/3-
ի չափով կտրիչային վերա-
ծածկը։ 

Խոր օկլյուզիան բնութագ-
րելու համար օգտագործվում 
են հետևյալ տերմինները՝ 
տրավմատիկ կծվածք, խոր 
կտրիչային վերածածկ: 

«Տրավմատիկ կծվածք» տեր-
մինը նշանակում է, որ որևէ ծնոտի ֆրոնտալ ատամները հպման ժա-
մանակ հենվում են հակառակ ծնոտի ֆրոնտալ ատամների շրջանի լնդի 
կամ ալվեոլյար ելունի լորձաթաղանթին։ 

«Խոր կտրիչային վերածածկ» տերմինը նշանակում է կտրիչային վերա-
ծածկի խորության մեծացում, որի դեպքում կտրիչների միջև կոնտակտը 
պահպանված է։ 

Խոր կտրիչային վերածածկն ունի 3 աստիճան, որոնք որոշվում են 
կենտրոնական կտրիչների պսակների բարձրության փոխհարաբերու-
թյամբ՝ 
 I աստիճան՝ կենտրոնական կտրիչների բարձրության 1/3 – 2/3-ը, 
 II աստիճան՝ կենտրոնական կտրիչների բարձրության 2/3 – 3/3-ը, 
 III աստիճան՝ կենտրոնական կտրիչների բարձրության 3/3-ից ավելին։ 
   Բացի այդ, գնահատում են նաև կտրիչային վերածածկի 
աստիճանը  միլիմետրերով՝ 
 I աստիճան՝ մինչև 5մմ, 
 II աստիճան՝ 5մմ – 9մմ, 
 III աստիճան՝ 9մմ-ից ավելի։ 
 Խոր օկլյուզիան ունի հետևյալ տեսակները՝ 
- կմախքային, 
- ատամնաալվեոլյար։ 

Կմախքային խոր օկլյուզիայի առանձնահատկությունները 

Նկ.1. Խոր օկլյուզիա: 



  

126 | Oրթոդոնտիա / Ուսումնական ձեռնարկ 
 

 

Սովորաբար կմախքային խոր օկլյուզիան գենետիկորեն է պայմա-
նավորված և բնութագրվում է ստորին ծնոտի վերև և առաջ ռոտացիայով։ 
Հնարավոր է նաև վերին ծնոտի ներքև և առաջ ինկլինացիա (նկ․2)։ 

 

 
Նկ.2. Կմախքային խոր օկլյուզիան բնութագրվում է ստորին ծնոտի վերև և առաջ 

ռոտացիայով, երբեմն վերին ծնոտի ներքև և առաջ ինկլինացիայով: 
 
Կմախքային խոր օկլյուզիան բնութագրվում է հետևյալ առանձնա-

հատկություններով (նկ. 3)՝ 
- դիտվում է արտահայտ-

ված հորիզոնական աճ, 
- դեմքի առաջային բարձ-

րության (N-Me) փոքրա-
ցում,  

- միջծնոտային անկյան 
(NL-ML) փոքրացում, 

 - ցեֆալոմետրիկ հորիզո-
նական հարթությունները՝ 
ստորին ծնոտի հիմքի 
հարթությունը, վերին 
ծնոտի հիմքի հար-

թությունը, ֆրանկֆուրտյան հորիզոնականը, գանգի առաջային հիմքի 
հարթությունը միմյանց զուգահեռ են (նկ. 4), 

Նկ. 3. Կողմնային 
տելեռենտգենագիր 
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 - միջօկլյուզիոն տարածության փոքրացում (միջօկլյուզիոն տարա-
ծություն կամ freeway space- ստորին ծնոտի սովորութային հանգստի 
դիրքում վերին և ստորին ատամների միջև տարածությունն է, 
նորմայում ժանիքների շրջանում այդ տարածությունը 3մմ է)։  
Ատամնաալվեոլյար խոր օկլյուզիայի առանձնահատկությունները 

Բնութագրվում է կմախքային 
խոր օկլյուզիային բնորոշ նշան-
ների բացակայությամբ։ Սովորա-
բար ատամնաալվեոլյար խոր 
օկլյուզիան զարգանում է ֆրոն-
տալ ատամների չափից շատ 
ծկթման կամ աղորիքների անբա-
վարար ծկթման հետևանքով։ 

Էթիոլոգիան 
1. Ժառանգական գործոն։ Խոր օկ-

լյուզիայի որոշ տեսակներ կարող 
են պայմանավորված լինել ժա-
ռանգականությամբ: 
  2. Կողմնային ատամների 
կարծր հյուսվածքների կարիեսա-
յին և ոչ կարիեսային ախտահա-

րումներ։ 
  3. Ժամանակավոր աղորիքնե-
րի, մշտական առաջին աղորիքների 

կամ կողմնային այլ ատամների վաղաժամ կորուստ։ 
Մինչև 3 տարեկանը խոր կծվածքը ծամողական համակարգի զար-
գացման նորմալ, անցումային, կոնստիտուցիոնալ տեսակ է։ 2,5-3 տարե-
կանում արդեն ավարտվում է կաթնատամների ծկթումը և կատարվում է 
կծվածքի առաջին ֆիզիոլոգիական բարձրացում, որը սկսվում է առաջին 
կաթնատամ աղորիքների ծկթմամբ։  

Կատարվում է ստորին ծնոտի մեզիալ տեղաշարժ, և փոքրանում է 
կտրիչային վերածածկի խորությունը։ Արդեն 4,5 տարեկանում՝ ինտակտ 
կողմնային ատամների դեպքում խոր վերածածքի փոխարեն ձևավորվում 
է նորմալ կտրիչային վերածածկ։ 5-6 տարեկանում, հատկապես մասե-
տերիալ ծամողական տեսակի դեպքում ծնոտների այդ փոխհարա-
բերությունը շարունակվում է փոփոխվել. ստորին ծնոտը շարունակում է 
առաջ տեղաշարժվել, և ձևավորվում է ուղիղ օկլյուզիա:  

Նկ.4. Կմախքային խոր օկլյուզիայի 
դեպքում ցեֆալոմետրիկ հորիզոնական 

հարթությունները միմյանց զուգահեռ 
են: 
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Սակայն պայմանավորված ժամանակավոր աղորիքների կարիեսի 
նկատմամբ ցածր ռեզիստենտականությամբ՝ հաճախ դրանք քայքայվում 
են և վաղաժամ հեռացվում, որն էլ հանգեցնում է կծվածքի ֆիզիոլո-
գիական բարձրացման գործընթացի խանգարման։ 

Կծվածքի փուլային բարձրացման, ստորին ծնոտը առաջ տեղա-
շարժվելու և վերին կտրիչներով ստորինների վերածածկի աստիճանը 
փոքրանալու փոխարեն կատարվում է արդեն իսկ առկա կծվածքի բարձ-
րության նվազում։ Տվյալ դեպքում ստորին ծնոտը ոչ միայն առաջ չի 
տեղաշարժվում, այլև, հակառակը, վերադառնում է իր նախնական դիս-
տալ դիրքին։ Սրա հիման վրա առանձնացվեց ախտաբանական կծվածքի 
նոզոլոգիական միավորը` իջնող կծվածքը։ Այն կարող է բնութագրվել 
որպես կծվածք, որի դեպքում ատամների կարիեսով ախտահարվելու և 
քայքայվելու պատճառով խանգարվում է կծվածքի բարձրացման գործըն-
թացը, և սկսվում է արդեն իսկ առկա կծվածքի բարձրության իջեցում։ 

4. Վերին ատամնաշարի մեծացում՝ գերկոմպլեկտ ատամների 
առկայության, ժամանակավոր աղորիքների ծկթման ուշացման և վերին 
ատամների մակրոդենտիայի հետևանքով։ 

5. Ստորին ատամնաշարի փոքրացում՝ առանձին ատամների ռե-
տենցիայի կամ ադենտիայի և ստորին ատամների միկրոդենտիայի 
հետևանքով։ 

6. II դասի օկլյուզիայի անկանոնությունների դեպքում ստորին 
կտրիչների չափից ավել ծկթում։ Մեծացած overjet-ի դեպքում ստորին 
կտրիչները կորցնում են վերին կտրիչների քմային մակերեսի հետ 
կոնտակտը, որը հանգեցնում է դրանց չափից ավել ծկթմանը, իսկ որոշ 
դեպքերում ընդհուպ կարծր քիմքի լորձաթաղանթի հետ կոնտակտի։ 
Նման հիվանդների դեպքում դիտվում է Շպեի խոր կոր։ Միջօկլյուզիոն 
տարածությունը փոփոխված չէ, քանի որ աղորիքների ծկթումը նորմալ է 
եղել։ 

7. Վնասակար սովորությունները՝ այտերի կծումը, լեզվի տեղադ-
րումը կողմնային ատամների միջև կամ կողմնային հրումը (lateral tongue 
thrust) կարող են հանգեցնել աղորիքների ոչ լիարժեք ծկթման։ Խոր 
կծվածքը, որը պայմանավորված է աղորիքների թերի ծկթմամբ, 
բնորոշվում է աղորիքների պսակների բարձրության փոքրացմամբ և 
միջօկլյուզիոն տարածության մեծացմամբ։ 

8. Ֆունկցիոնալ՝ շնչառության, կլման խանգարումներ։ 
Կլինիկական դրսևորումը 
Խոր օկլյուզիայի կլինիկական դրսևորումը պայմանավորված է նեյտ-

րալ, դիստալ կամ մեզիալ կծվածքների հետ նրա համակցումով։ Դիմային 
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նշաններն են ստորին երրորդականի փոքրացումը, սուպրամենտալ ակո-
սի խորացումը, ստորին շրթունքի հաստացումը և ուղեկցող խանգա-
րումները, որոնք բնորոշ են դիստալ կամ մեզիալ կծվածքներին։ Դիտվում 
են ծամողական արդյունավետության նվազում և կտրիչների կտրող եզրե-
րի մաշվածություն։ Ֆրոնտալ ատամների պարoդոնտը գերծանրա-
բեռնվում է, առաջանում են պարoդոնտի հիվանդություններ։ 

3-րդ աստիճանի խոր օկլյուզիայի դեպքում ստորին ֆրոնտալ 
ատամները հենվում են կարծր քիմքի լորձաթաղանթին, վերին ֆրոնտալ 
ատամները վեստիբուլյար կողմից տրավմայի են ենթարկում ստորին 
կտրիչների միջատամնային պտկիկները և հանգեցնում դրանց շերտա-
զատմանը։ 

Ախտորոշումը 
Իրականացվում է՝ հիմնվելով կլինիկական, բիոմետրիկ, ֆոտոմետ-

րիկ և ռենտգենաբանական հետազոտությունների վրա։ Խոր օկլյուզիայի 
կմախքային տեսակի տարբերակիչ ախտորոշման համար անհրաժեշտ է 
կատարել ցեֆալոմետրիկ վերլուծություն։ 

Բուժումը 
Խոր օկլյուզիայի բուժումը առավել արդյունավետ է իրականացնել 

կծվածքի ֆիզիոլոգիական բարձրացումների ժամանակահատվածում։ 
Բուժման հիմնական խնդիրներն են՝ 
1. կողմնային ատամների շրջանում ատամնաալվեոլյար երկարաց-

մանը խոչընդոտող գործոնների վերացումը, 
2. ֆրոնտալ ատամների ատամնաալվեոլյար կարճացումը, 
3. ատամնաշարերի ձևի շտկումը, 
4. ծնոտների դիրքի և աճի նորմալացումը: 
Կաթնատամնային կծվածքի շրջանում իրականացվում են հետևյալ 

միջամտությունները․ 
1. Քայքայված կաթնատամ աղորիքների պսակների վերականգնում 

պլոմբանյութով, ներդիրներով, վերականգնիչ պսակներով: 
2. Վաղաժամ հեռացված կաթնատամ աղորիքների փոխարինում 

շարժական պրոթեզներով։ 
3. Վնասակար սովորությունների վերացում վեստիբուլյար կամ վես-

տիբոլոօրալ թիթեղի միջոցով: 
4. Լեզվի սխալ կպած կամ կարճացած սանձիկի պլաստիկա (լեզվի 

ճիշտ ֆունկցիան նպաստում է ատամնածնոտային համակարգի 
նորմալ զարգացմանը): 

5. Երեխաներին պետք է ընտելացնել կոշտ սննդի օգտագործմանը 
(բանջարեղեններ, մրգեր, ընկույզ), որը նպաստում է ծնոտների, 
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ալվեոլյար ելունների և ատամնաշարերի նորմալ զարգացմանը: 
6. Սագիտալ անկանոնությունների հետ զուգորդվելու դեպքում խոր-

հուրդ է տրվում կիրառել վեստիբուլյար թիթեղ՝ կտրիչների համար 
կծողական հարթակով, որն օգտագործվում է քնի ընթացքում, 
ինչպես նաև բուժական մարզանք՝ ատամնաշարերը շրջապատող 
մկանների ֆունկցիան նորմալացնելու համար: 

 

Խառը կծվածքի դեպքում անհրաժեշտ է սկսել ակտիվ օրթոդոնտիկ 
բուժում։ 

Խոր կտրիչային վերածածկի շտկումը կատարվում է 3 հիմնական 
ուղղություններով (նկ. 5) (չհաշված վիրաբու-
ժական միջամտությունը)՝ 
ա. կողմնային ատամների էքստրուզիա, 
բ. ֆրոնտալ ատամների վեստիբուլյար 
թեքում, 
գ. վերին կամ ստորին կտրիչների 
ինտրուզիա։ 
  

Գործոններ, որոնք անհրաժեշտ է հաշվի 
առնել խոր օկլյուզիայի բուժման ժամանակ 
1.Շրթունքների փոխհարաբերությունը 

Վերին կարճ շրթունքով կամ լնդային 
ժպիտ ունեցող հիվանդներին ցուցված է 
վերին ֆրոնտալ ատամների ինտրուզիա։ 
Վերին շրթունքի նորմալ երկարություն և 
էսթետիկ ժպիտ ունեցող հիվանդներին ցուցված է իրականացնել 
աղորիքների էքստրուզիա։ 
2.Ուղղահայաց դիմային փոխհարաբերությունը 

Կողմնային ատամների էքստրուզիան հաճախ հանգեցնում է ստորին 
ծնոտի ներքև և հետ ռոտացիայի և դեմքի առաջային բարձրության 
մեծացմանը։ Սա ցուցված է կմախքային խոր կծվածք, արտահայտված 
հորիզոնական աճ, ստորին ծնոտի առաջ և վեր ռոտացիա ունեցող 
հիվանդներին։ 
3.Միջօկլյուզիոն տարածություն 

Միջինը միջօկլյուզիոն տարածությունը նախաաղորիքների շրջանում 
2-4մմ է։ Այս տարածության մեծացումը վկայում է աղորիքների թերի 
ծկթման մասին։ Նման հիվանդների բուժման մեջ ներգրավվում է կողմ-
նային ատամների էքստրուզիան։ Նորմալ միջօկլյուզիոն տարածության 

Նկ. 5. Խոր օկլյուզիայի 
շտկման հիմնական 

ուղղությունները: 
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դեպքում խոր օկլյուզիայի բուժումն իրականացվում է առավելապես 
ֆրոնտալ ատամների ինտրուզիայի ճանապարհով։ 
4.Հիվանդի տարիքը 

Սովորաբար կողմնային ատամների էքստրուզիան իրականացվում է 
աճող հիվանդների շրջանում։ 

Շարժական սարքեր 
Խոր օկլյուզիան բուժելու համար հաճախ օգտագործվում են թիթե-

ղային սարքեր՝ առաջային կծողական հարթակով (նկ. 6)։  
 

 
Նկ.6. Թիթեղային սարք՝ առաջային կծողական հարթակով: 

 

Այս սարքը Hawley սարքի մոդիֆիկացիան է՝ Ադամսի կլամերներով, 
վեստիբուլյար աղեղով և ֆրոնտալ ատամների քմային մակերեսում 
ակրիլային կծողական հարթակով։ Բերանը փակելիս ստորին կտրիչները 
կոնտակտի մեջ են կծողական հարթակի հետ, իսկ կողմնային ատամ-
ների շրջանում հպումը բացակայում է (դիզօկլյուզիա)։ Կողմնային 
ատամների դիզօկլյուզիան հանգեցնում է նրանց էքստրուզիայի։ Կծողա-
կան հարթակի բարձրությունը պետք է այնպիսին լինի, որ ապահովի 
կողմնային ատամների տարանջատումը՝ 1,5-2մմ։ Կողմնային ատամների 
ծկթմանը զուգընթաց կծողական հարթակի բարձրությունը կարելի է 
ավելացնել։ 

Միոֆունկցիոնալ սարքեր 
Աղորիքների թերի ծկթմամբ պայմանավորված խոր օկլյուզիան 

բուժելու համար կարելի է օգտագործել ակտիվատոր, որն այնպես է 
պատրաստվում, որ հնարավոր լինի իրականացնել աղորիքների էքստ-
րուզիա (նկ. 7)։ Այս նպատակով կարելի է օգտագործել նաև բիոնատոր։ 

Անշարժ տեխնիկա 
Լայնորեն կիրառվում է խոր կծվածքի բուժման դեպքում: 
Անկորաժային ծռվածքներ 
Աղորիքների խողովակներից մեզիալ՝ աղեղի վրա, կատարվում են 

ծռվածքներ այնպես, որ աղեղի ֆրոնտալ հատվածը բրեկետների պազի 
նկատմամբ տեղակայվի լնդային (նկ. 8): 
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Նկ. 7. Մոդիֆիկացված ակտիվատոր: 

 
Երբ աղեղը ներդրվում է բրեկետների 
պազի մեջ, կտրիչների վրա ազդում 

են ինտրուզիոն ուժեր։ 
  Շպեի հակառակ կորով աղեղներ 

Ֆրոնտալ ատամների ինտրու-
զիայի համար կարող են օգտա-
գործվել ռևերս աղեղներ՝ ճկուն 
աղեղներ, որոնք ունեն Շպեի կորին 
հակառակ կորություն։ Երբ ռևերս 

աղեղը ներդրվում է աղորիքների խողովակի մեջ, ապա աղեղի ֆրոնտալ 
սեգմենտը լնդային ուղղությամբ կո-
րություն ունի։ Բրեկետների պազում 
աղեղի ֆրոնտալ հատվածի ներդրման 
դեպքում կտրիչների վրա ազդում են 
ինտրուզիոն ուժեր։ 

Յուտիլիտի աղեղ 
Ծռված է այնպես, որ շրջանցում է 

թշային (կողմնային) սեգմենտները, և 
ներդրվում է կտրիչների բրեկետների 
պազերի մեջ (նկ. 9)։ Աղեղը հնարա-
վորություն է տալիս իրականացնելու 
կտրիչների ինտրուզիա, պրոտրակցիա 
կամ ռետրակցիա։ Աղեղի ակ-
տիվացումն իրականացվում է թշային 
սեգմենտի շրջանում V–աձև ծռվածքի 
միջոցով։ Տվյալ դեպքում զարգանում է 

ինտրուզիոն ուժ, որն ազդում է կտրիչների վրա։  
 

 

Նկ. 8. Անկորաժային ծռվածքներ: 
 

Նկ. 9. Յուտիլիտի աղեղ: 
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ԳԼՈՒԽ 8. 

ԲԱՑ ԿԾՎԱԾՔ 
 

Բաց կծվածքը օկլյուզիայի անկանոնություն է ուղղահայաց հար-
թությունում, որը բնութագրվում է ատամնահպման ժամանակ ատամնե-
րի միջև ուղղահայաց ճեղքի առկայությամբ (նկ.1)։ 

Դասակարգումը 
Ըստ տեղակայման՝ 

1.Առաջային բաց կծվածք (ատամնաշարերի առաջային հատվածում 
ուղղահայաց ատամնահպման 
բացակայություն) (նկ. 1)։ 
2.Կողմնային բաց կծվածք (նկ. 2) 
(ատամնաշարերի կողմնային 
հատվածում ուղղահայաց ատամ-
նահպման բացակայություն), որը 
լինում է միակողմանի կամ երկ-
կողմանի: 

Բաց կծվածքի արտահայտ-
վածության աստիճանը որոշվում 
է. 
1.Կոնտակտի մեջ չեղող ատամ-
ների քանակով՝ 
- կտրիչների շրջանում կոնտակտ-
ների բացակայություն, 

- կտրիչների և ժանիքների շրջանում կոնտակտների բացակայություն, 
-կտրիչների, ժանիքների և նախաաղորիքների շրջանում կոնտակտների 
բացակայություն: 
Ծանր դեպքերում կոնտակտի մեջ են միայն վերջին աղորիքները։ 
2. Ուղղահայաց ճեղքի մեծությամբ՝ 
I աստիճանի՝ մինչև 5մմ, 
II աստիճանի՝ 5մմ-9մմ, 
III աստիճանի՝ 9մմ-ից ավելի: 

Բաց կծվածքը լինում է՝ 
1․ կմախքային, 
2․ ատամնաալվեոլյար, 
3․ համակցված: 

Նկ. 1.Առաջային բաց կծվածք: 
 

Նկ. 2. Կողմնային բաց կծվածք: 
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Կլինիկական դրսևորումը 
Դիտվում է դեմքի ստորին երրորդականի երկարում, ստորին 

ծնոտի անկյունների մեծացում։ Քթաշրթունքային ծալքերը հարթված են։ 
Հաճախ դիտվում է նաև շրթունքների հպման խանգարում։ Դիմային 
նշանները բնորոշ են դիստալ կամ մեզիալ կծվածքին, եթե բաց կծվածքը 
համակցված է սագիտալ անկանոնությունների հետ: Բաց կծվածքի դեպ-
քում ատամնաշարերը, հատկապես վերինը, նեղացած են, երբեմն դիտ-
վում է թշային խաչաձև կծվածք։ Ֆրոնտալ ատամների շրջանում լնդա-
պտկիկները հաճախ այտուցված են և հիպերտրոֆիկ։ 

Բաց կծվածքն առաջացնում է ֆունկցիոնալ խանգարումներ՝ 
սնունդը կծելու, ծամելու, կուլ տալու, մի շարք հնչյուններ արտասանելու 
դժվարացում։ 

 

Կմախքային բաց կծվածքի 
առանձնահատկություններն են (նկ. 3)՝  
- դեմքի առաջային բարձրության (N-
Me) մեծացումը,  
- դեմքի վերին առաջային բարձրության 
(N-Sna) նվազումը,  
- դեմքի ստորին առաջային 
բարձրության (Sna-Me) մեծացումը,  
- դեմքի հետին բարձրության (S-Go) 
նվազումը,  
- ստործնոտային անկյան մեծացումը 

(1350-ից ավելի), 
- միջծնոտային անկյան (<NL/ML) 
մեծացումը,  

- կողմնային սեգմենտի 
ատամնաալվեոլյար բարձրության 
մեծացումը, 
- հորիզոնական ցեֆալոմետրիկ 
հարթությունների (ստորին ծնոտի 
հիմքի հարթության, վերին ծնոտի 
հիմքի հարթության, ֆրանկֆուրտյան 
հորիզոնականի, գանգի առաջային 
հիմքի հարթության) դիվերգենցիան (նկ. 
4),  

Նկ. 3. Կմախքային բաց կծվածքի 
առանձնահատկությունները: 

 

Նկ. 4. Հորիզոնական 
ցեֆալոմետրիկ հարթությունների 

դիվերգենցիա: 
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 -ստորին ծնոտի ներքև և հետ ռոտացիա ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ 
(նկ. 5): 

Որոշ հիվանդների դեպքում դիտ-
վում է նաև վերին ծնոտի ռոտացիա ժա-
մացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ։ 

Ատամնաալվեոլյար բաց կծվածքի 
առանձնահատկությունները 

Բնութագրվում է կմախքային բաց 
կծվածքին բնորոշ կմախքային նշանների 
բացակայությամբ։ 

Ատամնաալվեոլյար բաց կծված-
քի դեպքում դիտվում են՝ 
1. վերին ֆրոնտալ ատամների 
պրոտրուզիա, 
2. կտրիչների շրջանում ատամնա-
ալվեոլյար բարձրության նվազում: 

 
Էթիոլոգիան 
1. Գենետիկ գործոններ: Դեմքի առաջային բարձրությունը (N-Me), 

ինչպես նաև դեմքի հետին բարձրությունը (S-Go) ժառանգական փոխանց-
վող նշաններ են։ Ծնոտների աճի ուղղությունը գենետիկորեն է պայմա-
նավորված։ Աճի տեսակը (կմախքային բաց կծվածքի դեպքում ուղղա-
հայաց աճ) որոշվում է մանուկ հասակում և շատերի դեպքում պահ-
պանվում է ողջ կյանքի ընթացքում: 

2.Ռախիտ: Ռախիտի հետևանքով խանգարվում է կալցիումական 
փոխանակությունը։ Ռախիտը ծծկեր երեխաների և վաղ մանկական տա-
րիքի երեխաների հիվանդություն է, որը պայմանավորված է օրգա-
նիզմում վիտամին D-ի անբավարարությամբ և նյութափոխանակության 
(հատկապես հանքային նյութերի) խանգարմամբ։ Նման դեպքերում 
ծնոտները շրջապատող մկանների ազդեցությամբ կատարվում են 
ծնոտոսկրերի ձևի և մեծության արտահայտված փոփոխություններ՝ վե-
րին ծնոտի նեղացում, ստորին ծնոտի ճյուղի կարճացում, ստործնոտային 
անկյունների մեծացում։ Ստորին ծնոտի անկյուններից առաջ՝ ծնոտի 
ստորին եզրով, ձևավորվում է փոսություն։ 

3. Լեզվի ազդեցությունը: Նորմայում ծնվելուց հետո և մինչև ժա-
մանակավոր ատամների ծկթումը երեխային բնորոշ է կլման ինֆանտիլ 
տեսակը, որի դեպքում կլման ժամանակ լեզուն հենվում է շրթունքների և 
այտերի ներքին մակերեսին։ 

Նկ. 5. Ստորին ծնոտի ներքև և 
հետ ռոտացիա ժամացույցի սլաքի 

ուղղությամբ: 
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Կաթնատամային կծվածքի ձևավորման շրջանում (մինչև 2,5-3 
տարեկանը) կլման տեսակը փոփոխվում է։ Ձևավորվում է կլման սոմա-
տիկ տեսակը։ Սոմատիկ կլման ժամանակ լեզուն հպվում է ատամների 
օրալ մակերեսներին և կարծր քիմքի առաջային հատվածին: Կլման 
ժամանակ շրթունքների մկանները թուլացած են: 

Հաճախ կլման ինֆանտիլ տե-
սակը (նկ. 6) պահպանվում է 3 տա-
րեկանից հետո, հատկապես վնասա-
կար ծծողական սովորություններ 
ունեցող երեխաների դեպքում։ 

Կլման ժամանակ լեզվի տե-
ղակայում ատամների միջև պահ-
պանվում է նաև բաց կծվածքով 
անհատների շրջանում։ Քանի որ բաց 

կծվածքի դեպքում դժվարացած է բերանի փակումը կլման ժամանակ, 
ուստի լեզվի տեղադրումը վերին և ստորին կտրիչների միջև օգնում է 
փակելու բերանը։ Այսպիսով, կլման ժամանակ լեզուն կտրիչների 
արանքում տեղադրելը ոչ թե բաց կծվածքի էթիոլոգիական գործոն է, այլ 
ֆրոնտալ ատամների միջև ուղղահայաց ճեղքի առկայության 
ադապտացիա (W. R. Proffit)։ Բաց կծվածքը շտկելու (նորմալ կտրիչային 
վերածածկ ստանալու) ժամանակ անցում է կատարվում կլման սոմատիկ 
տեսակին։ 

Մյուս կողմից, եթե հանգստի վիճակում դիտվում է լեզվի առա-
ջային դիրք (լեզվի չափերի մեծացման՝ մակրոգլոսիայի, քմըմպանային 
նշիկների և ադենոիդների մեծացման դեպքում, կարճ լեզվի սանձիկի 
պատճառով), ապա այդպիսի երկարատև ազդեցության հետևանքով 
կարող է զարգանալ բաց կծվածք։ 

4. Բերանային շնչառություն։ Բերանային շնչառությունն առա-
ջանում է վերին շնչուղիների անցանելիության խանգարման հետևանքով, 
որը կարող է պայմանավորված լինել մի շարք գործոններով, ինչպիսիք 
են՝ ադենոիդների մեծացումը, քթի միջնապատի թեքվածությունը, քթի 
խեցիների հիպերտրոֆիան, ալերգիկ ռինիտը։ Բերանային շնչառության և 
շրթունքների հպման խանգարման հետևանքով վերանում է բերանի 
խոռոչի բացասական ճնշումը։ Փոփոխվում է լեզվի դիրքը. այն իջնում է 
բերանի հատակ (գլոսոպտոզ), չի հպվում քիմքին և վերին կողմնային 
ատամների օրալ մակերեսին։ Խախտվում է բերանի խոռոչի միոդինամիկ 
հավասարակշռությունը։ Գերակշռում է թշամկանների ազդեցությունը: 
Վերին ատամնաշարը նեղանում է։ Կողմնային ատամների դիզօկլյուզիա-

Նկ. 6. Կլման ինֆանտիլ տեսակը: 
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յի հետևանքով (վերին և ստորին կողմնային ատամների միջև կոնտակտի 
բացակայություն) դրանք չափից շատ են ծկթում, որն էլ հանգեցնում է 
ստորին ծնոտի ներքև և հետ ռոտացիայի (ժամացույցի սլաքի ուղղութ-
յամբ) և առաջային բաց կծվածքի առաջացման։ 

5․ Մատը, լեզուն կամ առարկաները ծծելու վնասակար սովորու-
թյունը 

Մատի դիրքը բերանի խոռոչում, օրվա ընթացքում ծծելու երկա-
րատևությունը մեծ նշանակություն ունեն։ Մատը ծծելու ժամանակ մատի 
ճնշումը ֆրոնտալ ատամների վրա հանգեցնում է դրանց ինթրուզիայի և 

պրոթրուզիայի։ Մատի 
ճնշմամբ լեզուն իջնում է 
բերանի խոռոչի հատակը, 
և ատամնաշարերը տա-
րանջատվում են։ Գերա-
կըշռում է թշային մկան-
ների ազդեցությունը վե-
րին ծնոտի վրա, որը հան-
գեցնում է վերջինիս նե-
ղացմանը (նկ. 7)։ 
 
  

 

 
 

Ատամնաշարերի տարանջատումը հանգեցնում է կողմնային 
ատամների էքսթրուզիային։ Այդ դեպքում կողմնային ատամների 1մմ 
էքսթրուզիան հանգեցնում է կտրիչների շրջանում կծվածքի տարան-
ջատմանը 2,5մմ-ով (նկ. 8)։ 

Նկ. 7. Փափուք հյուսվածքների ճնշումը 
աղորիքների շրջանում մատը ծծելու վնասակար 

սովորության դեպքում: 
 

 
Նկ. 8. Ցեֆալոգրերի 

համադրում, որը ցույց է 
տալիս աղորիքների 

շրջանում տարանջատման 
ժամանակ կտրիչային 
վերածածկի նվազումը: 

Աղորիքների 1 մմ-ով 
երկարումը հանգեցնում է 

կտրիչների շրջանում 
տարանջատմանը  

2-2,5մմ-ով: 
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 6. Մկանների տոնուսի նվազում (նկ. 9) (մկանային դիստրոֆիա, 
ցերեբրալ պարալիչ, մկանային թուլության համախտանիշ)։ 
 

 
Նկ. 9. Մկանների տոնուսի նվազման պատճառով առաջացած բաց կծվածք: 

 

7.  Վերին ծնոտի աճի խանգարում՝ շրթունքների, ալվեոլյար ելունի, 
քիմքի բնածին ճեղքվածքների դեպքում։ 

8.  Ատամների ծկթմանը խոչընդոտող որևէ մեխանիկական արգելքի 
առկայություն, օրինակ՝ գերկոմպլեկտ ատամի կամ չներծծված 
ժամանակավոր ատամների արմատների առկայություն։ 

9. Ատամների ծկթման մեխանիզմի խանգարում։ 
Երբեմն անմիջապես խանգարվում է ատամների ծկթման մեխանիզմը: 

Տվյալ հիվանդների դեպքում ծկթումը խոչընդոտող գործոններ չկան։ 
 10. Ինքնաբերաբար կամ տրավմայի հետևանքով առաջացած ատամների 

անկիլոզ։  
 11. Մշտական ատամների տրավմա, հատկապես կտրիչների, եթե մինչև 

հիվանդի աճի ավարտը առաջանում է այդ ատամների անկիլոզ։ 
 12. Հոդագլխիկների ախտահարումներ, օրինակ՝ հոդագլխիկների իդեո-

պաթիկ ներծծում, դեռահասային ռևմատոիդ արթրիտ։ 
 

Ախտորոշումը 
Ախտորոշումը հիմնվում է կլինիկական, բիոմետրիկ, ֆոտոմետ-

րիկ և ռենտգեն հետազոտությունների վրա։ Կմախքային բաց կծվածքի 
տարբերակիչ ախտորոշման համար անհրաժեշտ է կատարել ցեֆա-
լոմետրիկ վերլուծություն։ 

Բուժումը 
Էթիոլոգիական գործոնների վերացումը 
Քթային շնչառությունը պետք է կարգավորել (անհրաժեշտության 

դեպքում 
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հիպերտրոֆիկ ադենոիդների հեռացում, տոնզիլեկտոմիա, ալերգիկ ռի-
նիտի բուժում), որը նպաստում է դիմածնոտային շրջանի նորմալ աճի 
վերականգնմանը։ 

Ախտորոշված մակրոգլոսիայի դեպքում իրականացվում է լեզվի 
չափերի վիրաբուժական շտկում։ Լեզվի կարճացած սանձիկի դեպքում 
իրականցվում է սանձիկի հատում (պլաստիկա)։ 

Վնասակար սովորության (մատը, լեզուն, 
շրթունքները ծծելու) հետևանքով առաջացած 
բաց կծվածքը շտկելու համար անհրաժեշտ է 
վերացնել տվյալ սովորությունը։ Այդ նպատա-
կով օգտագործվում են վեստիբուլյար (նկ. 10) 
կամ վեստիբուլոօրալ թիթեղներ (նկ. 11), նաև 
հատուկ պասիվ սարքեր (habit breaker): Habit 
breaker-ը կարող է լինել տարբեր կառուցված-

քի՝ շարժական կամ անշարժ (նկ. 12)։ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Մանուկ հասակում վնասակար սովորությունը վերացնելուց հետո 
այդ սովորության հետևանքով առաջացած խնդիրները հաճախ ինքնա-
կարգավորվում են՝ առանց լրացուցիչ սարքերի կիրառման։ Անկիլոզաց-
ված ատամների ինֆրաօկլյուզիայի հետևանքով առաջացած կողմնային 
բաց կծվածքի դեպքում իրականացվում է կողմնային ատամների պսակ-
ների օրթոպեդիկ վերականգնում: 
Մեխանոթերապիա 

Բուժումն իրականացվում է անշարժ տեխնիկայի (բրեկետ-համա-
կարգ) միջոցով: Բաց կծվածքի օրթոդոնտիկ շտկումն ունի 2 հիմնական 
մոտեցումներ՝ 
1. ֆրոնտալ ատամների էքստրուզիա, 
2. կողմնային ատամների ինտրուզիա: 
 

Նկ.12. Անշարժ  
Habit breaker: 

Նկ. 10. Վեստիբուլյար  
թիթեղ: 

Նկ. 11. Վեստիբուլոօրալ 
թիթեղ: 
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Կմախքային բաց կծվածքի բուժումը 
Աճի մոդիֆիկացիա 
Աճող հիվանդների շրջանում կարելի է կատարել աճի մոդիֆիկա-

ցիա, որն իրականացվում է արտաբերանային (դիմային աղեղ) և ֆունկ-
ցիոնալ սարքերով: Այն դանդաղեցնում է վերին ծնոտի ուղղահայաց աճը, 
ինչպես նաև հսկում վերին և ստորին կողմնային ատամների ծկթումը: 

Աճի մոդիֆիկացիան սովորաբար իրականացվում է խառը կամ 
վաղ մշտական կծվածքի փուլում՝ մինչ ակտիվ աճի ավարտը։ 
1. Դիմային աղեղ։ Դիմային աղեղը (բարձր ձգանով, higհ pull) ապահո-

վում է վերին ծնոտի ուղղահայաց աճի կանխումը (նկ. 13) և վերին 
կողմնային ատամների ինտրուզիան։ 

2. Ֆունկցիոնալ սարքեր (Ֆրենկել IV ֆունկցիայի կարգավորիչ (նկ. 14) 
կամ մոդիֆիկացված ակտիվատոր), որի կառուցվածքի մեջ կան կողմ-
նային ատամների համար օկլյուզիոն գլանակներ։ Այս սարքերն ապա-
հովում են աղորիքների դիրքի հսկողությունը ուղղահայաց հար-
թությունում (դրանց ինտրուզիան), որը հանգեցնում է ստորին ծնոտի 
ռոտացիայի ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ և դեմքի 
առաջային բարձրության փոքրացման։ 

Ուղղահայաց ձգանով դիմային աղեղի և ֆունկցիոնալ սարքերի հա-
մակցված կիրառումն ապահովում է բուժման առավել արդյունա-
վետությունը: 
Վիրաբուժական շտկում 

Ծնոտների վիրաբուժական շտկումը բուժման լավագույն մեթոդ է 
մեծահասակ հիվանդների դեպքում (միջին և ծանր արտահայտված բաց 
կծվածք)։ Իրականացվում է Լե-Ֆոր I վիրահատություն (նկ.16) և վերին 
ծնոտի ներհրում, որի հետևանքով կատարվում է ստորին ծնոտի 
ռոտացիա ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ: 
 
 

