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ՊԱՐՈԴՈՆՏԻ ՄԱՆՐԷՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ 
ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱԶԳԱՅԻՆ 

ՊԱՏԿԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

անդրիասյան Լ.Հ.1, ՊաՊայան Լ.Ռ.2, զոՀրաբյան ա.Է.3, անդրիասյան ջ.Լ4.
  1 Հայկական բժշկական ինստիտուտի մանկական ստոմատոլոգիայի ամբիոն, Երևան, Հայաստան

2 Երևանի Մխիթար Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարանի գիտահետազոտական 
կենտրոն, Երևան, Հայաստան

 3 «Հելիոս» Էսթետիկ բժշկական կենտրոնի մանրէաբանական լաբորատորիա, Երևան, Հայաստան
4 Բարսելոնի ավտոնոմ համալսարան, Բարսելոն, Իսպանիա

Հանձնված է՝ 02/08/2014 թ., ընդունված է՝ 07/14/2014թ.

Պարոդոնտի քրոնիկ բորբոքային հիվանդություններով տառապող Երևան քաղաքի 
բնակիչների մոտ՝ տարբեր ախտածին մանրէների տարածվածության 
առանձնահատկությունների ուսումնասիրման համար, մեր կողմից իրականացվել են 
պարոդոնտային գրպանների պարունակության հատուկ մանրէաբանական 
հետազոտություններ:

Հետազոտության մեջ ընդգրկվել են պարոդոնտի քրոնիկ բորբոքային հիվանդություններով 
45 անձ և պարոդոնտի բնականոն կլինիկական կարգավիճակ ունեցող 10 անձ: Մանրէների 
իդենտիֆիկացիան իրականացվել է Vitek 2 compact (BioMerieux, France) և HACEK խմբի ու 
անաէրոբ մանրէների համար Vitek ANC (ref. 21347 BioMerieux France) սարքերի օգնությամբ:

Իրականացված մանրէաբանական հետազոտությունները և համապատասխան 
վիճակագրական վերլուծությունը (այդ թվում նաև շանսերի հարաբերության որոշումը) ցույց 
են տվել, որ մեր ուսումնասիրություններում պարոդոնտի ախտածին մանրէներ են 
հանդիսանում prevotella-ն և veillonella-ն, որոնց տարածվածությունը՝ կախված պարոդոնտի 
ախտահարման տարատեսակից, կազմել է համապատասխանաբար 66,7 և 80,0 % 
(հետաքրքրական է, որ ըստ գրական տվյալների, այս նույն մանրէները բավական տարածված 
են նաև էթնիկ գերմենեցիների մոտ), իսկ նրանց քանակները տատանվել են 
համապատասխանաբար 106,7 և 107,7 սահմաններում: Մինչդեռ, գրականության մեջ նշված 
առավել տարածված պարոդոնտալ մանրէները (մասնավորապես, aggregatibacter 
actinomycetemcomitans-ը, porphyromonas-ը) մեր հետազոտությունների տվյալներով ունեցել 
են ավելի քան համեստ տարածվածություն: Մասնավորապես, ag. actinomycetemcomitans-ը 
հայտնաբերվել է 33,3 %-ի ժամանակ՝ գինգիվիտների դեպքում և 23,3 %-ի ժամանակ՝ 
պարոդոնտիտների դեպքում, համապատասխանաբար 105,4 և 105,6 բացարձակ 
քանակներով: Ինչ վերաբերում է porphyromonas-ին, ապա մանրէի այս տեսակը չի 
հայտնաբերվել որևէ հետազոտության ժամանակ:

Հայկական պոպուլյացիայում prevotella-ի և veillonella-ի պատճառագիտական 
նշանակության մասին են վկայել նաև այդ մանրէների քանակական ցուցանիշների և 
պարոդոնտի կլինիկական ինդեքսային ցուցանիշների միջև բացահայտված կորելացիոն 
կապերը: Այսպես. prevotella-ն ուժեղ դրական կապեր է ցուցաբերել պարոդոնտում 
ախտաբանական պրոցեսի «բորբոքային» և «դեստրուկտիվ» բաղկացուցիչների հետ: Իր 
հերթին, aggregatibacter actinomycetemcomitans-ը լավագույն դեպքում ցուցաբերել է միջին 
մեծության կորալացիաներ, այն էլ, հիմնականում, բերանի խոռոչի հիգիենիկ վիճակը 
բնութագրող ինդեքսային ցուցանիշների հետ:


