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Հայցորդ -  Լազար Կարլենի Եսայան 

բ.գ.թ., դոցենտ, թերապևտիկ և ընտանեկան ստոմատոլոգիայի 

ամբիոնի վարիչ, ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի դեկան 

Թեզի վերնագիրը -  «ԲԵՐԱՆԻ ԽՈՌՈՉՈՒՄ ԹԹՎԱՀԻՄՆԱՅԻՆ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐԻ 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԼՈՐՁԱԹԱՂԱՆԹԻ 

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱԽՏԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ԺԱՄԱՆԱԿ»  

Գիտական խորհրդատու - Բ. Գ. Դ., պրոֆեսոր Վիտալի Անատոլիի Ռումյանցև, 

Ռոսաստանի դաշնության Տվերի պետական բժշկական 

համալսարանի ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի դեկան, 

Պարօդոնտոլոգիայի ամբիոնի վարիչ 

Մասնագիտական դասիչը  
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ԹԵՄԱ՝ «ԲԵՐԱՆԻ ԽՈՌՈՉՈՒՄ ԹԹՎԱՀԻՄՆԱՅԻՆ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 

ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԼՈՐՁԱԹԱՂԱՆԹԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱԽՏԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ»:  

 

1. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ  ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  

Մարդու օրգանիզմի ներքին միջավայրի կայունությունը անհրաժեշտ պայման է նորմալ 

կենսական ֆունկցիաների իրականացման համար (ՎԿ.Լեոնտև,  Վ.Տ.Շեստակով, 

Վ.Ֆ.Վորոնին 2003թ., Ա.Ի.Վոլոժին և Համատեղ., 1998): Սակայն, հոմեոստազի պահպանումը 

բերանի խոռոչում հեշտ խնդիր չէ: Դա պայմանավորված է նրանով, որ բերանի խոռոչը բարդ 

էկոլոգիական համակարգ է և ենթարկվում է բազմաթիվ էկզո- և էնդոգեն գործոնների 

ազդեցության (Գ.Ս.Արևշատյան, Ի.Գ.Պետրոսյան, Ա.Ա.Մինալյան և ուրիշներ 1983թ.): Դրանց 

ազդեցության նկատմամբ առավել զգայուն է տեղային հոմեոստազի գլխավոր բաղադրիչ՝ 

թթվահիմնային հավասարակշռությունը (ԹՀՀ-KOP): Այդ հավասարակշռության 

տեղաշարժն այս կամ այն կողմ կարող է պայմանավորված լինել սննդով, մասնագիտական 

և էկոլոգիական վնասակար ազդակներով, հիգիենայի միջոցների և դեղորայքի 

օգտագործմամբ, պրոթեզներով և ատամնալիցքերով: Քաղաքակրթության առաջընթացի 

հետ մեկտեղ այսպիսի գործոնների թիվն ավելանում է (Վ.Ա. Ռումյանցև, 1999թ.): 

Քաղցրավենիքի օգտագործման հետ կապված՝ բերանի խոռոչում pH-ի փոփոխմանը 

վերաբերող հետազոտությունների առաջնությունը պատկանում է ամերիկացի Ստեֆանին   

(1983-Ստեֆանի կոր): Վ.Կ.Լեոնտևը և համահեղինակները (1998) նշում են, որ նախկին 

Սովետական Միությունում պարօդոնտալ գրպանիկների տեղային pH-ը առաջին անգամ 

հետազոտել է Ի.Վ.Հեկկերը՝ ծայրային էլեկտրոդներով: Ստացված ցուցանիշները նա 

համեմատել է բերանի հեղուկի pH-ի հետ: Լնդային հեղուկի pH-ը նորմայում 7.1-7.4 է, 

գինգիվիտի ժամանակ՝ 6.0-6.4: Սակայն Գ.Մ.Բարերը և համահեղինակները (1986) որոշելով 

լնդային հեղուկի pH-ի տատանումները 6.3-ից մինչև 7.93, չհայտնաբերեցին նրա կապը 

բորբոքման աստիճանի հետ: Մ.Բիկելը և համահեղինակները  (1985) ցույց են տվել լնդային 

հեղուկի  ավելի բարձր տվայալներ՝ 7.96-8.3: pH-ի այս չափ բարձր ցուցանիշները 

պայմանավորված են լնդային հեղուկում ամոնյակի և միզանյութի զգալի մակարդակով: 

Որպես լնդային գրպանիկի և բերանային հեղուկի թթվահիմնային հավասարակշռության  

խախտման արդյունք՝ դիտվում է ատամնաքարի առաջացում: Որոշված է բերանային և 

լնդային հեղուկների միջև pH-ի հաստատուն կորելացիա (հաստատուն կապ): 



Ն.Գ.Բարաննիկը դիտում է այդ կապը և բերանի հեղուկի pH-ի փոփոխությունը որպես 

օրգանիզմի պաշպանողա-հարմարվողական ռեակցիա պարօդոնտի հիվանդությունների 

ժամանակ: 