Նկ. 14. Ֆրենկել IV: 
 

Նկ.13. Դիմային աղեղ: 
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Նկ. 16. Լե-Ֆոր I 
վիրահատություն և վերին 
ծնոտի ներհրում, որի 
հետևանքով կատարվում է 
ստորին ծնոտի ռոտացիա 
ժամացույցի սլաքի հակառակ 
ուղղությամբ: 
 

Նկ. 15. Ուղղահայաց ձգանով դիմային 
աղեղի և ֆունկցիոնալ սարքերի 
համակցված կիրառումը 
 

Բաց կծվածքի բուժման արդյունքի կայունությունը կարևոր խնդիր է։ 
Մոտ 20%-ի դեպքում դիտվում է ռեցիդիվ։ 
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ԳԼՈՒԽ 9 
ԽԱՉԱՁԵՎ ԿԾՎԱԾՔ 

 
Խաչաձև կծվածքը պատկանում է օկլյուզիայի տրանսվերսալ 

անկանոնություններին: Այն բնորոշվում է ատամնաշարերի տրանս-
վերսալ չափերի և ձևերի անհամապատասխանությամբ (նկ. 1): 
  

« 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Խաչաձև կծվածք» տերմինը կիրառվում է նաև ֆրոնտալ ատամ-
ների շրջանում մեկ կամ մի քանի ատամների հակառակ վերածածկի 
դեպքում (առաջային խաչաձև կծվածք) (նկ. 2): 
 Խաչաձև կծվածքի դասակարգումը ըստ Ս.Ե. Բիշարայի և Տ.Մ. Գրաբերի՝ 

առաջային խաչաձև կծվածք (anterior crossbite), 
կողմնային խաչաձև կծվածք (posterior crossbite)՝ միակողմանի 

կամ երկկողմանի: 
 

Կողմնային խաչաձև կծվածքի դասակարգումը ըստ Ուժումեցկենեի 
(ԵՊԲՀ մանկական ստոմատոլոգիայի և օրթոդոնտիայի ամբիոնի 
խմբագրությամբ)՝ 

Թշային խաչաձև կծվածք 
1. Առանց ստորին ծնոտի դեպի կողք տեղաշարժի՝ 
- միակողմանի՝ պայմանավորված վերին ծնոտի կամ ատամնա-

շարի միակողմանի նեղացմամբ, ստորին ծնոտի կամ ատամնաշարի 
միակողմանի լայնացմամբ, նրանց զուգակցումով, 

- երկկողմանի՝ պայմանավորված վերին ծնոտի կամ ատամ-
նաշարի երկկողմանի համաչափ կամ անհամաչափ նեղացմամբ, ստորին 
ծնոտի կամ ատամնաշարի լայնացմամբ, նրանց զուգակցմամբ: 

2. Ստորին ծնոտի դեպի կողք տեղաշարժով՝ 
- միջին սագիտալ հարթությանը զուգահեռ, 
- անկյունագծային: 

Նկ. 1. Խաչաձև կծվածք: Նկ. 2. Առաջային խաչաձև 
կծվածք: 
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Լինգվալ խաչաձև կծվածք 
1. միակողմանի՝ պայմանավորված վերին ծնոտի կամ ատամ-

նաշարի միակողմանի լայնացմամբ, ստորին ծնոտի կամ ատամնաշարի 
միակողմանի նեղացմամբ, նրանց զուգակցմամբ, 

2. երկկողմանի՝ պայմանավորված վերին ծնոտի կամ ատամնա-
շարի լայնացմամբ, ստորին ծնոտի կամ ատամնաշարի նեղացմամբ, 
նրանց զուգակցմամբ: 

Համակցված (թշա-լինգվալ )խաչաձև կծվածք՝ 
1. առանց ստորին ծնոտի կողմնային տեղաշարժի՝ պայմա-

նավորված վերին կամ ստորին ծնոտի կամ ատամնաշարի նեղացմամբ 
կամ լայնացմամբ, երկու ծնոտներում խանգարումների համակցմամբ, 

2. ստորին ծնոտի կողմնային տեղաշարժով՝ 
- միջին սագիտալ հարթությանը զուգահեռ, 
- անկյունագծային: 

 

Խաչաձև կծվածքի դասակարգումը ըստ բնույթի՝ 
1. ատամնաալվեոլյար խաչաձև կծվածք, 
2. կմախքային խաչաձև կծվածք, 
3. խաչաձև կծվածք՝ ստորին ծնոտի դեպի կողք տեղաշարժով 

(ֆունկցիոնալ): 
Կլինիկական դրսևորումները 
Կողմնային խաչաձև օկլյուզիայի հիմնական մորֆոլոգիական 

նշանը տրանսվերսալ հարթությամբ կողմնային ատամների հպման 
խանգարումն է (նորմայում վերին ատամները վերածածկում են ստորին-
ներին երկայնական ակոսի խորության չափով, վերին աղորիքների 
քմային թմբիկները կոնտակտի մեջ են ստորին աղորիքների երկայնական 
ակոսների հետ: Թշային խաչաձև կծվածքի դեպքում վերին կողմնային 
ատամների քմային թմբիկները կոնտակտի մեջ են ստորին կողմնային 
ատամների լեզվային թմբիկների հետ, իսկ արտահայտված անոմալիայի 
դեպքում կարող է դիտվել կոնտակտի բացակայություն: Վերին կողմ-
նային ատամների թշային թմբիկները կարող են կոնտակտի մեջ լինել 
ստորին կողմնային ատամների թշային թմբիկների կամ նրանց 
երկայնական ակոսների հետ: 

Լինգվալ խաչաձև կծվածքի դեպքում վերին կողմնային ատամ-
ների քմային թմբիկները կոնտակտի մեջ են ստորին կողմնային ատամ-
ների թշային թմբիկների հետ: Ստորին ծնոտի դեպի կողք տեղաշարժով 
թշային խաչաձև կծվածքի դեպքում դիտվում է դեմքի անհամաչա-
փություն՝ կզակի միջին կետի շեղումով: Վերին և ստորին կենտրոնական 
կտրիչների միջև միջին գիծը հիմնականում չի համընկնում: Խաչաձև 
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կծվածքի դեպքում հաճախ լինում է ծամելու արդյունավետության 
խանգարում, ՔՍԾՀ-ի դիսֆունկցիա (հատկապես ստորին ծնոտի շեղ-
մամբ կծվածքի անկանոնության դեպքում), ստորին ծնոտի շարժումների 
խանգարում և սահմանափակում: 

Կմախքային խաչաձև կծվածքի առանձնահատկությունները 
Կմախքային խաչաձև կծվածք զարգանում է վերին և ստորին 

ծնոտների չափերի անհամապատասխանության դեպքում: Առաջային 
խաչաձև կծվածքի կմախքային տեսակը զարգանում է վերին ծնոտի 
մարմնի փոքրացման, նրա հետին դիրքի կամ ստորին ծնոտի չափից 
ավելի զարգացման դեպքում: Կողմնային խաչաձև կծվածքի կմախքային 
տեսակը հաճախ զարգանում է վերին ծնոտի նեղացման պատճառով: 

Ատամնաալվեոլյար խաչաձև կծվածքի առանձնահատկությունները 
Սովորաբար այս տեսակը բնութագրվում է կմախքային տեսակին 

բնորոշ նշանների բացակայությամբ: Զարգանում է մեկ կամ մի քանի 
անտագոնիստ ատամների սխալ փոխդասավորվածության, ատամնաշա-
րերի նեղացման կամ լայնացման դեպքում: 

Ստորին ծնոտի տեղաշարժով խաչաձև կծվածք ( ֆունկցիոնալ) 
Օկլյուզիոն ինտերֆերենցիայի առկայության դեպքում (բերանը 

փակելիս վաղաժամ ատամնային կոնտակտներ՝ պայմանավորված 
կաթնատամ ժանիքների կամ աղորիքների մաշվածության խանգար-
մամբ, առանձին ատամների ոչ ճիշտ դիրքով) ստորին ծնոտը տեղաշարժ-
վում է առաջ կամ կողք (լատերալ) մաքսիմալ ատամնային կոնտակտներ 
ստանալու համար: Ձևավորվում է առաջային կամ կողմնային խաչաձև 
կծվածք: Վերին ատամնաշարի նեղացման դեպքում հաճախ նույնպես 
դիտվում է ստորին ծնոտի շեղում: Վերին ատամնաշարի նեղացումը 
հանգեցնում է թմբիկ-թմբիկային կոնտակտի, օկլյուզիոն ինտերֆերեն-
ցիայի առաջացման և ստորին ծնոտի կողմնային շեղման: Ստորին ծնոտի 
դեպի առաջ կամ կողք տեղաշարժով խաչաձև կծվածք հայտնաբերելու 
դեպքում պետք է անհետաձգելի սկսել օրթոդոնտիկ բուժում: 

Էթիոլոգիան 
Խաչաձև օկլյուզիայի էթիոլոգիան ներառում է անբարենպաստ 

գործոններ, որոնք առաջացնում են ծնոտոսկրերի և ատամնաշարերի 
տրանսվերսալ չափերի անհամապատասխանություն: 

1. Գենետիկ գործոն: Ծնոտների չափերը, դիրքը և փոխհարաբե-
րությունը, ինչպես նաև ատամների չափերը (մակրո- կամ միկրոդեն-
տիա), փափուկ հյուսվածքների յուրահատկություններն ունեն ժառանգա-
կան բնույթ: Խաչաձև կծվածքի զարգացումը կարող են պայմանավորել 
ատամնաշարերի և ծնոտների լայնական չափերի և դիրքի անոմալիա-
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ները, որոնք ազդում են ատամնաշարերի տրանսվերսալ փոխհարաբե-
րության վրա սովորութային օկլյուզիայի դեպքում: Օրինակ՝ հնարավոր է՝ 
թշային խաչաձև կծվածք առաջանա վերին ատամների միկրոդենտիայի, 
վերին ատամների ադենտիայի, վերին ատամնաշարի կամ վերին ծնոտի 
նեղացման պատճառով: 

2. Բնածին անկանոնություններ, որոնք բնութագրվում են ծնոտ-
ների անհամաչափ զարգացմամբ (շրթունքի, ալվեոլյար ելունի և քիմքի 
բնածին ճեղքվածք, հեմիֆացիալ միկրոսոմիա): 

3. Քթային շնչառության խանգարում: Քթի միջնապատի թեքվա-
ծությունը, ստորին քթային խեցիների հիպերտրոֆիան, քթըմպանային 
նշիկների մեծացումը մեխանիկական խոչընդոտներ են քթային շնչա-
ռության համար: Բերանային շնչառության և շրթունքների չհպվելու 
հետևանքով բերանի խոռոչում վերանում է բացասական ճնշումը, 
փոխվում է լեզվի դիրքը, լեզուն իջնում է բերանի հատակ (գլոսոպտոզ), չի 
հպվում քիմքին և վերին ատամների քմային մակերեսներին: Այս ամենը 
հանգեցնում է վերին ատամնաշարի նեղացման: 

4. Վնասակար սովորություններ (մատը, թուշը, տարբեր առար-
կաներ ծծելը): Մատը ծծելու ժամանակ նրա ճնշման ազդեցությամբ լե-
զուն իջնում է ներքև՝ բերանի խոռոչի հատակ: Ատամնաշարերը տարան-
ջատվում են: Այդ դեպքում գերակշռում է թշամկանների ազդեցությունը 
վերին ատամնաշարի վրա, որն էլ հանգեցնում է վերջինիս նեղացմանը  

5. Ատամնային սաղմերի ատիպիկ տեղակայում և նրանց ռետեն-
ցիա, ծկթման հաջորդականության խախտում, կաթնատամների վաղա-
ժամ քայքայում և կորուստ: 

6. Կաթնատամների՝ մշտականներով փոխարինման ուշացում: 
Կաթնատամի պահպանումը ատամնաշարում կարող է ծկթող մշտական 
ատամի օրալ կամ վեստիբուլյար թեքման և խաչաձև կծվածքի զարգաց-
ման պատճառ դառնալ: 

7. Կաթնատամների թմբիկների անհամաչափ մաշվածությունը 
(հատկապես կաթնատամ ժանիքների) վաղ խառը կծվածքի շրջանում 
հանգեցնում է վաղաժամ օկլյուզիոն կոնտակտների առաջացման և 
ստորին ծնոտի սովորութային առաջ կամ կողք տեղաշարժի: 

8. Կալցիումի փոխանակության խանգարում (ռախիտ, էնդոկրին 
խանգարումներ): Այս դեպքում ծնոտները շրջապատող մկանների ազդե-
ցությամբ կատարվում են ծնոտոսկրերի չափի և ձևի արտահայտված 
փոփոխություններ (վերին ծնոտի նեղացում, ստորին ծնոտի ճյուղերի 
կարճացում և նրանց դեֆորմացում): 
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9. Նեյրո-ռեֆլեկտոր պրոցեսների խանգարում (ծամողական 
մկանների ոչ կոորդինացված աշխատանք, ծամողական մկանների հիպո- 
կամ հիպերտոնուս): 

10. Դիմածնոտային շրջանի տրավմաներ, բորբոքային պրոցեսներ 
և նրանցով պայմանավորված ծնոտների աճի խանգարումներ: 

11. ՔՍԾՀ-ի անկիլոզ: 
12. Դեմքի հեմիատրոֆիա: 
Ախտորոշումը 
Ախտորոշումը դրվում է կլինիկական հետազոտությունից, ծնոտ-

ների ախտորոշիչ մոդելները և դեմքի լուսանկարներն ուսումնասիրելուց 
հետո: Ստորին ծնոտի շեղման բնույթի տարբերակիչ ախտորոշման 
նպատակով կատարվում են կլինիկական փորձեր ըստ Իլյինա-Մարկոս-
յանի: Դրանք օգնում են հասկանալու ստորին ծնոտի շեղման ուղղութ-
յունը և պատճառը: 

I փորձի դեպքում զննվում է հիվանդի դեմքը դիմացից և պրոֆիլից 
հանգստի վիճակում: Խաչաձև կծվածքի դեպքում հաճախ դիտվում է 
դեմքի անհամաչափություն: 

II փորձի (սովորութային օկլյուզիայի ուսումնասիրում) դեպքում 
հիվանդին առաջարկվում է ատամներն իրար հպել առանց շրթունքները 
բացելու: Ստորին ծնոտի սովորութային շեղման դեպքում դիմային 
նշանները դառնում են ավելի արտահայտված: Ստորին ծնոտի դեպի 
կողք տեղաշարժը հայտնաբերելու համար անհրաժեշտ է դեմքն 
ուսումնասիրել դիմացից: 

III փորձի (ստորին ծնոտի կողմնային շեղման ուսումնասիրում) 
դեպքում հիվանդին առաջարկվում է լայն բացել բերանը, և հայտնա-
բերվում է ստորին ծնոտի դեպի կողք տեղաշարժը: Ստորին ծնոտի դեպի 
կողք շեղման դեպքում դեմքի անհամաչափությունն ավելի է արտահայտ-
վում, պակասում կամ անհետանում՝ պայմանավորված նրա առաջացման 
պատճառով: Որոշվում է դեմքի միջին գծի և ատամնաշարերի միջին գծի 
փոխհարաբերությունը: Նորմայում դեմքի և ատամնաշարերի միջին 
գծերը համընկնում են: 

IV փորձի (սովորութային և կենտրոնական օկլյուզիաների համե-
մատական ուսումնասիրում) դեպքում գնահատվում է դեմքի ներդաշ-
նակությունը ստորին ծնոտի՝ ճիշտ դիրքում տեղակայվելուց հետո 
(առանց նրա սովորութային տեղաշարժի) և էսթետիկ տեսանկյունից 
համեմատվում սովորութային օկլյուզիայի ժամանակ (ստորին ծնոտի 
շեղմամբ) դեմքի ներդաշնակության հետ: Այս փորձը հնարավորություն է 
տալիս պարզելու ստորին ծնոտի շեղման աստիճանը, ատամնաշարի 
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նեղացման կամ լայնացման աստիճանը, դիմային ոսկրերի անհա-
մաչափությունը: 

Բացի այդ, խաչաձև կծվածքի ախտորոշումն ընդգրկում է ռենտ-
գենաբանական հետազոտություն (օրթոպանտոմագրություն, կողմնային 
և ֆրոնտալ տելեռենտգենագրություն, ՔՍԾՀ-ի և ծնոտոսկրերի 
համակարգչային շերտագրություն): 

Օրթոպանտոմագրության միջոցով կարելի է տեսնել ՔՍԾՀ-ի 
հոդագլխիկների դիրքը հոդափոսիկներում: Առանց ստորին ծնոտի 
շեղման խաչաձև կծվածքի դեպքում հոդագլխիկները հոդափոսերում 
տեղակայվում են համաչափ, իսկ ստորին ծնոտի շեղմամբ խաչաձև 
կծվածքի դեպքում տեղակայվում են անհամաչափ: 

Ֆրոնտալ տելեռենտգենագրում կարելի է որոշել աջ և ձախ կեսերի 
դիմային ոսկրերի անհամաչափ զարգացումը, նրանց ոչ միանման 
տեղակայումը ուղղահայաց և տրանսվերսալ հարթություններով, ստորին 
ծնոտի կողմնային տեղաշարժը: 

Համակարգչային շերտագրության (ՀՇ) միջոցով կարելի է 
տարբերակել խաչաձև 
կծվածքի կմախքային և 
ատամնաալվեոլյար 
տեսակները (նկ. 4):  
Խաչաձև կծվածքի բուժման 
ընթացքում վերին ծնոտի 
լայնացում իրականացնե-
լիս ՀՇ-ն հնարավորություն 
է տալիս տեսնելու՝ արդյոք 
վերին ծնոտի լայնացումը 
կատարվել է քմային կա-

րանի բացմա՞ն հաշվին, թե՞ ատամների վեստիբուլյար թեքման հաշվին 
(նկ. 5): Ինչպես նաև հնարավոր է տեսնել քթի խոռոչի լայնացումը: 
ա      բ 

    
Նկ.5.ա.Վերին ծնոտի լայնացում քմային կարանի բացման հաշվին 

 բ.վերին ծնոտի լայնացում ատամների վեստիբուլյար թեքման հաշվին: 

Նկ. 4. Համակարգչային շերտագրության (ՀՇ) 
միջոցով կարելի է տարբերակել խաչաձև 

կծվածքի կմախքային և ատամնաալվեոլյար 
տեսակները: 
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Բուժման նպատակը՝  
1. ծնոտների և ատամնաշարերի լայնության նորմալացումը, 
2. սխալ տեղակայված ատամների դիրքի շտկումը, 
3. ստորին ծնոտի դիրքի ուղղումը: 
Կատարվում է խաչաձև կծվածք առաջացնող էթիոլոգիական գոր-

ծոնների վերացում ՝ վնասակար սովորությունների շտկում, քթային 
շնչառության նորմալացում, պերսիստենտ կաթնատամների հեռացում, 
ստորին ծնոտի տրանսվերսալ շարժումները դժվարացնող չմաշված 
թմբիկների (կաթնատամ ժանիքների և աղորիքների) հղկում, բացակայող 
աղորիքների վերականգնում պրոթեզավորման միջոցով: 

