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ԳԼՈՒԽ 3. 
ՊԱՏՃԱՌԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (ԷԹԻՈԼՈԳԻԱ) 

 
Կծվածքի անկանոնությունների պատճառագիտությունը (էթիոլո-

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

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

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

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

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

Oրթոդոնտիկ խնդիրներ ունեցող 
հիվանդների քիչ տոկոսի դեպքում է 

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

Ըստ Գրաբերի՝ պատճառագիտական (էթիոլոգիական) գործոն-
ները լինում են ընդհանուր և տեղային։ Տեղային գործոնները սահմանա-
փակ ազդեցություն ունեն, ազդում են առանձին ատամների, հարևան մի 
քանի ատամների և անտագոնիստ ատամների վրա։ Ընդհանուր գործոն-
ներն ազդում են ամբողջ օրգանիզմի և ատամնածնոտային համակարգի 
մեծ մասի վրա։ 
Ընդհանուր գործոններ՝ 
1․ժառանգական, 
2․բնածին, 
3․շրջակա միջավայրի գործոններ՝ 
ա) պրենատալ (հղի կնոջ տրավման, մոր սննդակարգի խախտումը, 
հղիության ժամանակ տարած կարմրախտը, մոր նյութափոխանակու-
թյան խանգարումը), 
բ) պոստնատալ (ծննդաբերական տրավման, ցերեբրալ պարալիչը, ՔՍԾՀ-
ի վնասվածքները), 
4․նախատրամադրող պայմաններ՝ նյութափոխանակության խանգա-
րումներ և հիվանդություններ՝ 
ա) էնդոկրին դիսբալանս, 
բ) նյութափոխանակության խանգարումներ, 



  

52 | Oրթոդոնտիա / Ուսումնական ձեռնարկ 
 

 

գ) ինֆեկցիոն հիվանդություններ, 
5․սննդակարգի խանգարումներ (թերսնում), 
6․վնասակար սովորություններ և ֆունկցիոնալ շեղումներ, 
ա) ծծելու ֆունկցիայի խանգարում, 
բ) բութ մատը կամ մյուս մատները ծծելու սովորություն, 
գ) լեզվի տեղակայում ատամնաշարերի արանքում և լեզվի ծծելը, 
դ) շրթունքների և եղունգների կրծելը, 
ե) կլման խանգարում, 
զ) խոսքի խանգարումներ, 
է) շնչառության խանգարում (բերանային շնչառություն), 
ը) քմային նշիկների և ադենոիդների հիպերտրոֆիա, 
թ) հոգեծին տիկ և բրուքսիզմ, 
7․ կեցվածքի խանգարում: 
Տեղային գործոններ՝ 
1․ատամների քանակի անկանոնություններ՝ գերկոմպլեկտային ատամ-
ներ, ադենտիա (բնածին բացակայություն կամ կորուստ տրավմայի, 
կարիեսի պատճառով), 
2․ ատամների չափերի անկանոնություններ, 
3․ատամների ձևի անկանոնություններ, 
4․ սանձիկների անկանոնություններ, 
5․ կաթնատամների վաղաժամ կորուստ, 
6․ ատամնաշարում կաթնատամների պահպանում, 
7․ մշտական ատամների ուշ ծկթում, 
8․ ատամների ծկթման ուղու անկանոնություններ, 
9․անկիլոզ, 
10․ կարիես, 
11․ատամների սխալ վերականգնումներ: 

 
Ատամնածնոտային անկանոնություններ առաջացնող գործոնները 

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

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

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

Աղյուսակ 1.  
Դիմածնոտային համակարգի զարգացման վրա ազդող տերատոգեններ. 

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

քիմքի և վերին շրթունքի ճեղքվածք 

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

ձևախախտումներ, որոնք նման են հեմիֆացիալ 
միկրոսոմիային և դիմածնոտային դիզօստոզին 

կարմրախտ միկրօֆթալմիա, կատարակտ, խլություն, քիմքի և 
շրթունքի ճեղքվածք 

թալիդոմիդ 
ձևախախտումներ, որոնք նման են հեմիֆացիալ 
միկրոսոմիային, դիմածնոտային դիզօստոզին 

տոքսոպլազմա միկրոցեֆալիա, հիդրոցեֆալիա, միկրօֆթալմիա 
ռենտգենյան 
ճառագայթում միկրոցեֆալիա 

վալիում քիմքի և շրթունքի ճեղքվածք 
վիտամին D-ի 
չարաշահում 

կարանների վաղաժամ փակում 

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

առաջացումը. 
Փուլ Ժամկետ Ախտանիշներ 

սաղմնային թերթիկների 
առաջացումը և 
գանգադիմային 
կառույցների սկզբնական 
ձևավորումը 

17-րդ օր պտղի ալկոհոլային 
համախտանիշ 

նյարդային խողովակի 
ձևավորում 

18-23-րդ օր անէնցեֆալիա  

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

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

օրգան-համակարգերի 
ձևավորում 
-առաջային քիմք  

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

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

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

 

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

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

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

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

Նկ. 2. Դիմագծերը պտղի 
ալկոհոլային համախտանիշի 

դեպքում: 
 

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

 

Նկ. 4. Հեմիֆացիալ 
միկրոսոմիա: 
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առաջանում են սաղմնային ելուստների սերտաճման խանգարման 
հետևանքով (նկ․5)։ 

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

Դիմածնոտային անոմա-
լիաների մյուս մեծ խումբը 

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

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

(նկ․6)։ 
Կրուզոնի հա-

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

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

Նկ. 6. Կրուզոնի համախտանիշ: 
 

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

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

 

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

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

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

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

 
 
 
 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

գ․ Մկանային դիսֆունկցիաներ 
Դիմային մկանները երկակի ազդեցություն ունեն ծնոտների աճի 

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

Նկ․10. Դեմքի ասիմետրիա 
ստորին ծնոտի վզիկի 

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

բացի, առկա հավելյալ ատամները կոչվում են գերկոմպլեկտային 

Նկ․14. Ստորին ծնոտի 
միակողմանի մեծացում: 

 

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

կեսի գերաճի հետևանքով՝ սկսած ուշ 
դեռահասային շրջանից: Գերաճի կողմում 

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

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

տանիշի դեպքում (նկ.17)։  

 
Նկ․17. Մեծ քանակով հավելյալ ատամներ գանգանրակային դիսպլազիայի 

դեպքում: 
 
Գերկոմպլեկտային ատամներն ատամնաշարում զբաղեցնում են 

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

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

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

  
Նկ․18. Էկտոդերմալ դիսպլազիա: 

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

Ատամների ձևի անկանոնություններ 
Ատամների ձևերի և չափերի անկանոնությունները հաճախ փոխ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Նկ. 20. Վերին կտրիչ՝  
մեծ քմային թմբիկով: 

Նկ. 21. Սերտաճած ատամներ: 
 

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

 

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

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

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

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

Կաթնատամների վաղաժամ կորուստ 
Երկրորդ կաթնատամ աղորիքի կորուստը կարող է առաջացնել 

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

 
Նկ․24. Երկրորդ կաթնատամ աղորիքը վաղաժամ հեռացնելու հետևանքները: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Սխալ ատամնային վերականգնումներ 
Սխալ ատամնային վերականգնումները (ռեստավրացիաները) 

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

3. Շրջակա միջավայրի գործոնները 
Հավասարակշռության տեսությունը և օկլյուզիան։ Համաձայն 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

կողմի ատամների վրա՝ նրանց վրա մեծ 
ճնշում գործադրելով։ Ատամների 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Նկ. 27. Մատը ծծելու վնասակար 
սովորություն: 

 

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

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

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

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

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

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

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

Լեզվի տեղակայումը ատամների արանքում 

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

շրթունքներին։ 
 



  

76 | Oրթոդոնտիա / Ուսումնական ձեռնարկ 
 

 

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

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

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

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

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

 
 

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

Կլման ժամանակ լեզվի՝ ատամների արանքում տեղակայում/սպիտակամորթներ 

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

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



  

78 | Oրթոդոնտիա / Ուսումնական ձեռնարկ 
 

 

լեզվի տեղակայմամբ կլման դեպքերը և առավել քիչ, քան մատը ծծելու 
տարածվածությունը։ 

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

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

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

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

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

 

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

 

 
Նկ. 32. Ադենոիդների գերաճ: 

 
Ատամնածնոտային անկանոնությունների էթիոլոգիան այն բաժինն 

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


