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ԱՆՁԻ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ 
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԴԱՏԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅՈՒՄ

ՌոՄոդանովսկի Պ.Օ.1, Մանին ա.ի.1, բարինով ե.Ք.1, բիշարյան Մ.ս.2,3, Խաչատրյան Փ.ս3.
1 Մոսկվայի Եվդոկիմովի անվ. պետական բժշկա-ստոմատոլոգիական համալսարանի դատական 

բժշկության և բժշկական իրավունքի ամբիոն, Մոսկվա, Ռուսաստան
2 Երևանի Մխիթար Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարանի դատական բժշկության 

ամբիոն, Երևան, Հայաստան
3 ՀՀ ԱՆ Դատական բժշկության գիտագործնական կենտրոն, Երևան, Հայաստան

Հանձնված է՝ 04/08/2014 թ. ընդունված է՝ 07/14/2014 թ.

Դիմածնոտային համակարգը հանդիսանում է օբյեկտիվ տեղեկատվություն ստանալու 
կարևոր աղբյուր սեռի, տարիքի, ռասային պատկանելիության հաստատման և անհատական 
առանձնահատկությունների որոշման համար: Դիակի նույնականացումը հնարավոր է 
ինչպես ամբողջ ատամնաշարի, այնպես էլ յուրաքանչյուր առանձին ատամի 
ուսումնասիրությամբ: Նույնականացնող նշանները բաժանվում են 3 խմբի. անատոմիական, 
որը ներառում է ատամի պսակի չափերը, ձևը, ծամիչ մակերեսների ռելիեֆը, յուրաքանչյուր 
ատամի անատոմիական առանձնահատկությունները, դիմածնոտային համակարգի 
անոմալիաները և կյանքի ընթացքում ձեռք բերված նույնականացնող նշանները 
(թերապևտիկ, օթրոդոնտիկ, օթրոպեդիկ և վիրաբուժական միջամտությունների հետքերը): 

Կարծր քիմքը հանդիսանում է անձի նույնականացման համար կիրառվող կարևոր 
բաղադրիչ ի շնորհիվ իր կայունության, որով այն համեմատվում է մատնահետքերի հետ: 
Քիմքի յուրաքանչյուր ծալք եզակի է և չի փոխվում անհատի կյանքի ընթացքում: Կարծր 
քիմքը պաշպանված է տարբեր բնույթի արտաքին վնասվածքներից  և բարձր ջերմաստիճանից` 
իր անատոմիական տեղակայության արդյունքում: Ծալքերն օժտված են նույնականացմանը 
նպաստող բարձր հատկանիշներով` եզակիություն, կայունություն և հետմահու 
փոփոխություններին դիմակայելուն: Ձևավորվելով մեկ անգամ` նորմալ աճի ընթացքում 
նրանք փոխում են միայն իրենց երկարությունը` ողջ կյանքում պահպանելով միևնույն 
ուրվագծերը:  Իրենց ձևը նրանք էապես չեն փոխում նույնիսկ հիվանդությունների, 
վնասվածքների, քիմիական նյութերի ազդեցության և նեխման ժամանակ: Օրինակ` 
ապացուցված է քիմքի ռելիեֆի հիմնական տարրերի տեղագրության և անատոմիական 
առանձնահատկությունների կայունությունը մահվանից չորս ամիս անց: 

Կենսաբանական տարիքի որոշման համար ստոմատոլոգները և դատաբժշկական  
փորձագետներն օգտագործում են ատամների ծկթման ժամանակը (իմաստության ատամների 
ծկթման ավարտը)   և ատամների ֆիզիոլոգիական մաշվածությունը: Սակայն պետք է հաշվի 
առնել նաև այն բազմաթիվ գործոնները և հանգամանքները, որոնք բերում են ատամների 
մաշվածության և քայքայման, նպաստում այդ գործընթացների արագացմանը կամ 
դանդաղեցմանը: 

Դիմածնոտային համակարգի համալիր դատաբժշկական և ստոմատոլոգիական 
ուսումնասիրությունը, հետազոտության մյուս ձևերի հետ համատեղ, կարող է նպաստել 
նույնականացվող անձի տարիքի, սեռի, մասնագիտության և ռասային պատկանելիության 
որոշմանը, իսկ երբեմն էլ հանդիսանալ միակ չափանիշը՝ նույնականացման համար: 