Վերին մեկ կամ մի քանի ֆրոնտալ ատամների քմային տեղակայ-
մամբ պայմանավորված առաջային խաչաձև կծվածքի ատամնաալվեո-
լյար տեսակը բուժելու համար կարելի է օգտագործել Բրյուկլի սարքը: Այն 
ստորին ծնոտի թիթեղային սարք է (նկ. 6)՝ վերին կտրիչների վեստիբու-
լյար թեքման համար թեք հարթակով, սարքը ֆիքսելու կամ ստորին 
կտրիչների ռեթրուզիայի համար (ցուցված լինելու դեպքում) վեստիբու-

լյար աղեղով: Բրյուկլի սարքը կիրառ-
վում է, եթե առկա է խոր հակառակ 
կտրիչային վերածածկ: 

  

Առաջային խաչաձև կծվածքի 
ատամնաալվեոլյար տեսակը բուժելու 
համար կարելի է օգտագործել նաև 
թիթեղային սարք՝ Z-աձև զսպանակով 
օրալ դիրք ունեցող ատամներն 

ուղղելու համար (նկ. 7): 
 Ատամնաշարերի նեղացման 

առկայության դեպքում անհրաժեշտ է 
դրանք լայնացնել: Այդ նպատակով 
կիրառվում է շարժական թիթեղային 
սարք պտուտակով (նկ. 8), երբեմն նաև 
օկլյուզիոն գլանակներով (նկ. 9): 
Թիթեղային սարքեր կիրառելու դեպ-
քում լայնացումը գրեթե ամբողջութ-
յամբ կատարվում է կողմնային ատամ-
ների վեստիբուլյար թեքման հաշվին՝ 

առանց քմային կարանը բացելու և 
վերին ծնոտը լայնացնելու: Այդ 

Նկ. 6. Բրյուկլի սարքը: 
 

Նկ. 7. Թիթեղային սարք Z-աձև 
զսպանակով: 
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պատճառով շարժական թիթեղային սարքերը խորհուրդ չեն տրվում 
խաչաձև կծվածքի կմախքային տեսակի, ինչպես նաև այն դեպքում, երբ 
պահանջվում է ատամնաշարի լայնացում ամեն կողմից 2մմ–ից ավելի: 
Թիթեղային սարքի տեղաշարժը կանխելու համար անհրաժեշտ է լավ 
ֆիքսացիա: 

 
  
  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Quad-helix սարքը (նկ. 10) կիրառվում է վերին ատամնաշարը 
լայնացնելու համար: Այս սարքը խառը կծվածքի սկզբնական շրջանում 
կիրառելը հնարավորություն է տալիս ստանալու ոչ միայն կողմնային 
ատամների թշային /վեստիբուլյար/ թեքում, այլև միջին քմային կարանի 
բացում և վերին ծնոտի լայնացում: 

 

 
Նկ. 10. Quad-helix: 

 

Ուշ խառը և վաղ մշտական կծվածքի շրջանում կողմնային 
խաչաձև կծվածքը բուժելու համար (կմախքային տեսակ) վերին ծնոտը 
լայնացվում է՝ միջին քմային կարանը բացելով /պատռելով/ ՝ մեծ ուժեր 
կիրառելով: 

Քմային միջին կարանը բացելու (նկ. 5.ա) տեխնիկան 
1.Քմային կարանի արագ լայնացում Rapid Maxillary Expansion (RME)՝ 1 
շաբաթում մոտավորապես 4 մմ: 

Նկ.8.Թիթեղային սարք 
պտուտակով: 

Նկ.9. Թիթեղային սարք՝ պտուտակով 
և օկլյուզիոն գլանակներով: 
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2. Քմային կարանի դանդաղ լայնացում Slow Maxillary Expansion (SME)՝ 1 
շաբաթում մոտավորապես 1 մմ: 
3. Քմային արագ և դանդաղ լայնացում /SARME/: 
4. Վիրաբուժական մեթոդով /Le-Fort l/ քմային կարանը պետք է բացել այն 
դեպքում, երբ հիվանդի ծնոտների աճն ավարտված է, և քմային կարանն 
ամբողջովին ոսկրացած է: 

Քմային միջին կարանը բացելու նպատակը՝ 
1. վերին ծնոտի սեգմենտների օրթոպեդիկ տեղաշարժին հասնելը, 
2. հնարավորինս ատամների կորպուսային տեղաշարժ, քան նրանց 

վեստիբուլյար /թշային/ թեքում ստանալը /Բելլ, 1982/: 
Անշարժ սարքեր քմային միջին կարանը բացելու համար 
Առաջին խմբի սարքերն առաջարկվել են Ստանտոնի, Շրյոդեր 

Բուսլերի, Նորդի և այլոց կողմից: Դրանք պսակներ կամ օղակներ են, 
որոնք ֆիքսվում են կողմնային ատամ-
ների վրա և միմյանց միանում են ձուլված 
միջանկյալ հատվածով և պտուտակով 
(նկ. 11): Այս սարքերն օգտագործելիս 
ծանրաբեռնվածությունն ընկնում է 
ատամների, և ոչ թե ալվեոլյար ելունների 
վրա, որը հանգեցնում է դրանց գերծան-
րաբեռնմանը: 
  

Երկրորդ խումբն առաջարկել են Դերիխսվայլերը, Շատոն և 
ուրիշներ: Դրանք օղակներ կամ պսակներ 
են, որոնք ֆիքսվում են առաջին նախա-
աղորիքների և աղորիքների վրա և միմ-
յանց միանում են ձուլված միջանկյալ 
հատվածով ու պտուտակով: Սարքն ունի 
նաև պլաստմասսե /ակրիլային/ հենք, որը 
հպվում է ալվեոլյար ելուններին (նկ. 12): 
Պտուտակն ակտիվանալիս ճնշումը փո-
խանցվում է ոչ միայն ատամներին, այլև 
ալվեոլյար ելուններին: Սարքը ֆիքսելուց 

24 ժամ անց կարելի է կատարել պտուտակի ակտիվացում: Այն 
կատարվում է ամեն օր 1 պտույտով: Ամեն պտույտից հետո անհրաժեշտ 
է ստուգել հիվանդի ռեակցիան: Քթի խոռոչի և միջնապատի շրջանում 
տհաճ զգացողություններ առաջանալու դեպքում պետք է մասամբ հետ 
պտտել պտուտակը: Ակտիվանալուց 4-8 օր անց կենտրոնական կտրիչ-

Նկ. 11. Նորդի սարքը: 

Նկ. 12.Դերիխսվայլերի սարքը: 
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ների միջև առաջանում է դիաստեմա, որն աստիճանաբար ինքնակար-
գավորվում է իսկ ֆրոնտալ ատամների դիրքը բարելավվում է: 

Բուժման արդյունքում կողմնային ատամները տեղաշարժվում են 
վեստիբուլյար, քմային կարանը լայնանում է, դիտվում է վերին կտրիչ-
ների ռեթրուզիա, վերին ատամնաշարի առաջային հատվածը կարճա-
նում է, դեմքի ստորին երրորդականի բարձրությունը մեծանում է, սովո-
րութային օկլյուզիայում հարկադրական դիրք զբաղեցնող ստորին ծնոտը 
տեղակայվում է ճիշտ դիրքով: 

Քմային միջին կարանն արագ պատռելուց հետո փոխվում է քթի 
խոռոչի հատակի ձևը, և ուղղվում է քթի միջնապատը: Դա հանգեցնում է 
քթային շնչառության լավացմանը, նորմալանում է շնչառական ֆունկ-
ցիան, և լավանում է ֆոնացիան: Վերին ծնոտի լայնացումն իրականաց-
նելուց հետո պտուտակը փակվում է ինքնակարծրացող պլաստմասսով: 
Դերիխսվայլերի սարքն օգտագործվում է 4-6 ամիս ռետենցիայի նպա-
տակով: 
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ԳԼՈՒԽ 10. 
 

ՌԵՏԵՆՑԻԱ 
 

Օրթոդոնտիկ բուժումն ավարտելուց հետո անհրաժեշտ է կանխել 
առանձին ատամների, ատամնաշարերի ձևի և օկլյուզիայի անկանո-
նությունների ռեցիդիվը՝ կիրառելով ռետենցիոն սարքեր։ Ռեցիդիվը ակ-
տիվ օրթոդոնտիկ բուժումն ավարտելուց որոշակի ժամանակ անց 
խախտումների ի հայտ գալն է՝ ատամների մասնակի կամ լրիվ վերա-
դարձը իրենց նախնական դիրքին։ Ռետենցիան որոշակի միջոցառում-
ների համալիր է, որն ուղղված է օրթոդոնտիկ բուժման արդյունքների 
պահպանմանը։ Ատամնաշարերի անկանոնությունների ռեցիդիվի առա-
ջացմանը հանգեցնող անատոմիական և ֆիզիոլոգիական նախադրյալ-
ներն են՝ 
- լնդային և պերիօդոնտալ գործոնները, 
- ծնոտոսկրերի աճի հետ կապված գործոնները,  
- օկլյուզիոն գործոնները, 
- ատամնաշարերի չափից ավելի լայնացումը, 
- չվերացված ֆունկցիոնալ խանգարումները, 
- ատամնածնոտային անկանոնություն առաջացրած էթիոլոգիկ 

գործոնների ազդեցության պահպանումը, 
- ոսկրային հյուսվածքի դե-

ֆեկտները և ծնոտոսկրերի 
ձևավորման և հանքայնաց-
ման խանգարումները, 

- հիվանդի կողմից ռետենցիոն 
սարքեր կրելու ռեժիմը խախ-
տելը: 

Լնդային և պերիօդոնտալ գոր-
ծոններ: Ատամների օրթոդոնտիկ 
տեղաշարժի դեպքում պերիօ-
դոնտալ կապանը և ալվեոլյար 
ելունը վերակառուցվում են։ 
Պերիօդոնտալ և լնդային թելիկ-
ները (նկ. 1) ձգվում են։  
 

Օրթոդոնտիկ ակտիվ բուժումն ավարտելուց հետո ժամանակ է 
պետք լնդային և պերիօդոնտալ հյուսվածքների վերակառուցման և 

Նկ. 1. Պարօդոնտի թելիկները՝  
1. տրանսսեպտալ, 2. թեք,  

3. գագաթային, 4. միջարմատային,  
5. հորիզոնական, 6. ալվեոլյար,  

7. ատամնալնդային: 
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ադապտացիայի համար։ Կապանային համակարգի տարբեր մասերը 
վերակազմավորվում են տարբեր արագությամբ: Պերիօդոնտալ կապանի 
(ՊԿ) թելիկների ռեօրգանիզացիան կատարվում է 3-4 ամիսների 
ընթացքում։ Լնդի կոլագենային և էլաստիկ թելերը վերակազմավորվում 
են ավելի դանդաղ։ Լնդի կոլագենային թելերը վերակազմավորվում են 4-6 
ամիս անց, իսկ ատամնալնդային և միջատամնային էլաստիկ թելերը՝ 8-
12 ամիս անց։ Մինչ թելիկների վերակազմավորումը կա ատամների՝ 
իրենց նախկին դիրք վերադառնալու միտում։ Ռեցիդիվի առավել մեծ 
հակում ունեն ռոտացված ատամները, որը կանխարգելելու համար 
անհրաժեշտ է առավել երկար ռետենցիոն շրջան։ Այլընտրանքային 
տարբերակ է ռոտացված ատամի ալվեոլյար ելունից վեր եղող լնդային 
թելիկների հատումը։ 

Ծնոտոսկրերի աճով պայմանավորված գործոններ: Ծնոտոսկրերի 
շարունակվող աճը կարող է ակտիվ օրթոդոնտիկ բուժման ավարտից 
հետո օկլյուզիայի անկանոնության ռեցիդիվի պատճառ դառնալ, 
հատկապես կմախքային II և III դաս, ինչպես նաև օկլյուզիայի ուղղահա-
յաց (վերտիկալ) անկանոնություն ունեցող հիվանդների դեպքում։ Չնայած 
այն հանգամանքին, որ ծնոտոսկրերի աճն ավարտվում է հիմնականում 
սեռական հասունացման ավարտին մոտ, ներկայումս հայտնի է, որ 
աննշան աճ նկատվում է ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Քանի որ ծնոտոսկ-
րերի տրանսվերսալ աճն ավելի շուտ է ավարտվում, ուստի երկարա-
ժամկետ տրանսվերսալ փոփոխություններն ավելի քիչ կլինիկական 
խնդիր են առաջացնում, քան հետագա սագիտալ և ուղղահայաց աճի 
հետևանքով առաջացած փոփոխությունները։ Օկլյուզիայի անկանոնութ-
յունների օրթոդոնտիկ բուժման սկզբում և ավարտից հետո անհրաժեշտ է 
վերլուծել գանգի կողմնային ՏՌԳ-ները, պարզել աճի ուղղությունը։ Աճի 
նեյտրալ տեսակի ժամանակ ծնոտոսկրերի աճման հիմնական 
ուղղություններն են առաջ և ներքև գանգի առաջային հիմքի նկատմամբ 
50˚ անկյան տակ, ուղղահայաց աճի դեպքում՝ ներքև և հետ, հորիզոնա-
կանի դեպքում՝ առաջ և մի փոքր վեր։ Աճի տեսակը ձևավորվում է 
մարդկանց մեծամասնության դեպքում մանուկ հասակում և տարիներ 
շարունակ պահպանվում է։ Շարունակվող անբարենպաստ աճի տեսակը 
կարող է հանգեցնել անկանոնության ռեցիդիվի։ Այսպես՝ բաց կծվածքի 
բուժումից հետո ծնոտոսկրերի աճի ուղղահայաց տեսակի դեպքում 
կարող է դիտվել ռեցիդիվ։ Մեզիալ օկլյուզիայի ռեցիդիվ դիտվում է 
ծնոտոսկրերի աճի հորիզոնական տեսակի դեպքում։ 

Օկլյուզիոն գործոններ։ Օրթոդոնտիկ բուժման ավարտից հետո 
միջատամնային ապրոքսիմալ կոնտակների բացակայությունը, առանձին 
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ատամներ հեռացնելուց հետո տարածությունների առկայությունը, 
միջօկլյուզիոն կոնտակների բացակայությունը ատամնածնոտային 
անկանոնությունների ռեցիդիվի պատճառ կարող են դառնալ։ Ճիշտ 
թմբիկակոսային միջօկլյուզիոն հպումների ստացումը օրթոդոնտիկ 
բուժման արդյունքների կայունության երաշխիքն է։ Բուժման ավարտին 
անհրաժեշտ է ապահովել ժանիքների ճիշտ դասավորությունը (նկ. 2) 
(վերին ժանիքը հպվում է ստորին ժանիքին և ստորին առաջին նախա-
աղորիքին), աղորիքների փոխհարաբերությունը ըստ Էնգլի I դասի, 
սակայն որոշ էքստրակցիոն դեպքերում, երբ ատամների հեռացումը 
պլանավորվում է միայն մեկ ծնոտում, ընդունելի է բուժումն ավարտել 
ըստ Էնգլի II կամ III դասի աղորիքների փոխհարաբերությամբ։ 

   
Նկ. 2. Ժանիքների ճիշտ դասավորությունը: 

 
Օրթոդոնտիկ բուժման արդյունքն ավելի կայուն է ֆունկցիոնալ 

օկլյուզիա ստանալու դեպքում։ Ստորին ծնոտի կողմնային տեղաշարժի 
դեպքում պետք է դիտվի ժանիքային ուղղորդում (լատերոտրուզիոն 
կողմում հպվում են ժանիքները, մեդիոտրուզիոն կողմում դիտվում է 
դիզօկլյուզիա) կամ խմբային ուղղորդում (լատերոտրուզիոն կողմում 
դիտվում է վերին և ստորին ժանիքների, նախաաղորիքների թշային 
թմբերի և վերին առաջին աղորիքի մեզիալ թշային թմբիկի հպում, 
մեդիոտրուզիոն կողմում՝ դիզօկլյուզիա)։ Առաջային օկլյուզիայի դեպքում 
կողմնային ատամների շրջանում հպումները պետք է բացակայեն, առկա 
լինի դիզօկլյուզիա։ 

Ատամի ոչ ֆիզիոլոգիական թեքվածությունը (տորկի և անգուլյացիայի 
խախտում) հանգեցնում է անկանոնության ռեցիդիվի՝ պայմանավորված 
ատամի հարակից հյուսվածքներին ծամողական ճնշման սխալ 
փոխանցմամբ։ 
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Անգուլյացիայի խախտումներն առավելապես դիտվում են 
էքստրակցիոն (առանձին ատամների հեռացումով) օրթոդոնտիկ բուժման 

դեպքում: Հետէքստրակցիոն տարա-
ծությունը ոչ ճիշտ փակելը (սովորա-
բար հիմնականում հեռացվում են 
առաջին նախաաղորիքները) կարող 
է հանգեցնել ժանիքների առանցք-
ների դիստալ թեքվածության (նկ. 3), 
ինչպես նաև 2-րդ նախաաղորիքների 
և առաջին մշտական աղորիքների 
մեզիալ թեքվածության և նրանց 

պտույտին առանցքի շուրջը։  
Ժանիքի առանցքի դիստալ 

թեքվածությունը կարող է ռետենցիոն 
շրջանում հետէքստրակցիոն տարա-
ծության բացման պատճառ դառնալ: 
Էքստրակցիոն օրթոդոնտիկ բուժման 
ընթացքում պետք է ձգտել ստանալ 
ատամների արմատների զուգահե-
ռականություն և կիպ ապրոքսիմալ 
կոնտակտներ (նկ. 4): 

 
 

Կ
.Հ. 

