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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: 
 



  

106 | Oրթոդոնտիա / Ուսումնական ձեռնարկ 
 

 

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: 


