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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲՐՈՆԶԵ ԵՎ ԵՐԿԱԹԵ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՆԵՐԻ 
ՄԱՐԴԿԱՆՑ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԱԽՏԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ՕՐԻՆԱՉԱՓԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՀՆԷԱՄԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿԵՏ
Խուդավերդյան ա.յու.1, ենԳիբարյան ա.ա. 2

1 Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի հնագիտության և 
ազգագրության ինստիտուտ, Երևան, Հայաստան

2 Երևանի Մխիթար Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարանի բժշկական 
կենսաբանության ամբիոն, Երևան, Հայաստան

Հանձնված է՝ 03/15/2014 թ., ընդունված է՝ 07/14/2014թ.

Մարդու ընդհանուր առողջության համար ատամնածնոտային համակարգի վիճակը 
համարվում է կարևոր մաս և նրա ազդեցությունը նկատելի է մարմնի կենսագործունեության 
վրա: Այս աշխատանքը Հայաստանի հնէադարյան բնակչության, շրջապատող միջավայրի, 
ապրելակերպի և հիվանդությունների փոխադարձ կապի ուսումնասիրությունների շարունա-
կություն է: Ատամնածնոտային համակարգի ախտաբանության շարժընթացը ցուցաբերում է 
պատմական հաջորդականության հաճախականության նվազում՝ բրոնզե դարաշրջանից մինչեւ 
զարգացած երկաթե դարաշրջան: Տվյալ ժամանակաշրջանում ոսկրափուտի տարածվածությունը 
նվազում է 22,2%-իցմինչեւ 17,3%, ատամնաբնային թարախակույտը՝ 22,95% - 7,9%, ատամներից 
նախմահու զրկվելը՝ 31,9% - 26,6%, արծնածակի հիպոպլազիան՝ 49 % - 40,4 %, ծնոտի 
ոսկրակազմիչ բջիջը՝ 34,1% - 18,4%, ատամնաքարը՝ 61,94% - 40,4%:

 Պարոդոնտոզի հիվանդությունը նկատվում է միայն վաղ, միջին, ուշ Բրոնզե և վաղ Երկաթե 
ժամանակաշրջանների բնակչության մոտ: Նշված միագումարում ոսկրափուտով ախտահարմամ 
բբորբոքային ընթացքի ուժեղ դրսևորումը սակավաթիվ է, դրա հետ մեկտեղ ավելացված է 
նախմահու զրկված ատամների քանակությունը: Ախտահարումը վերաբերում է բացառապես 
առաջին և երկրորդ մոլյարներին՝  հիմնական ծամող ատամներին: Տվյալ միագումարում երեք 
անգամ ավելի է հայտնաբերվել ծնոտի ոսկրակազմիչ բջիջները: Դա թույլ է տալիս ենթադրել, որ 
այն մշտապես գերբեռնվածության ծամելու հետևանք է: 

Ատամնաքարը տարածված է եղել վաղ, միջին և ուշ Բրոնզե ու վաղ Երկաթե ժամա-
նակաշրջանների խմբերում: Այդ հատկանիշը քիչ է տարածված զարգացած երկաթի դարաշրջանի 
բնակչության շրջանում: Եվ առաջիների և երկրորդների մոտ նկատվում է սթրեսի ցուցանիշներ՝ 
արծնածակի հիպոպլազիա, ատամների չափերի և կառուցվածքի անհամաչափություն: Զարգա-
ցած Երկաթե դարաշրջանի անհատների մոտ ատամների անհամաչափությունը հաճախ է 
հանդիպում, բայց վիճակագրորեն այդ ցուցանիշի տարբերությունը՝ վաղ և ուշ միագումարներում, 
չի հաստատվում: Գրանցվել են եզակի դեպքեր՝ ատամների մանրավնասվածքներ, տեղի 
ձևափոխում, հիպոդոնտիա, գիպերդոնտիա, քունքի ստորին-ծնոտային հոդի դիստրոֆիկ ձևա-
խախտումներ (բացառություն ենս կազմում Ներքին Գետաշենի դամբարանադաշտի գտածոները):