Տվիդը նշում էր ստորին կենտրոնական 
կտրիչների առանցքով և ստործնոտա-
յին հարթությամբ կազմված անկյան (նկ. 
5) կարևորությունը։ Այս անկյունը պետք 
է լինի 90˚ սահմաններում։ Անկյան մե-
ծացումը կամ փոքրացումը կարող է ազ-
դել բուժման արդյունքի կայունության 
վրա։  

Կտրիչների կայունությունը 
պայմանավորող կարևոր չափումը միջ-
կտրիչային անկյունն է (նկ․ 6)։ Նորմայում անկյան մեծությունը 130˚ է։ 

Նկ. 3. Ժանիքի առանցքի դիստալ 
թեքվածություն: 

 

Նկ. 4. Ատամների արմատների 
զուգահեռականությունը: 

Նկ. 5. Տվիդի անկյունը: 
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Ատամնաաղեղների չափից ավելի 
լայնացումը։ Նեղացած ատամնա-
շարերը լայնացնելու դեպքում պետք 
է հաշվի առնել ատամների սկզբնա-
կան դիրքը, նրանց վեստիբուլոօրալ 
թեքվածությունը։ Ատամնաշարերի 
լայնացումը կողմնային ատամների 
պսակների վեստիբուլյար թեքման 

դեպքում կհանգեցնի ռեցիդիվի։ 
Կողմնային ատամների պսակների 

օրալ թեքվածության դեպքում լայնացնելն ավելի արդյունավետ է։ 
Հատկապես անկայուն է ստորին ատամնաշարի լայնացումը։ Բազմաթիվ 
հետազոտություններում ցույց է տրվել, որ ստորին միջժանիքային 
տարածությունը չպետք է փո-
փոխել օրթոդոնտիկ բուժման 
ընթացքում (նկ․ 7)։ 
Ստորին ժանիքների հատվա-
ծում կատարված լայնացումը 
հանգեցնում է ռեցիդիվի։ Նա-
խաաղորիքների և աղորիքների 
շրջանում ստորին ատամնա-
շարի լայնացման գործընթացն 
ավելի կայուն է, աղորիքների 
շրջանում առավելագույն թույ-
լատրելի լայնացումը 3մմ է։  

Վերին ատամնաաղեղում լայնացումը հնարավոր է ավելի մեծ 
սահմաններում։ Բացի դրանից, վերին ծնոտի նեղացման դեպքում հնա-
րավոր է կմախքային լայնացում: Վերին ծնոտի կմախքային լայնացումը 
կատարվում է մինչև միջին քմային կարանի վերջնական ոսկրացումը 
(միջինը մինչև 17 տարեկան)՝ օգտագործելով քմային կարանը պատռող 
սարքեր։ 

Չվերացված ֆունկցիոնալ խանգարումները կծվածքի անկանո-
նությունների ռեցիդիվի պատճառ են դառնում նույնիսկ ռետենցիոն 
սարքերի երկարատև օգտագործման դեպքում։ Ռ․ Ֆրենկելը տարբերում 
էր արտաքին ֆունկցիոնալ շրջան, որն ազդում է ատամնաալվեոլյար 
աղեղների և ծնոտների վրա (շրթունքների, թշերի և միմիկայի մկանները), 
ինչպես նաև ներքին ֆունկցիոնալ շրջան, որը ներառում է լեզվի 
մկանները, բերանի հատակի մկանները, փափուկ քիմքը և ըմպանի հե- 

Նկ. 6. Միջկտրիչային անկյունը: 
 

Նկ. 7. Ստորին ատամնաշարի լայնացման 
թույլատրելի սահմանները: 
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տին պատի մկանները։ Ատամների դիրքի, ատամնաաղեղի ձևի և 
կծվածքի անկանոնությունների ռեցիդիվը կանխելու համար անհրաժեշտ 
է ատամները տեղակայել չեզոք գոտում այնպես, որ արտաքին և ներքին 
ֆունկցիոնալ շրջանների մկանների ֆունկցիան հավասարակշռված լինի 
(նկ. 8)։ Եթե ատամները չեզոք գոտուց վեստիբուլյար կամ օրալ են թեք-
ված, ապա այդպիսի դիրքը կարող է անկանոնության ռեցիդիվի պատճառ 
դառնալ։ Հարկ է նշել, որ կծվածքի սագիտալ և ուղղահայաց անկանո-

նությունների ռեցիդիվի վրա 
ազդում է սուպրա- և ինֆրա-
հիոիդալ մկանների, ինչպես 
նաև պարանոցի հետին 
հատվածի մկանների ֆունկ-
ցիաները, որոնք ապահովում 
են գլխի դիրքը տարածութ-
յան մեջ։ 

Հատուկ ուշադրութ-
յուն պետք է դարձնել վնա-
սակար սովորությունների 
(մատի, շրթունքի, թշի, լեզվի, 
զանազան առարկաների 

ծծում և կծում, բերանային շնչառություն, սխալ կեցվածք) դեմ պայքարին։ 
Տվյալ անկանոնությունը առաջացրած էթիոլոգիկ գործոնների 

ազդեցության պահպանումը կարող է հանգեցնել ռեցիդիվի առաջացման։ 
Ախտորոշելիս և օրթոդոնտիկ բուժում պլանավորելիս անհրաժեշտ է 
բացահայտել էթիոլոգիկ գործոնները և հետագա բուժման ընթացքում 
վերացնել դրանք։ 

Ոսկրային հյուսվածքի դեֆեկտներ։ Դրանք բնածին արատների 
դեպքում նկատվող ոսկրային հյուսվածքի դեֆեկտներն են, ալվեոլյար 
ելունի, քիմքի չսերտաճումը, ինչպես նաև ծնոտոսկրերի ձևավորման և 
հանքայնացման խանգարումները, որոնք կարող են ռախիտի, էնդոկրին 
հիվանդությունների, մանկական ինֆեկցիոն հիվանդությունների հե-
տևանք լինել։ Այդ դեպքում ռետենցիոն սարքերն անհրաժեշտ է երկար 
ժամանակ կրել։ Ժամանակից շուտ սարքից հրաժարվելը ռեցիդիվի 
պատճառ կարող է դառնալ։  

Հիվանդի կողմից ռետենցիոն սարքերի կրելու ժամկետները 
խախտելը նույնպես ռեցիդիվի պատճառ կարող է դառնալ։ 

Այսպիսով, ռետենցիան անհրաժեշտ է օրթոդոնտիկ բուժում 
անցած բոլոր հիվանդներին։ Պոտենցիալ ռեցիդիվի ուղղությունը կարելի 

Նկ. 8.Միոդինամիկ հավասարակշռությունը: 
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է որոշել օրթոդոնտիկ բուժման ավարտին ատամների դիրքը համեմա-
տելով մինչև բուժումը եղած դիրքի հետ։ Միշտ նկատվում է ատամների՝ 
իրենց նախկին դիրքին վերադառնալու միտում։ 

Աճը ավարտած հիվանդների շրջանում ռետենցիայի տևողութ-
յունը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 12 ամիս, որն անհրաժեշտ է պերիօ-
դոնտալ և լնդային հյուսվածքների վերակառուցման համար։ Օրթոդոն-
տիկ բուժումն ավարտելուց հետո՝ առաջին 3-4 ամիսներին, ռետենցիան 
պետք է լինի մշտական, շուրջօրյա (սարքը պետք է կրել միշտ՝ հանելով 
միայն ուտելու ընթացքում), հետո շարունակվի ոչ մշտական հիմունք-
ներով (սարքը պետք է կրել օրը մի քանի ժամ): Աճող հիվանդների 
դեպքում ռետենցիոն շրջանը պետք է շարունակվի ոչ մշտական հիմունք-
ներով մինչև աճի լրիվ ավարտը։ Այսպիսով, գրեթե բոլոր հիվանդները, 
որոնք ավարտել են օրթոդոնտիկ բուժումը վաղ մշտական կծվածքի 
շրջանում, ռետենցիայի կարիք ունեն մինչև ուշ դեռահասային շրջան։ 

Ռետենցիոն սարքեր (ռետեյներներ)։ Ռետեյները պասիվ օրթոդոն-
տիկ սարք է, որն օգտագործվում է ակտիվ օրթոդոնտիկ բուժումն ավար-
տելուց հետո՝ ապահովելով ատամների դիրքի կայունությունը այնքան 
ժամանակ, ինչքան անհրաժեշտ է ատամը շրջապատող հյուսվածքները 
վերակառուցվելու համար։ Ռետեյները չպետք է շատ ամուր պահի 
ատամները։ Պերիօդոնտալ և լնդային հյուսվածքների վերակառուցման 
պարտադիր պայմանը ատամների միկրոշարժունակության առկա-
յությունն է (յուրաքանչյուր ատամ արձագանքում է ծամողական ուժերին՝ 
հարևան ատամների նկատմամբ փոքր-ինչ տեղաշարժվելով)։  

Ըստ ֆիքսացիայի տեսակի՝ լինում են՝ 
- անշարժ ռետեյներներ, 
- շարժական ռետեյներներ: 
Շարժական ռետենցիոն սարքեր։ Ամենատարածված շարժական 

ռետենցիոն սարքը 1920-ական թվականներին ստեղծված Հոուլիի 
(Hawley) ռետեյներն է։ Այն կազմված է աղորիքների վրա կլամերներից, 
ժանիքից ժանիք անցնող վեստիբուլյար աղեղից և պլաստմասսե հենքից 
(նկ. 9)։ 

Հոուլիի ռետեյները կարող է պատրաստվել և՛ վերին, և՛ ստորին 
ծնոտի համար։ Խոր կծվածքն ուղղելուց հետո վերծնոտային ռետեյների 
վրա վերին կտրիչներից հետ տեղակայում են կծողական հարթակ այն-
պես, որ ատամնահպման ժամանակ ստորին կտրիչները հպվեն հարթա-
կին։ 
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Նկ. 9. Հոուլիի (Hawley) ռետեյներ: 

 
Առանձին ատամների հեռացմամբ ուղեկցվող օրթոդոնտիկ 

բուժման ժամանակ (հիմնականում առաջին նախաաղորիքներ, երբեմն 
երկրորդ նախաաղորիքներ) արդյունքը պահպանելու համար միշտ չէ, որ 
օգտագործվում է Հոուլիի ստանդարտ ռետեյները, քանի որ նրա լարային 
մասերը, որոնք անցնում են միջատամնային տարածություններով, չեն 
կարող փակ պահել հետէքստրակցիոն տարածությունները։ Այդպիսի 
դեպքերում օգտագործում են Հոուլիի ռետեյների մոդիֆիկացիաները 
(նկ.10)։ 

 
Նկ. 10. Հոուլիի ռետեյների մոդիֆիկացիան: 

 
Այս ռետեյներների վեստիբուլյար աղեղը կարող է զոդված լինել 

կա՛մ Ադամսի կլամերներին, կա՛մ երկրորդ նախաաղորիքների համար 
պատրաստված միաբազուկ կլամերներին։  

«Ընդգրկող» ռետեյներները կազմված են ակրիլային հենքից (սովո-
րաբար լարային կարկասով), որն անցնում է ատամների վեստիբուլյար և 
օրալ մակերեսներով (նկ․11)։  

Նրանք ամուր ֆիքսում են յուրաքանչյուր ատամի դիրքը։ Սա միշտ 
չէ, որ առավելություն է, որովհետև ատամների միկրոշարժունակությունն 
անհրաժեշտ է պերիօդոնտալ կապանի վերակառուցվելու համար։ 
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 Նկ․11. « Ընդգրկող» ռետեյներ: 
 
 «Ընդգրկող» ռետեյները ցուցված է առաջին հերթին պարօդոնտի 

հիվանդությունների դեպքում, երբ անհրաժեշտ է ատամների շինա-
վորում։ Կարող է պատրաստվել ինչ-
պես վերին, այնպես էլ ստորին 
ատամնաշարերի համար: «Ընդգրկող» 
ռետեյների տարատեսակ է spring 
aligner-ը, որն ընդգրկում է միայն 
ֆրոնտալ ատամները (տե՛ս ակտիվ 
ռետեյներները)։ 

Բեգգի ռետեյները կազմված է 

վեստիբուլյար աղեղից, որը հասնում է 
մինչև վերջին աղորիքը, շրջանցում է 
նրա դիստալ մակերեսը և մտնում 
պլաստմասսե հենքի մեջ (նկ.12)։ 
 Օսամու-ռետեյները վերջին տարինե-
րին ստեղծված մամլված օրթոդոնտիկ 
սարքերից է, որոնք պատրաստվում 
են գերմանական «Շոյ-դենտալ» 
ֆիրմայի «Բիոսթար» և «Մինիսթար» ( 
նկ. 13) սարքավորումներով։ 

Օսամու-ռետեյները մամլված, 
երկշերտ կապպա է (նկ. 14)՝ պատ-
րաստված ստանդարտ տաքացված 
պլաստմասսե թիթեղներից՝ պնևմո-
վակումային մամլման եղանակով։ 
Օսամու-ռետեյների ներքին շերտը 

Նկ. 12. Բեգգի ռետեյներ: 

Նկ. 13. «Բիոսթար» 
սարքավորումը: 
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կազմված է փափուկ, էլաստիկ բիոպլաստ, իսկ արտաքին շերտը՝ կոշտ 
իմփրելոն-Ս պլաստմասսաներից։  

 
Նկ. 14. Օսամու-ռետեյները:   

Ատամների ծամողական մակերեսներին ներքին շերտ չկա, որն 
ապահովում է կծվածքի նվազագույն տարանջատումը։ Այս ռետեյների 
դրական հատկություններից մեկը հեշտ և արագ պատրաստումն է։ Չի 
խախտում խոսակցական ֆունկցիան: Այն պահպանում է ատամների 
դիրքը տարածության երեք հարթություններում։ Այս արդյունքին նպաս-
տում է կապպայի ճշգրիտ հպումը ատամների բոլոր մակերեսներին։ 

1993-ին ստեղծված էսսիքս /Essix/ ռետեյները պնևմովակումային 
մամլման մեթոդով պատրաստված շարժական թափանցիկ կապպա է 
(նկ․15)։ Պահպանում է ատամների դիրքը տարածության երեք հարթութ-
յուններում: Ունի էսթետիկ տեսք, չի խախտում խոսակցական ֆունկ-
ցիան:Որոշ դեպքերում (ստորին ծնոտի դիրքը պահպանելու համար, 
հատկապես II և III դասի օկլյուզիայի անկանոնությունները, խաչաձև 
կծվածքը բուժելու դեպքում) որպես ռետեյներ օգտագործվում են 
օկլյուզիոն մակերեսներով միացված վերին և ստորին՝ էսսիքս 
ռետեյներները (նկ․16):  

  
Նկ.15. Essix ռետեյները: Նկ. 16. Օկլյուզիոն մակերեսներով 

միացված վերին և ստորին էսսիքս /Essix/ 
ռետեյներները: 
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Որպես շարժական ռետեյներ կարելի է օգտագործել նաև ատամնային 
պոզիցիոները (նկ․17)։ Սարքը հաճախ է կիրառվում ատամների վերջ-
նական տեղակայման համար, իսկ հետագայում՝ նաև որպես ռետեյներ։ 
  

  
Նկ.17. Ատամնային պոզիցիոները: 

 
Պոզիցիոներների՝ որպես ռետենցիոն սարքերի կիրառման 

թերություններն են. 
- Կրելու ժամկետները սովորաբար չեն համապատասխանում ռետենցիոն 

սարքի համար նախատեսված ժամկետներին։ Մեծ չափերի 
պատճառով հիվանդների համար դժվար է ամբողջ օրը կրել 
պոզիցիոները։ Սովորաբար պոզիցիոներները կրում են ոչ ավելի, 
քան 4 ժամ ցերեկային ժամերին և ամբողջ գիշերը։ 

- Պոզիցիոներներն ի վիճակի չեն կանխելու կտրիչների և ժանիքների 
ռոտացիաներն այնպես, ինչպես մյուս ռետեյներները։ Այս խնդիրը 
նախորդից բխող հետևանք է․ ատամների դիրքերը վերահսկելու 
համար ռետենցիոն շրջանի սկզբում անհրաժեշտ է մշտապես կրել 
սարքը։ 

Անշարժ օրթոդոնտիկ ռետեյներները սովորաբար կիրառվում են 
այն դեպքում, երբ օրթոդոնտիկ բուժման արդյունքը անկայուն է, և 
պլանավորվում է երկարատև ռետենցիա։ 

Անշարժ միջժանիքային ռետեյներ։ Ռետեյների պողպատյա լարն 
անցնում է ֆրոնտալ ատամների լեզվային մակերեսով՝ կանխելով նրանց 
ռետրուզիան և ռոտացիան։ Անշարժ միջժանիքային ռետեյները կարող է 
ամրացվել ժանիքներին օղակների միջոցով (նկ․18) կամ սոսնձվել 
ժանիքների լեզվային մակերեսին (նկ․19)։ 
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Սոսնձված ռետեյներն ավելի նախընտրելի է, քանի որ ատամնային 
օղակը էսթետիկ չէ և նպաստում է ժանիքների հարվզիկային շրջանում 
ատամնային փառի առաջացմանը։  

Անշարժ լեզվային ռետեյները կարող է պատրաստված լինել թեթև, 
ոլորված պողպատյա լարից, որն անցնում է ֆրոնտալ ատամների 
լեզվային մակերեսով և սոսնձված է նրանցից յուրաքանչյուրին (նկ. 20)։ 

 

 Նկ. 20. Անշարժ լեզվային ռետեյներ: 
 

Ցանկացած անշարժ ռետեյների թերությունն այն է, որ դժվարանում է 
միջատամնային տարածությունների մաքրումը։ 

Ակտիվ ռետեյներներ։ Այս տերմինը հակասական է, քանի որ 
սարքը չի կարող տեղաշարժել ատամները և միևնույն ժամանակ ծառայել 
որպես ռետեյներ։ Սակայն որոշ դեպքերում, օրինակ՝ ծնոտների շարու-
նակվող աճի կամ ստորին կտրիչների խճողման ռեցիդիվի դեպքում (շատ 
հաճախադեպ է) ռետենցիոն շրջանում ակտիվ ատամնային տեղաշար-
ժերի անհրաժեշտություն է առաջանում։  

Նկ. 18. Անշարժ միջժանիքային 
ռետեյները ամրացված է ժանիքներին 

օղակների միջոցով: 

Նկ. 19. Անշարժ միջժանիքային 
ռետեյները սոսնձված է ժանիքների 

լեզվային մակերեսին: 
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Նկ. 21. Սպրինգ էլայներներ /Spring aligners/: 

 
Սագիտալ և ուղղահայաց հարթությամբ օկլյուզիայի անկանո-

նությունների (հատկապես կմախքային տեսակի) օրթոդոնտիկ ակտիվ 
բուժումն ավարտելուց հետո աճող հիվանդների դեպքում ռետենցիոն 
շրջանում անհրաժեշտ է վերահսկել ծնոտների աճը։ Այդ նպատակով 
ռետենցիայի ժամանակ օգտագործվում են ֆունկցիոնալ սարքեր կամ 
դիմային աղեղ, որոնք ակտիվ ռետեյներներ են։ Ակտիվ ռետեյներներից են 
նաև զսպանակային էլայներները (spring aligners), որոնք կազմված են 
պլաստմասսե հենքից (սովորաբար լարային կարկասով), որն անցնում է 
ֆրոնտալ ատամների վեստիբուլյար և լեզվային մակերեսներով (նկ․21)։ 
Օգտագործվում են կտրիչների խճողման ռեցիդիվն ուղղելու համար։ 
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ԳԼՈՒԽ 11. 
ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐՆ ՕՐԹՈԴՈՆՏԻԱՅՈՒՄ 

