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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: 



  

20 | Oրթոդոնտիա / Ուսումնական ձեռնարկ 
 

 

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: 

 



  

34 | Oրթոդոնտիա / Ուսումնական ձեռնարկ 
 

 

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։  
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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): 
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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: 
 



  

48 | Oրթոդոնտիա / Ուսումնական ձեռնարկ 
 

 

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։  
  