 
Օրթոդոնտիայում կանխարգելիչ միջոցառումներն ուղղված են 

ատամնածնոտային անոմալիաների առաջացմանը հանգեցնող էթիոլո-
գիական և ախտաբանական գործոնների կանխմանը և վերացմանը: 
Ատամնածնոտային անոմալիաների ռիսկի գործոնների, դիմածնոտային 
համակարգի նորմալ զարգացման խանգարումների վաղ հայտնաբերումը 
և նրանց վերացումն ապահովում է ատամնածնոտային անոմալիաների 
տարածվածության զգալի նվազում: Կարևոր դեր ունի նաև ատամնածնո-
տային համակարգի ձևավորված անոմալիաների վաղ ախտորոշումը: 
Որոշ դեպքերում դա հնարավորություն է տալիս կատարելու նրանց 
շտկումը ժամանակավոր կամ խառը կծվածքի շրջանում, երբ երեխայի 
ատամնածնոտային համակարգը ակտիվ աճման փուլում է, ավելի քիչ 
ջանքեր են պահանջվում բժշկի և երեխայի կողմից խանգարումները 
շտկելու համար, և շատ դեպքերում հնարավոր է խուսափել հետագայում 
բարդ օրթոդոնտիկ բուժումից: Կանխարգելիչ օրթոդոնտիկ միջոցառում-
ներն են՝  
- մայրերին՝ երեխային ճիշտ կերակրել սովորեցնելը, 
- երեխաների շրջանում վնասակար սովորություններ հայտնաբերելը և 

դրանք վերացնելը, 
- գերկոմպլեկտային ատամները վաղ հայտնաբերելը և հեռացնելը, 
- անկիլոզի ենթարկված ատամները հայտնաբերելը, 
- օկլյուզիոն ինտերֆերենցիան վերացնելը, 
- կաթնատամների կարիեսը կանխարգելելը և բուժելը, 
- ատամնաշարում կաթնատամների վաղաժամ կորստից հետո տարա-

ծությունը պահպանելը: 
 

1. Մայրերին՝ երեխային ճիշտ կերակրել սովորեցնելը 
Ապագա մորը անհրաժեշտ է բացատրել կրծքով կերակրելու 

կարևորությունը փոքրիկի ընդհանուր զարգացման համար, ինչպես նաև 
ծնոտների նորմալ զարգացման համար: Նորածնի ստորին ծնոտը վե-
րինից դիստալ է 10մմ-ով (նկ. 1. ա): Բնական ճանապարհով կերակրելու 
ժամանակ նորածնի ծնոտը բազմաթիվ շարժումներ է կատարում 
առաջահետին ուղղությամբ, որը նպաստում է բերանի շրջանաձև մկանի 
և ծնոտը առաջ բերող մկանների մարզմանը, և խթանում է ստորին ծնոտի 
աճը: Դրա շնորհիվ (ինչպես նաև վերին կտրիչների համեմատ ստորին 
կտրիչների վաղ ծկթելու շնորհիվ) կյանքի առաջին տարվա վերջում 
երեխայի ծնոտների փոխհարաբերությունը նորմալանում է (նկ. 1. բ): 
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 ա             բ   
 
 
 
 
 
 
 
   

Երեխային արհեստական սնունդով կերակրելու դեպքում խոր-
հուրդ է տրվում ֆիզիոլոգիական կարճ, փոքր անցքով ծծակներ օգտա-
գործել, որպեսզի երեխան ջանք գործադրի շշից կաթ ծծելու համար, որը 
նպաստում է ստորին ծնոտի նորմալ զարգացմանը: 

Խորհուրդ չի տրվում օգտագործել ծծակներ երեխայի 1,5-2 տարին 
լրանալուց հետո: Դրանց երկարատև օգտագործումը, հատկապես գիշե-
րային ժամերին կարող է հանգեցնել օկլյուզիայի անոմալիաների 
զարգացմանը:  

2. Երեխաների շրջանում վնասակար սովորությունների հայտնաբերումը 
և վերացումը 

Վնասակար սովորությունների դասակարգումը՝ ըստ Օկուշկոյի՝ 
ա) ծծելու սովորությունները (ֆիքսված շարժողական ռեակցիաներ)՝ 

1. մատները ծծելու սովորություն, 
2. շուրթերը, թշերը, տարբեր առարկաներ կծելու և ծծելու 
սովորություն, 
3. լեզուն կծելու և ծծելու սովորություն, 

բ) ֆունկցիայի խանգարումները (ֆիքսված սխալ ընթացող ֆունկցիաներ)՝ 
1. ծամողական ֆունկցիայի խանգարումներ, 
2. կլման ֆունկցիայի խանգարումներ, 
3. բերանով շնչառություն, 
4. ոչ ճիշտ խոսակցական արտիկուլյացիա, 

գ) ֆիքսված պոզոտոնիկ ռեֆլեքսներ, որոնք բնորոշում են մարմնի 
մասերի սխալ դիրքը հանգստի վիճակում՝  

1. մարմնի սխալ դիրքը և կեցվածքի խանգարումներ, 
2. ստորին ծնոտի և լեզվի սխալ դիրք հանգստի վիճակում: 
Վնասակար սովորությունները ատամնածնոտային անոմալիա-

ների առաջացման և զարգացման պատճառներից մեկն են: Նրանք նպաս-

Նկ. 1. ա. Նորածնին բնորոշ ստորին ծնոտի դիստալ դիրքը, բ. 
ծնոտների փոխհարաբերությունը 6-8 ամսականում: 
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տում են ատամնաշարերը շրջապատող մկանների պարաֆունկցիային, 
ստորին ծնոտի տեղաշարժին, առաջացնում են առանձին ատամների և 
նրանց խմբերի դիրքի խանգարումներ, ատամնաշարերի ձևի փոփոխու-
թյուններ օկլյուզիայի խանգարումներ սագիտալ, տրանսվերսալ և ուղղա-
հայաց ուղղություններում: Օրինակ՝ մատը ծծելու վնասկար սովորության 
դեպքում մատի ճնշումը ֆրոնտալ ատամների վրա հանգեցնում է դրանց 
ինտրուզիայի և պրոտրուզիայի։ Մատի ճնշման ազդեցությամբ լեզուն 
իջնում է բերանի խոռոչի հատակը։ Գերակշռում է թշային մկանների 
ազդեցությունը վերին ծնոտի վրա, որը հանգեցնում է վերջինիս նեղաց-
մանը: Կարևոր է վնասակար սովորության տևողությունը օրվա ընթաց-
քում: Կարճատև ազդեցությունը չի նպաստում մորֆոլոգիական փոփո-
խությունների առաջացմանը: Դրա համար անհրաժեշտ է, որ վնասակար 
սովորությունը օրվա ընթացքում տևի 6 ժամ և ավելի: Վնասակար սովո-
րությամբ պայմանավորված օկլյուզիայի անոմալիայի ինքնակարգավո-
րումը հնարավոր է այդ սովորությունը վաղ հասակում վերացնելու 
դեպքում: 

3. Գերկոմպլեկտային /գերհամալիրային/ ատամների վաղ հայտնա-
բերումը և հեռացումը 

Գերկոմպլեկտային ատամները կարող են հարևան կոմպլեկտային 
ատամների տեղաշարժի կամ 
նրանց ծկթման խանգարման 
պատճառ դառնալ: Գերկոմպ-
լեկտային ատամի առկայու-
թյունը վերին կենտրոնական 
կտրիչների շրջանում (mesio-
dens) դիաստեմայի պատճառ-
ներից մեկն է (նկ. 2): 

Այդ գերկոմպլեկտային 
ատամը վաղ հեռացնելու դեպ-
քում (ժամանակավոր կծվածքի 

շրջանում կամ խառը կծվածքի 
սկզբնական շրջանում) երբեմն 

օրթոդոնտիկ սարքավորումային բուժման կարիքը վերանում է: Ծկթող 
մշտական կողմնային կտրիչները, հետագայում ժանիքները նպաստում 
են դիաստեմայի փակվելուն: Գերկոմպլեկտային ատամների վաղ հայտ-
նաբերումը և հեռացումը օգնում է կանխելու օկլյուզիայի խանգա-
րումների առաջացումը կամ նվազեցնում է սարքավորումային բուժման 
անհրաժեշտությունը: Նկար 3-ում պատկերված է օկլյուզիայի խան-

Նկ. 2. Գերկոմպլեկտային ատամի 
առկայությունը վերին կենտրոնական 

կտրիչների շրջանում (mesiodens): 
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գարումով հիվանդի օրթոպանտոմագիրը: Գերկոմպլեկտային ատամի 
առկայությունը 13-րդ ատամի ծկթման ճանապարհին պատճառ է դարձել 
12-րդ ատամի ռոտացիայի, 13-րդ ատամի ռետենցիայի, 52 և 53 ատամ-
ների՝ ատամնաշարում ժամկետից երկար պահպանմանը (պերսիստենտ 
կաթնատամներ): Գերկոմպլեկտային ատամը և պերսիստենտ կաթնա-
տամները հեռացնելուց հետո ծկթել է 13-րդ ատամը:  

 
Նկ. 3. Գերկոմպլեկտային ատամի առկայությունը վերին աջ ժանիքի ծկթման 

ճանապարհին խանգարումների պատճառ է դարձել: 
 

3. Անկիլոզված ատամների հայտնաբերումը 
Անկիլոզի դեպքում դիտվում է պերիօդոնտալ կապանի կորուստ 

որոշակի հատվածում և ցեմենտի սերտաճում ալվեոլյար ոսկրի հետ (նկ. 
4): Կաթնատամների անկիլոզն ավելի հաճախադեպ է, քան մշտական 
ատամներինը:  
 
 

Նկ. 4. Ատամի անկիլոզ 
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Կլինիկորեն անկիլոզի ենթարկված կաթնատամների պսակը 
տեղակայված է օկլյուզիոն հար-
թությունից վար, քանի որ հա-
րևան ատամների ծկթումը և ալ-
վեոլյար ելունի ուղղահայաց աճը 
շարունակվում են, իսկ անկիլոզ-
ված ատամը չի տեղաշարժվում 
(նկ. 5): 

Սովորաբար անկիլոզված 
կաթնատամների արմատները 
ժամանակին են ներծծվում, և 
կաթնատամը փոխարինվում է 
մշտականով, սակայն որոշ դեպ-
քերում արմատների ռեզորբցիան 
խանգարվում է, որը խոչըն-

դոտում է փոխարինող մշտական ատամների ծկթումը, կամ առաջացնում 
է նրանց ծկթման ուղղության շեղում: Դիտվում է հարևան ատամների 
թեքում դեպի անկիլոզված ատամը, ատամնային աղեղի երկարության 
նվազում, անտագոնիստ ատամների էքստրուզիա (նկ. 6): 
Անկիլոզված ատամնե-
րով հիվանդները պետք 
է լինեն օրթոդոնտի 
հսկողության տակ: 
Անկիլոզված ատամի 
լնդի մեջ ընկղմվելու 
դեպքում ցուցված է այն 
հեռացնել: Անտագո-
նիստ ատամների էքստ-
րուզիայի դեպքում 
նպատակահարմար է 
վերականգնել անկիլոզ-
ված ատամի պսակը 
մինչև օկլյուզիոն հարթության մակարդակ: 
4. Օկլյուզիոն ինտերֆերենցիայի վերացումը 

Վաղաժամ կոնտակտները կամ օկլյուզիոն ինտերֆերենցիան 
անցանկալի օկլյուզիոն կոնտակտներ են, որոնք խոչընդոտում են ճիշտ 
ատամնահպումը կենտրոնական, առաջային կամ կողմնային օկլյուզիա-
յում: Վաղաժամ օկլյուզիոն կոնտակտները կարող են առաջացնել ստորին 

Նկ. 5. Անկիլոզի ենթարկված կաթնատամի 
պսակը տեղակայված է օկլյուզիոն 

հարթությունից վար: 
 

Նկ. 6 Հարևան ատամների թեքում դեպի 
անկիլոզված ատամը, անտագոնիստ ատամների 

էքստրուզիա: 
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ծնոտի առաջային կամ կողմնային տեղաշարժ, օկլյուզիայի անոմա-
լիաների ձևավորում: Վաղաժամ կոնտակտները հաճախ առաջանում են 
կաթնատամների կտրող եզրերի և ծամող մակերեսների ֆիզիոլոգիական 
(նորմայում դիտվում է ձևավորված ժամանակավոր կծվածքի շրջանում) 
մաշվածության խանգարման հետևանքով: Ավելի հաճախ մնում են 
չմաշված ստորին կաթնատամ ժանիքների թմբիկները. նրանք խոչընդո-
տում են ատամների նորմալ հպումը, որի հետևանքով առաջանում է 
ստորին ծնոտի սովորութային առաջ կամ կողմնային տեղաշարժ (նկ. 7):  

 Կաթնատամների չմաշված թմբիկների հղկումը կանխարգելիչ 
միջոցառում է, որը կանխում է կծվածքի խանգարումների առաջացումը: 
Օկլյուզիոն ինտերֆերենցիայի և ստորին ծնոտի հարկադրական դիրքի 
մեկ այլ պատճառ կարող են լինել առանձին ատամների դիրքի անո-
մալիաները, օրինակ՝ մշտական վերին կտրիչի օրալ դիրքը (նկ. 8):  

 Վաղաժամ կոնտակտների առաջացումը դիտվում է նաև վերին 
ատամնաշարի նեղացման դեպքում, որը կարող է հանգեցնել ստորին 
ծնոտի սովորութային կողմնային տեղաշարժի: 

Օկլյուզիոն ինտերֆերենցիայի վաղ հայտնաբերումը և շտկումը 
հնարավորություն է տալիս կանխելու կծվածքի անոմալիաների առա-
ջացումը: 

5. Կաթնատամների կարիեսի կանխարգելումը և բուժումը 
Կաթնատամների և մշտական ատամների կարիեսը և նրա բարդու-
թյունները դիմածնոտային համակարգի անոմալիաների զարգացմանը 
հանգեցնող գործոններից մեկն են: 

Նկ. 7. Ստորին ծնոտի սովորութային 
կողմնային տեղաշարժ: 

 

Նկ. 8. Վերին աջ մշտական 
կենտրոնական կտրիչի օրալ դիրք: 
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 Կաթնատամների կոնտակտային և օկլյուզիոն մակերեսների 
քայքայումը հանգեցնում է հարևան ատամ-
ների մեզիալ միգրացիայի, ատամնային 
աղեղի երկարության նվազմանը, պահես-
տային տարածության (կաթնատամ աղո-
րիքների և նախաաղորիքների չափսերի 
տարբերությունը) (նկ. 9) կորստին, կծվածքի 
բարձրության նվազմանը: 
 Դա կարող է հանգեցնել ատամների խիտ 
դասավորությանը և մշտական ատամների 
ոչ ճիշտ ծկթմանը: Այդ պատճառով երե-
խաների շրջանում կարիեսի բուժման 
ժամանակ հատուկ ուշադրություն է 
դարձվում կաթնատամի անատոմիական 

ձևի և պսակի բարձրության վերականգնմանը: 
Արհեստական պսակներ  
Եթե կաթնատամը հնարավոր չէ վերականգնել թերապևտիկ 

մեթոդներով, ապա պատրաստում են արհեստական պսակներ (նկ.10):  

  
Նկ.10. Արհեստական պսակներ: 

 

Դրանց անհրաժեշտությունը հաճախ առաջանում է էմալի հիպո-
պլազիայի, Ստենտոն-Կապդեպոնի դիսպլազիայի դեպքում, մի քանի 
անգամ պլոմբավորված, բարակ պատերով կաթնատամների առկա-
յության դեպքում, որոնց անատոմիական ձևը հնարավոր չէ վերականգնել 
պլոմբանյութով: Հնարավոր է կիրառել ինչպես անհատական, այնպես էլ 
ստանդարտ պսակներ: Արհեստական պսակը պատրաստելիս կաթնա-
տամը սովորաբար չի հղկվում: Անհատական պսակները պատրաստվում 
են բարակ պատերով (0,14-0,15մմ) պարկուճներից մամլման եղանակով: 
Պսակի պատրաստման տեխնոլոգիական պրոցեսի ընթացքում նրա 
հաստությունը նվազում է մինչև 0,11-0,12մմ: Այդպիսի պսակ տեղադ-
րելուց հետո կծվածքի բարձրությունն աննշան ավելանում է, որը 
նորմալանում է 1-2 օրից պսակով ծածկված ատամի և նրա անտագո-

Նկ. 9. Պահեստային 
տարածությունը: 
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նիստների պարօդոնտի հյուսվածքների պլաստիկ վերակառուցման 
հետևանքով: Պսակը կիպ գրկում է ատամի վզիկը և վերջանում է լնդային 
եզրի մակարդակին: Այս դեպքում մշտական ատամների սաղմերը 
զարգանում են նորմալ, և կաթնատամների արմատների ներծծման 
պրոցեսը չի խանգարվում: Առավելապես մետաղական պսակներն օգտա-
գործվում են կաթնատամ աղորիքները վերականգնելու համար: Գոյու-
թյուն ունեն ստանդարտ մետաղական պսակների կոմպլեկտներ: Այդ-
պիսի պսակների օգտագործումը հնարավորություն է տալիս երեխային 
պրոթեզավորելու մեկ այցի ընթացքում: Արհեստական պսակները 
հնարավորություն են տալիս պահպանելու կաթնատամների ֆունկ-
ցիոնալ արժեքը մինչև նրանց ֆիզիոլոգիական փոխարինումը:  

6. Ատամնաշարում տարածության պահպանումը կաթնատամները 
վաղաժամ կորցնելուց հետո  

Կաթնատամների վաղաժամ կորուստը և դրանով պայմանավոր-
ված մորֆոլոգիական և ֆունկցիոնալ խանգարումները դիմածնոտային 
համակարգի անոմալիաների զարգացման կարևորագույն գործոններն 
են: Կաթնատամների վաղաժամ կորստի հիմնական պատճառները 
կարիեսային և ոչ կարիեսային ախտահարումներն են, ինչպես նաև 
տրավմաները: Կաթնատամ կտրիչները վաղ հեռացնելու դեպքում խան-
գարվում է սնունդը կծելու պրոցեսը: Հնարավոր է խանգարվի որոշ 
հնչյունների արտաբերումը: Վերին կտրիչները վաղ հեռացնելու դեպքում 
պրոթեզավորումը կատարվում է հիմնականում էսթետիկ ցուցումներով: 
Կաթնատամ ժանիքի միակողմանի կորստի դեպքում դիտվում է կտրիչ-
ների տեղաշարժ դեպի հեռացված ժանիքի կողմ և ատամնաշարի միջին 
գծի շեղում (նկ. 11): Վերին և ստորին ատամնաշարերի միջին գծերի 
համընկնումը կարևոր դեր ունի ժպիտի էսթետիկայի համար:  

 
Նկ. 11. Միջին գծի շեղում: 

 
Ատամը վաղաժամ հեռացնելուց հետո առաջացած տարածության 

փակվելու հակումը բացատրվում է լնդերի տրանսսեպտալ թելերի 
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ձգումով, ինչպես նաև շրթունքների և թշերի կողմից գործադրվող 
ճնշումով: Վաղ մանկական հասակում հետէքստրակցիոն տարածու-
թյունը փակվում է շատ արագ, հաճախ 4-6 ամսվա ընթացքում: Կաթնա-
տամ ժանիքների երկկողմանի կորստի դեպքում միջին գծի շեղում չի 
նկատվում, սակայն դիտվում են կտրիչների օրալ թեքում և ատամնա-
շարի երկարության կրճատում: 

Առաջին կաթնատամ աղորիքը վաղ հեռացնելու դեպքում սովո-
րաբար դիտվում են կտրիչների և կաթնատամ ժանիքի միգրացիա դեպի 
հեռացված ատամի կողմը և միջին գծի շեղում: Առաջին կաթնատամ 
աղորիքների երկկողմանի վաղաժամ կորստի դեպքում միջին գծի շեղում 
չի լինում, սակայն դիտվում է ատամնաշարի երկարության կարճացում: 
Երկրորդ կաթնատամ աղորիքի կորստի դեպքում կատարվում է առաջին 
մշտական աղորիքի մեզիալ միգրացիա (նկ. 12):  

  
Նկ. 12. Երկրորդ կաթնատամ աղորիքի կորստի պատճառով առաջին մշտական 

աղորիքի մեզիալ միգրացիա: 
 

Փոփոխություններն ավելի արտահայտված են, երբ երկրորդ 
կաթնատամ աղորիքի կորուստը կատարվում է մինչ առաջին մշտական 
աղորիքի ծկթելը, քանի որ առաջին մշտական աղորիքի ծկթելու ընթաց-
քում վերջինս «ուղղորդվում է» դեպի ատամնային աղեղ երկրորդ կաթ-
նատամ աղորիքի դիստալ մակերեսով: Երկրորդ կաթնատամ աղորիքի 
վաղ հեռացումը ուղեկցվում է պահեստային տարածության կորստով, 
ատամնաշարի երկարության արտահայտված նվազումով: Երկրորդ 
նախաաղորիքի համար անբավարար տեղ է մնում (նկ.13), այն կարող է 
լինգվալ ծկթել կամ մնալ ռետենցված:  

Կաթնատամ աղորիքների վաղաժամ քայքայումը և հեռացումը 
հանգեցնում է ոչ միայն ատամների սագիտալ տեղաշարժերի, այլև առա-
ջացնում է կծվածքի բաձրության իջեցում, փոփոխություններ ՔՍԾՀ-ի 
շրջանում, անտագոնիստ ատամների երկարացում: 
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Նկ.13. Երկրորդ կաթնատամ աղորիքի վաղ հեռացումից հետո առաջին մշտական 
աղորիքի մեզիալ միգրացիա, որի պատճառով երկրորդ նախաաղորիքի համար 

անբավարար տեղ է մնացել: 
 

Կաթնատամ աղորիքների վաղաժամ, հատկապես երկկողմանի 
հեռացումը հանգեցնում է կծվածքի բարձրացման պրոցեսի խանգար-
մանը: Կծվածքի փուլային (4 փուլեր) բարձրացման գործում առաջատար 
դեր է կատարում հենարանային գոտին (supporting zone), որը ստեղծում 
են սկզբում կաթնատամ, իսկ հետո մշտական աղորիքները: Կծվածքի 
բարձրացման առաջին փուլն ապահովում են առաջին կաթնատամ 
աղորիքները: Նրանց քայքայումը կամ վաղաժամ հեռացումը հանգեցնում 
է եղած բարձրության նվազմանը: Կծվածքի բարձրացման երկրորդ փուլը, 
որը պայմանավորված է առաջին մշտական աղորիքների ծկթմամբ, 
ընթանում է անբարենպաստ պայմաններում: Առաջին մշտական աղո-
րիքները ոչ լրիվ են ծկթում, որին հանգեցնում է նաև նոր ծկթած վեցերորդ 
ատամների վրա ընկած ծամողական գերծանրաբեռնվածությունը: Որ-
պեսզի առաջին մշտական աղորիքները ֆունկցիոնալ լիարժեք դառնան, 
այսինքն՝ ունենան պսակների օպտիմալ բարձրություն և անտագոնիստ-
ների հետ ճիշտ փոխհարաբերություն, և որպեսզի այդ ատամների և 
շրջակա հյուսվածքների զարգացման պրոցեսն ավարտվի, հարկավոր է 
3-4 տարի: Այդ ընթացքում ֆունկցիոնալ ծանրաբեռնվածությունը կրում 
են կաթնատամները՝ դրանով իսկ բարենպաստ պայմաններ ապահովե-
լով կծվածքի բարձրացման երկրորդ փուլի լիարժեք իրականացման 
համար: Ծամելու պրոցեսի ժամանակ կաթնատամ աղորիքներն ընդու-
նում են ծամողական ծանրաբեռնվածությունը և այն փոխանցում ծնոտի 
ստորադիր ոսկրային հյուսվածքին և այնտեղ տեղակայված մշտական 
ատամների ֆոլիկուլներին՝ դրանով իսկ մշտական խթանիչ ազդեցու-
թյուն ապահովելով նրանց զարգացման վրա և նպաստելով նրանց՝ ճիշտ 
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ժամանակին ծկթելուն: Կաթնատամ աղորիքների քայքայումը կամ վա-
ղաժամ հեռացումը հանգեցնում է ծամողական ֆունկցիայի նվազմանը, 
ծամողական ճնշման անհավասարաչափ բաշխմանը: Կարող է դիտվել 
մշտական ատամների ինչպես ուշացած, այնպես էլ վաղաժամ ծկթում: 
Հաճախ կաթնատամները վաղաժամ հեռացնելուց հետո առաջանում է 
ոսկրային կոշտուկ, որի տակ տեղակայված են մշտական ատամների 
ֆոլիկուլները: Այդ հատվածում ֆիզիոլոգիական գրգռումը նվազելու 
հետևանքով մշտական ատամների զարգացումը դանդաղում է. դրանք 
ուշացած են ծկթում: Որոշ դեպքերում դիտվում է դեռ չձևավորված 
արմատներով մշտական ատամների վաղաժամ ծկթում, որը պայմանա-
վորված է մշտական ատամի սաղմը և կաթնատամի արմատները 
առանձնացնող ոսկրային հյուսվածքի քայքայմամբ (սովորաբար կաթնա-
տամի պերիօդոնտիտի հետևանքով): 

Կաթնատամ աղորիքների վաղաժամ կորուստը հանգեցնում է 
անտագոնիստ ատամների երկարացմանը և օկլյուզիոն հարթության 
դեֆորմացիայի (ձևափոխության): Երեխաների շրջանում, ի տարբերու-
թյուն մեծերի, ատամնաալվեոլյար երկարացումը կատարվում է կարճ 
ժամանակահատվածում: Հաճախ այդ դեպքում դիտվում է ստորին ծնոտի 
ինչպես սագիտալ, այնպես էլ տրանսվերսալ շարժումների սահմանափա-
կում, առանձին մկանային խմբերի միջև՝ ֆիզիոլոգիական հավասա-
րակշռության խանգարում, փոփոխություններ՝ ՔՍԾՀ-ում: Ստեղծվում են 
բարենպաստ պայմաններ ախտաբանական օկլյուզիայի առաջացման 
համար: 

Վերը նշվածից երևում է, թե զարգացող մանկական օրգանիզմի 
համար ինչքան կարևոր են կաթնատամները, որոնք, օգտագործելով 
թերապևտիկ և օրթոպեդիկ բուժման մեթոդները, պետք է ֆունկցիոնալ 
լիարժեք պահպանել մինչև ֆիզիոլոգիական փոխարինումը: 

Տարածության պահպանումը պլանավորելիս հարկավոր է հաշվի 
առնել. 

- Ժամանակագրական տարիքը (տարածության պահպանումը 
ցուցված է, եթե մինչև մշտական ատամների ծկթումը մի տարի կամ 
ավելի է մնացել): 

- Ատամնային տարիքը (ժամանակագրական և ատամնային 
տարիքը միշտ չէ, որ համընկնում է): Հետազոտությունները ցույց են տվել, 
որ մշտական ատամները ծկթում են այն ժամանակ, երբ ձևավորված է 
արմատի երեք քառորդը: Եթե, ըստ ժամանակագրական տարիքի, մինչև 
մշտական ատամի ծկթումը մնացել է մեկ տարի, բայց ռենտգենագրում 
երևում է, որ արմատի ¾-ը ձևավորված է, և ատամը պատրաստ է 
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ծկթելու, ուրեմն տարածության պահպանում և վերահսկում չի կատար-
վում:  

- Մշտական ատամի սաղմը ծածկող ոսկրային հյուսվածքի հաս-
տությունը: Եթե կատարվել է կաթնատամի վաղաժամ կորուստ, և ռենտ-
գենագրում մշտական ատամի սաղմը ծածկված է ոսկրային հյուսվածքով, 
ապա անհրաժեշտ է տարածությունը պահպանել: Սաղմը ծածկող ոսկ-
րային հյուսվածքի առկայությունը ցույց է տալիս, որ մոտակա մի քանի 
ամսվա ընթացքում մշտական ատամը չի ծկթի, և տարածությունը պահ-
պանելու կարիք կա:  

- Ատամների խիտ դասավորությունը կամ նրանց միջև տարածու-
թյան առկայությունը, ատամնաշարերի լայնությունը: Խիտ դասավորու-
թյան դեպքում կաթնատամը վաղ հեռացնելը մեծացնում է տարածության 
ֆիքսացիայի և վերահսկման անհրաժեշտությունը: Միջատամնային տա-
րածությունների առկայությունը պակասեցնում է ֆիքսատորներ օգտա-
գործելու ցուցումները: 

Եթե բոլոր գործոնները ցույց են տալիս տարածության ֆիքսատորի 
պատրաստման անհրաժեշտությունը, ապա այն պետք է կատարել ան-
հապաղ, քանի որ հարևան ատամների տեղաշարժը կատարվում է մո-
տակա վեց ամիսների ընթացքում: 

Ատամնաշարում վաղաժամ հեռացված կաթնատամի տեղը պահ-
պանելու համար պատրաստում են հատուկ սարքեր՝ տարածության ֆիք-
սատորներ, որոնք պետք է՝ 

- լիովին պահպանեն կաթնատամի կորստից հետո առաջացած 
տարածությունը մոզիոդիստալ ուղղությամբ, 

- վերականգնեն ծամողական ֆունկցիան, որքան հնարավոր է, 
- խոչընդոտեն անտագոնիստ ատամների չափից ավելի ծկթումը, 
- չգործադրեն չափից ավելի ճնշում հարևան ատամների վրա, 
- չխանգարեն ծնոտների նորմալ աճն ու զարգացումը, 
- լինեն հիգիենիկ: 
 Ֆիքսատորները լինում են շարժական և անշարժ: 
Անշարժ ֆիքսատորներն են՝ 

  1. տեղի պահպանիչը (распорка), 
  2. դիստալ փշով տեղի պահպանիչը, 
  3. լինգվալ աղեղը, 
  4. Նանսեի սարքը, 
  5. քմային աղեղը: 

Անշարժ ֆիքսատորների առավելություններն են՝ 
- չեն խոչընդոտում ծնոտների աճը, 
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- չեն խոչընդոտում մշտական ատամների ծկթելը, 
- օգտագործվում են անկարգապահ հիվանդների բուժման դեպ-

քում, որոնք կարող են հրաժարվել շարժական ֆիքսատոր կրելուց: 
Թերություններն են՝ 
- չեն վերականգնում ծամողական ֆունկցիան, 
- չեն վերականգնում օկլյուզիայի բարձրությունը, 
-չեն կանխում անտագոնիստ ատամների էքստրուզիան /բացա-

ռությամբ մոդիֆիկացված տեղի պահպանիչի/, 
- կարող են առաջացնել ատամի կարծր հյուսվածքների դեմի-

ներալիզացիա: 
1. Տեղի պահպանիչը (распорка) կազմված է օղակից կամ պսակից, 

որը տեղադրվում է մշտական առաջին աղորիքի կամ երկրորդ կաթնա-
տամ աղորիքի վրա, և հանգույցից, որը ֆիքսում է հեռացված ատամի 
տարածությունը (նկ. 13): Օգտագործվում են ինչպես ստանդարտ, այնպես 
էլ անհատական տեղի պահպանիչներ: 

   
Նկ. 13. Տեղի պահպանիչ: 

 

Տեղի պահպանիչը կիրառվում է մեկ կաթնատամ աղորիքը վաղա-
ժամ հեռացնելուց հետո առաջացած տեղը պահպանելու համար: Առաջին 
կաթնատամ աղորիքը վաղաժամ հեռացնելու դեպքում այն ֆիքսվում է 
երկրորդ կաթնատամ աղորիքին, իսկ երկրորդ կաթնատամ աղորիքը 
վաղաժամ հեռացնելու դեպքում այն ֆիքսվում է առաջին մշտական աղո-
րիքին: Եթե ատամնաշարի երկու կողմերում կատարվել է մեկական 
կաթնատամ աղորիքի վաղաժամ հեռացում, ապա այն հիվանդների 
դեպքում, որոնց մշտական կտրիչները չեն ծկթել, տեղադրվում են տեղի 
պահպանիչներ, իսկ ավելի մեծահասակ երեխաների դեպքում, որոնց 
մշտական կտրիչները ծկթել են, լինգվալ աղեղ: Քանի որ մշտական 
կտրիչների զարգացող սաղմերը ձևավորվում և ծկթում են կաթնա-
տամների լինգվալ կողմից, ուստի խորհուրդ չի տրվում լինգվալ աղեղ 
կիրառել մինչև մշտական կտրիչների ծկթելը: Տեղի պահպանիչը պետք է 
օժտված լինի հետևյալ հատկություններով. 
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- Չպետք է բարձրացնի կծվածքը: 
- Հանգույցը պետք է կիպ հպվի կաթնատամ ժանիքին կամ աղորիքին, 

բայց ճնշում չգործադրի, այսինքն՝ լինի պասիվ: 
- Հանգույցը պետք է բավականաչափ լայն լինի վեստիբուլոօրալ ուղղութ-

յամբ, որպեսզի չխոչընդոտի նախաաղորիքների ծկթումը 
- Հանգույցը պետք է ալվեոլյար ելունին մոտ լինի, սակայն չդիպչի լորձա-

թաղանթին (նկ. 13): 
Հնարավոր է օգտագործել նաև այլ կառուցվածքի տեղի պահ-

պանիչ (նկ. 14): 
 

   
Նկ. 14. Մոդիֆիկացված տեղի պահպանիչ: 

 

Առանձնահատկություններն են. 
- Հանգույցի վրա օկլյուզիոն թաթիկի առկայությունը, որը կան-

խում է սարքի տեղաշարժը դեպի լինդը և լնդի լորձաթաղանթի վնասու-
մը: 

- Լինելով պսակների բարձրության մեջտեղում՝ կանխում է ան-
տագոնիստ ատամների ատամնաալվեոլյար երկարացումը: 

2. Դիստալ փշով ֆիքսատոր 
Այս ֆիքսատորը կազմված է առաջին կաթնատամ աղորիքի վրա 

տեղադրված օղակից և դիստալ ուղղությամբ հանգույցից, որն ունի 
մետաղական կամ պլաստիկե ուղղորդիչ (նկ. 15): 

  
Նկ. 15. Դիստալ փշով ֆիքսատոր: 

Դիստալ փշով ֆիքսատորն օգտագործվում է այն դեպքում, երբ 
մինչև առաջին մշտական աղորիքի ծկթելը հեռացվել է կաթնատամ երկ-
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րորդ աղորիքը: Դիստալ ֆիքսատորի ուղղորդիչ թիթեղը պետք է մտնի 
լնդի տակ և ծկթող առաջին մշտական աղորիքի մեզիալ եզրից 1մմ ներքև 
լինի՝ նրա ծկթումը ուղղորդելու համար: Ուղղորդիչի դիրքը պետք է 
որոշվի մինչև բուժումը արած ռենտգենագրերով և հաստատվի ցեմեն-
տավորումից հետո կատարված ռենտգենագրով: Այդ տեսակի ֆիքսա-
տորներին երեխաների մեծամասնությունը լավ է ընտելանում, սակայն 
այն հակացուցված է սուր սեպտիկ էնդոկարդիտի զարգացման վտանգ 
ունեցող հիվանդներին, քանի որ ֆիքսատորի ներալվեոլյար մասի շուրջը 
լրիվ էպիթելացում չի ընթանում: Օգտագործվում են ինչպես ստանդարտ, 
այնպես էլ անհատական ֆիքսատորներ: Ստանդարտ ֆիքսատորի 
կիրառումը հատկապես հարմար է այն դեպքում, երբ հեռացվել է երկրորդ 
կաթնատամ աղորիքը, իսկ առաջին մշտական աղորիքը նոր է ծկթել: 
Հեռացնելուց անմիջապես հետո կարելի է ընտրել համապատասխան 
չափի ֆիքսատոր և ֆիքսել այն: 
3. Լինգվալ աղեղը կազմված է կաթնատամ երկրորդ աղորիքներին կամ 

առաջին մշտական աղորիքներին տեղադրված օղակներից և նրանց 
զոդված աղեղից (նկ. 16): 
 

  
Նկ. 16. Լինգվալ աղեղ: 

 

 
Լինգվալ աղեղը կիրառվում է կաթնատամ աղորիքները վաղաժամ 

հեռացնելուց հետո առաջացած տարածությունը պահպանելու համար, 
սակայն միայն այն դեպքում, երբ մշտական կտրիչները ծկթել են: Լինգվալ 
աղեղը հպվում է կտրիչների օրալ մակերեսին՝ կանխելով կողմնային 
ատամների մեզիալ, իսկ ֆրոնտալ ատամների՝ դիստալ տեղաշարժը: 
Աղեղն ունի աղորիքներից մեզիալ տեղակայված կարգավորիչ հանգույց-
ներ և ժանիքների շրջանում տեղակայված լինգվալ ուղղությամբ ծռվածք: 
Լինգվալ աղեղը ամբողջ երկայնքով փափուկ հյուսվածքներից 1,5մմ 
հեռու է՝ հպվելով միայն կտրիչների օրալ մակերեսին: 
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4.Նանսեի աղեղը բաղկացած է 
օղակներից, որոնք ֆիքսվում են 
կաթնատամ երկրորդ աղորիք-
ներին կամ առաջին մշտական 
աղորիքներին և նրանց զոդված 
աղեղից պլաստմասսե կոճակով, 
որը առաջային հատվածում 
հպվում է քիմքի լորձա-թաղանթին 
(նկ. 17): Նանսեի աղեղն օգտագործ-
վում է վերին կաթնատամ աղորիք-
ների վաղաժամ (սովորաբար երկ-
կողմանի) կորստի դեպքում: 

Նանսեի աղեղը կանխում է առաջին մշտական աղորիքների և 
կաթնատամ երկրորդ աղորիքների մեզիալ տեղաշարժը, ինչպես նաև 
առաջին մշտական աղորիքների ռոտացիան: Տվյալ սարքի թերությունը 
պլաստմասսե կոճակի շրջանում քիմքի լորձաթաղանթի գրգռումն է: 
5.Քմային աղեղը (բյուգելը) կազմված է օղակներից, որոնք ֆիքսվում են 
վերին առաջին մշտական աղորիք-
ներին, և նրանց միացնող աղեղից (նկ. 
18): Քմային բյուգելը կանխում է առաջին 
մշտական աղորիքի մեզիալ տեղաշար-
ժը, ինչպես նաև առաջին մշտական 
աղորիքի ռոտացիան քմային արմատի 
շուրջը: 

Քմային աղեղն օգտագործվում է 
երկու վերին կաթնատամ աղորիքների 
միակողմանի վաղաժամ կարստի և հա-
կառակ կողմի ինտակտ լինելու դեպ-
քում, որն ապահովում է տարածության պահպանման համապատասխան 
կայունությունը: Կաթնատամ աղորիքների երկկողմանի վաղաժամ 
կորստի դեպքում քմային բյուգելը չի ապահովում տարածության 
պահպանումը, նկատվում է առաջին մշտական աղորիքների մեզիալ 
տեղաշարժ: Այդ դեպքում խորհուրդ է տրվում կիրառել լինգվալ աղեղ 
կամ Նանսեի աղեղ: 

Շարժական ֆիքսատորներ 
Առավելությունները. 

- Վերականգնում են օկլյուզիայի բարձրությունը: 
- Կանխում են անտագոնիստ ատամների էքստրուզիան: 

Նկ. 17. Նանսեի աղեղը: 
 

Նկ. 18. Քմային բյուգելը: 
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- Վերականգնում են ծամողական և խոսակցական ֆունկցիաները: 
- Հիգիենիկ են: 

Թերությունները. 
- Դժվար է օգտագործվում անկարգապահ հիվանդների կողմից, որոնք 

կարող են հրաժարվել սարքը կրելուց: 
- Երբեմն նկատվում է պրոթեզի բազիսի տակ առկա փափուկ 

հյուսվածքների գրգռում: 
Մասնակի շարժական պրոթեզը բաղկացած է պլաստմասսե 

բազիսից, կլամերներից և արհեստական ատամներից (նկ. 19): Հատկա-
պես արդյունավետ է ատամնաշարի կողմնային հատվածներում՝ տեղը 
երկկողմանի պահպանելու համար, երբ ամեն հատվածում մեկից ավելի 

ատամների կորուստ է եղել, իսկ 
մշտական կտրիչները դեռ չեն 
ծկթել: Այդ դեպքում անատամ տա-
րածությունը մեծ լինելու պատ-
ճառով տեղի պահպանիչներ կի-
րառելը հակացուցված է, իսկ 
մշտական կտրիչների սաղմերի 
լինգվալ դիրքը և կտրիչների դիրքը 
ծկթման սկզբում անհնար է 
դարձնում լինգվալ աղեղի օգտա-
գործումը: 

 Մասնակի շարժական պրոթեզները նաև կիրառվում են ֆրոնտալ 
ատամների վաղաժամ կարստի դեպքում՝ վերականգնելով խոսակցական 
ֆունկցիան և դեմքի էսթետիկան: Պրոթեզները կիրառվում են նաև այն 
դեպքում, երբ վաղաժամ հեռացումները կատարվում են ֆրոնտալ և 
կողմնային հատվածներում: Այդ դեպքում պրոթեզն ապահովում է և՛ 
տարածության պահպանումը, և՛ ֆրոնտալ ատամների փոխարինումը 
էսթետիկ նպատակով: Պրոթեզի կլամերները չպետք է խոչընդոտեն 
կաթնատամ ժանիքների տեղաշարժը, որը դիտվում է մշտական կտրիչ-
ների ծկթման ընթացքում: Այդ պատճառով հնարավոր է՝ կլամերները 
հանելու կամ նրանց պարբերաբար շտկելու կարիք լինի: Հաճախ 
մշտական ատամների ծկթման ժամանակ պահանջվում է պրոթեզի 
պլաստմասսե բազիսի շտկում: Թույլ չի տրվում կծվածքի բարձրության 
հիպերկորեկցիա կատարել արհեստական ատամների վրա, քանի որ դա 
կհանգեցնի մշտական ատամների սաղմերի վրա ծամողական ճնշման 
ուժգնացմանը և նրանց վաղաժամ ծկթելուն: Կծվածքի բարձրացման 
անհրաժեշտությունն արհեստական ատամների վրա առաջանում է 

Նկ. 19. Մասնակի շարժական պրոթեզ: 
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միայն մշտական ատամների ծկթումն ուշանալու դեպքում, որը կարող է 
պայմանավորված լինել ժամանակավոր ատամները հեռացնելուց հետո 
առաջացած ոսկրային կոշտուկի առկայությամբ: 

Շարժական պրոթեզների բազիսը պետք է պատրաստել՝ հաշվի 
առնելով ծնոտի ոսկրերի աճը (չպետք է խոչընդոտի ալվեոլյար ելունի 
ապոզիցիոն աճը) և ատամների ծկթման ժամկետներն ու հաջորդա-
կանությունը: 

Շարժական պրոթեզները ենթակա են փոխարինման՝ 
- ժամանակավոր կծվածքի շրջանում ՝ 1,5 տարին 1 անգամ, 
- խառը կծվածքի շրջանում ՝ 1 անգամ, 
- վաղ մշտական կծվածքի շրջանում ՝ 1,5- 2 տարին 1 անգամ: 
Խառը կծվածքի դեպքում շարժական պրոթեզը կարող է նաև կի-

րառվել որպես մեխանիկական օրթոդոնտիկ սարք, ատամնային աղեղի 
ձևը ուղղելու նպատակով և ներառել օրթոդոնտիկ սարքերի տարբեր 
էլեմենտներ՝ զսպանակ, պտուտակ, վեստիբուլյար աղեղ: Օրինակ՝ 
ատամնաշարի նեղացման դեպքում 
պրոթեզի կոնստրուկցիայում կարելի 
է ներառել լայնացնող պտուտակ:  

Մանկական առանձնահատ-
կություններով առաջին թիթեղային 
պրոթեզներն առաջարկվել են Լ.Վ. 
Իլյինա-Մարկոսյանի կողմից (1947): 
Այդ պրոթեզները սովորաբար 
պատրաստվում են առանց կլամեր-
ների (նկ. 20): 

Պրոթեզի բազիսը չունի արհեստական լինդ (չի վերածածկում 
ալվեոլյար ելունը վեստիբուլյար կողմից), այլ վերջանում է ալվեոլյար 
ելունի կատարի մակարդակի վրա: Թիթեղային պրոթեզի այդպիսի 
կառուցվածքը չի խոչընդոտում ծնոտոսկրերի աճը, իսկ պրոթեզի ֆիք-
սացիան կատարվում է անատոմիական ռետենցիայի և ադհեզիայի հաշ-
վին: Պրոթեզի դիստալ սահմանները լայնացված են մինչև վերին ծնոտի А 
գիծը և ստորին ծնոտի հետաղորիքային /ռետրոմոլյար/ տարածությունը: 

Տ.Վ. Շարովան և Գ.Ի. Ռոգոժնիկովը (1991թ.) առաջարկել են 
մասնակի շարժական պրոթեզների այլ կառուցվածք: Ի տարբերություն 
նախորդ կոնստրուկցիայի՝ նրանք ավելի նպատակահարմար են գտնում 
ալվեոլյար ելունը վերածածկել վեստիբուլյար կողմից, իսկ պրոթեզի 
բազիսի եզրը վերջացնել անցման ծալքի շրջանում: Այդպիսի պրոթեզի 
առանձնահատկությունն այն է, որ վեստիբուլյար մակերեսից ալվեոլյար 

Նկ. 20. Առանց կլամերների մասնակի 
շարժական պրոթեզ: 
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ելունի «անատամ» հատվածի ողջ երկայնքով լորձաթաղանթի և պրոթեզի 
բազիսի ներքին մակերեսի միջև առկա է 1-1,5մմ տարածություն, որն 
ապահովում է ալվեոլյար ելունի և ապիկալ հենքի ապոզիցիոն աճը: Պրո-
թեզի բազիսի եզրը վեստիբուլյար կողմից անցման ծալքի մակարդակի 
վրա պետք է հաստացվի գլանակի պես և ամբողջ երկայնքով կլորացվի: 
Այն ընկղմվում է անցման ծալքի մեջ և ձգում է այդ շրջանի լորձաթաղան-
թը: Քանի որ բերանի խոռոչի նախադռան լորձաթաղանթի և վերնոսկրի 
միջև գոյություն ունի օրգանական կապ, ուստի վերնոսկրը լորձա-
թաղանթի միջոցով գրգիռ է ստանում, ի պատասխան որի՝ կատարվում է 
ալվեոլյար ելունի և ապիկալ հենքի ոսկրային հյուսվածքի ուժգնացած 
ապոզիցիոն աճ: 

Պրոթեզին հարմարվելու շրջանում խորհուրդ է տրվում օգտա-
գործել ժամանակավոր կլամերային ֆիքսացիա: Այդ շրջանը տևում է 10-
12 օր, որից հետո կլամերները հեռացվում են: 

Մանկական պրոթեզներն արդյունավետորեն վերականգնում են 
ծամողական ֆունկցիան, ապահովում են ծամողական ճնշման հավասա-
րաչափ բաշխումը, մշտական ատամների ճիշտ ծկթումը և տեղակայումը, 
կծվածքի բարձրացման պրոցեսի նորմալացումը:  
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ԹԵՍՏԵՐ 
1.1. Կաթնատամնային 
կծվածքի ձևավորման 
շրջանը շարունակվում է՝ 

 

ա) 3-6 տարեկանում  
բ) 6 ամսականից 3 տարեկանում 
գ) 1-6 ամսականում 
դ )6-12 տարեկանում 

2.1. Կմախքային բաց 
կծվածքին բնորոշ է՝ 
 

ա) միջծնոտային անկյան մեծացումը 
բ) միջծնոտային անկյան փոքրացումը 
գ) ստործնոտային անկյան փոքրացումը 
դ) ստորին ծնոտի ռոտացիան ժամացույցի 
սլաքի հակառակ ուղղությամբ 

3.1. Մշտական կծվածքում 
ստորին ատամնաշարի 
ձևը՝  
 

ա) ուղղանկյուն է 
բ) պարաբոլ է 
գ) կիսաէլիպս է 
դ) կիսաշրջան է 

4.1. Խոր օկլյուզիան 
բուժելու համար 
օգտագործվում է /են/՝ 
 

ա) միայն շարժական սարքեր 
բ) միայն անշարժ տեխնիկա 
գ) միայն միոֆունկցիոնալ սարքեր 
դ) շարժական սարքեր, անշարժ տեխնիկա, 
միոֆունկցիոնալ սարքեր 

5.1. Դիստալ օկլյուզիայի 
բուժման ժամանակ աճի 
մոդիֆիկացիան 
ենթադրում է՝ 
 

ա) վերին ծնոտի աճի խթանում և ստորին 
ծնոտի աճի կանխում 
բ) վերին ծնոտի աճի կանխում և ստորին 
ծնոտի աճի խթանում 
գ) վերին և ստորին ծնոտների աճի խթանում 
դ) վերին և ստորին ծնոտների աճի կանխում 

6.2. Կմախքային երրորդ 
դասի 
անկանոնությունների 
բուժման ո՞ր տեսակը 
գոյություն չունի. 

ա) տրանսվերսալ օստեոտոմիան 
բ) աճի մոդիֆիկացիան 
գ) քողարկումը 
դ) օրթոգնաթիկ վիրահատությունը 

7.2. Ո՞ր պնդումը ճիշտ չէ. 
 

ա) կծվածքի խանգարման հայտնաբերումը 
վաղ հասակում հնարավորություն է տալիս 
փոփոխելու ծնոտոսկրերի անկանոն աճը և 
համապատասխանաբար նվազեցնելու 
անկանոնության արտահայտվածությունը 
բ) ստորին ծնոտի պրոգնաթիայի դեպքում 
կատարվում է ստորին ծնոտի տրանսվերսալ 
օստեոտոմիա 
գ) հակադարձ կտրիչային վերածածկը 
հանգեցնում է վերին ծնոտի աճի 
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դանդաղեցման, որն առաջանում է ստորին 
ծնոտի կողմից վերինի աճի խոչընդոտման 
պատճառով 
դ) հակադարձ կտրիչային վերածածկի 
դեպքում վերին կտրիչների կողմից 
ստորինների վրա օկլյուզիոն ճնշումն էլ 
ավելի է խթանում ստորին ծնոտի աճը 

8.2. Պնդումներից ո՞րը 
խաչաձև կծվածքի 
առաջացման պատճառ չէ. 

ա) բերանային շնչառության և շրթունքների 
չհպվելու հետևանքով բերանի խոռոչում 
առաջացած բացասական ճնշումը 
բ) ռախիտը 
գ) ծամողական մկանների ոչ կոորդինացված 
աշխատանքը 
դ) դիմածնոտային շրջանի վնասվածքները 

9.3. Տերատոգեն գործոն 
են՝ 
 

1. թալիդոմիդը 
2. վալիումը 
3. էթիլ սպիրտը 
4. ցիտոմեգալովիրուսը 
ա) 1, 2, 3, 4 բ) 1, 4    գ) 1, 2, 3    դ) 2, 3, 4 

10.1. Ինչի՞ է հավասար 
Տոնի ինդեքսը` 
 

ա) 1.23 
բ) 1.33 
գ) 80 
դ) 64 

11.3. Նշե՛լ Հոուլիի 
ռետեյների բաղկացուցիչ 
մասերը՝  
 

1. պարանոցային ձգանը 
2. ակրիլային հենքը 
3. Ադամսի կլամերները 
4. վեստիբուլյար աղեղը 
ա) 1, 3, 4 բ) 1, 3      գ) 2, 3, 4      դ) 1, 4 

12.1. Կողմնային 
տելեռենտգենագրում 
ստորին ծնոտի դիրքը 
սագիտալ հարթության 
մեջ բնութագրվում է 
հետևյալ անկյունով` 

ա) <SNPog 
բ) <SNA 
գ ) <SNB 
դ) <NSL/NL 

13.2. Պոնի մեթոդն 
անցկացնելիս ո՞ր 
չափումը չի կատարվում` 
 

ա) 4 վերին կտրիչների մեզիոդիստալ 
չափերի գումարը որոշելը 
բ) առաջին աղորիքների միջև տարածության 
չափումը 
գ) առաջին նախաաղորիքների միջև 
տարածության չափումը  
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դ) 4 ստորին կտրիչների մեզիոդիստալ 
չափերի գումարը որոշելը 

14.2. Ո՞ր բիոմետրիկ 
հետազոտության 
դեպքում չեն չափվում 
ատամների մեզիոդիստալ 
չափերը. 

ա) Պոնի մեթոդի 
բ) Ֆուսսի մեթոդի 
գ) Տանկայի և Ջոնսոնի մեթոդի 
դ) Նանսեի մեթոդի  

15.3. Ինչպիսի՞ն է 
կաթնատամ և մշտական 
ֆրոնտալ ատամների 
չափերի 
փոխհարաբերությունը. 

1. կենտրոնոկան կաթնատամ կտրիչները 
մշտական կենտրոնական կտրիչներից փոքր 
են 
2. կենտրոնոկան կաթնատամ կտրիչները 
մշտական կենտրոնական կտրիչներից մեծ են 
3. կողմնային կաթնատամ կտրիչները 
մշտական կողմնային կտրիչներից փոքր են  

4. կաթնատամ 
ժանիքները 
մշտականներից փոքր են 

ա) 1, 3, 4 
բ) 2, 4  
գ) 2, 3, 4 
դ) 1, 3  

16.3. Կծվածքի երրորդ 
ֆիզիոլոգիական 
բարձրացումը 
կատարվում է՝ 
 

1. երկրորդ մշտական աղորիքների ծկթման 
դեպքում 
2. նախաաղորիքների ծկթման դեպքում 
3. առաջին մշտական աղորիքների ծկթման 
դեպքում 
4. մշտական ժանիքների ծկթման դեպքում 
ա) 1, 3    բ) 2, 4      գ) 2, 3    դ) 1, 4 

17.3. Կաթնատամները 
վաղաժամ հեռացնելը 
կարող է առաջացնել 
հետևյալ 
խանգարումները՝ 

1. ատամնաշարի միջին գծի շեղում 
2. կծվածքի խանգարումներ 
3. ծամողական ֆունկցիայի խանգարում 
4. կծվածքի բարձրության իջեցում  
ա) 1, 2, 3, 4  բ) 1, 2, 3      գ) 1, 3    դ) 2, 4 

18.3. Կաթնատամները 
վաղաժամ հեռացնելը 
կարող է առաջացնել 
հետևյալ 
խանգարումները՝ 
 

1. անտագոնիստ ատամների 
ատամնաալվեոլյար երկարացման 
պատճառով ստորին ծնոտի շարժումների 
խանգարում 
2. մշտական ատամների ուշացած ծկթում 
3. ծամողական ֆունկցիայի լավացում 
4. կծվածքի բարձրության իջեցում  
ա) 1, 2, 3, 4  բ) 1, 2, 4    գ) 1, 3   դ) 2, 4 

19.3. Նշե՛լ ճիշտ 
պնդումները. 

1. մագնիսռեզոնանսային շերտագրությունը 
հնարավորություն է ընձեռում 
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 ուսումնասիրելու ՔՍԾՀ-ի սկավառակը և 
ձգանները հոդի ֆունկցիայի ժամանակ 
2. ֆրանկֆուրտյան հարթությունը անցնում է 
DT և EN կետերով 
3. ստորին կենտրոնական կտրիչների 
երկայնական առանցքի թեքվածությունը 
ստորին ծնոտի մարմնի հարթության 
նկատմամբ /արտաքին վերին անկյունը/ 
75±5˚ է 
4. <NSL-NL անկյունը միջինը հավասար է 
8,5±2˚ 
ա) 1, 4      բ) 1, 2, 3 գ) 1, 3, 4    դ) 1, 2, 4 

20.1. Չեզոք կծվածքի 
դեպքում (1-ին դաս ըստ 
Էնգլի)՝ 
 

ա) վերին ծնոտի առաջին մշտական աղորիքի 
մեզիալ թշային թումբն ավելի հետ է, քան 
ստորին ծնոտի առաջին մշտական աղորիքի 
մեզիալ թշային ակոսը 
բ) վերին ծնոտի առաջին մշտական աղորիքի 
մեզիալ թշային թումբը ստորին ծնոտի 
առաջին մշտական աղորիքի մեզիալ թշային 
ակոսում է 
գ) վերին ծնոտի առաջին մշտական աղորիքի 
մեզիալ թշային թումբը ստորին ծնոտի 
առաջին մշտական աղորիքի մեզիալ թշային 
ակոսից առաջ է 
դ) ստորին ծնոտի առաջին մշտական 
աղորիքի մեզիալ թշային թումբը վերին 
ծնոտի երկրորդ մշտական աղորիքի մեզիալ 
թշային ակոսում է 

 
Ճիշտ պատասխաններ 
1. բ 
2. ա 
3. բ 
4. դ 
5. բ 
6. ա 
7. բ 

8. ա 
9. ա 
10. բ 
11. գ 
12. գ 
13. դ 
14. բ 

15. ա 
16. դ 
17. ա 
18. բ 
19. ա 
20. բ 
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Տպագրված է Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական 
համալսարանի տպարանում 
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