Ուշադրություն է գրավում բերանի լորձաթաղանթի հիվանդությունների դեպքում  pH-ի 

հետազոտությունների սակավությունը: Նշվում է թքում pH-ի աննշան անկում 

գինգիվոստոմատիտի  ժամանակ, իսկ աֆտոզ ստոմատիտի դեպքում pH-ի տատանումը 

կազմում է 7.05-7.55: Հայտնաբերված է բերանի հեղուկի  pH-ի զգալի  տարբերություն լեզվի 

մեջքի տարբեր կառուցվածքների  դեպքում: Այսպես, օրինակ, թելանման պտկիկների 

ատրոֆիայի ժամանակ (որոշ ինֆեկցիոն հիվանդությունների դեպքում) այն ավելի ցածր է, 

իսկ ծալքավոր լեզվի ժամանակ ավելի բարձր, քան մյուս ուսումնասիրվող խմբերում:   

Մի շարք հետազոտողների կողմից, որոնք ուսումնասիրել են բերանի խոռոչում 

թթվահիմնային հավասարակշռության վիճակը, հայտնաբերվել են դրա  շեղումները այս 

կամ այն կողմ՝ լորձաթաղանթի հիվանդությունների կամ օրգանիզմի ընդհանուր 

հիվանդությունների ժամանակ, ինչպես նաև դեղորայքային թերապիայի ազդեցության տակ 

(Le Bell.Y., Soderling E., Kirveskari P., Et al., 1984): Սակայն, այդ հղումները դիտարկումների 

բնույթ են կրում և չեն հավակնում երևույթի առավել խորը վերլուծության: Դրա հետ մեկտեղ, 

ԹՀՀ (KOP)-ցուցանիշների փոփոխությունները բերանի խոռոչում կարող են օգտագործվել 

այդ պաթոլոգիայի վաղ ախտորոշման և կանխատեսման, անցկացվող բուժման 

արդյունավետության մոնիտորինգի համար: Այսպիսի փոփոխությունների  մեխանիզմի 

առավել խորը ուսումնասիրությունը թույլ կտար գնահատել այս կամ այն էթիոլոգիական 

գործոնի դերը, բացահայտել լորձաթաղանթի մի շարք հիվանդությունների պաթոգենեզի, 

ինչպես նաև օրգանիզմի մի շարք ընդհանուր հիվանդությունների ժամանակ բերանի 

խոռոչի լորձաթաղանթի փոփոխությունների չուսումնասիրված օղակները:  

 

3. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ  

Բերանի խոռոչում թթվահիմնային պրոցեսների օրինաչափությունների 

ուսումնասիրության և այդ պրոցեսների կարգավորման մոդելի ձևավորման հիման վրա 

գնահատել թթվահիմնային հավասարակշռության գործոնի ազդեցության դերը բերանի 

խոռոչի լորձաթաղանթի ինքնուրույն հիվանդությունների և ընդհանուր հիվանդությունների 

ժամանակ լորձաթաղանթի փոփոխությունների պաթոգենեզում, հիմնվորել և մշակել նոր 

ուղղություններ (թեստեր) այդ հիվանդությունների կանխարգելման,  ախտորոշման, 



կանխատեսման և այդ փոփոխությունների շտկման արդյունավետության բարձրացման 

ասպարեզներում:    

 

4. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

1. Գնահատել ընդհանուր քրոնիկական սոմատիկ հիվանդություններով տառապող 

անձանց բերանի խոռոչի թթվահիմնային հավասարակշռության խանգարումները՝ 

ստամոքսի և տասներկումատնյա աղու քրոնիկական խոցային հիվանդությունների, 

քրոնիկական երիկամային անբավարարության և երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետի 

օրինակների վրա, ինչպես նաև, գնահատել այդ խանգարումների պատճառները: 

2. Ուսումնասիրել թքարտադրության ֆունկցիայի խանգարում ունեցող և 

լորձաթաղանթի ինքնուրույն  հիվանդություններով տառապող անձանց բերանի խոռոչում 

թթվահիմնային հավասարակշռության վիճակը՝ կանդիդոզի և լեյկոպլակիայի  օրինակների 

վրա: 

3. Գնահատել պրակտիկորեն առողջ մարդկանց բերանի խոռոչում թթվահիմնային 

հավասարակշռության վիճակը և սովորութային սննդի ազդեցությունը դրա վրա: 

4. Հիվանդներից և պրակտիկորեն առողջ մարդկանցից ստացված տվյալների 

համեմատական վերլուծության հիման վրա բացահայտել բերանի խոռոչում թթվա-

հիմնային հավասարակշռության խանգարումների մեխանիզմները և դրա կարգավորման 

առանձնահատկությունները: Հիմնավորել բերանի խոռոչում թթվա-հիմնային 

հավասարակշռության կարգավորման մոդելը: 

5. Գնահատել բերանի խոռոչում թթվա-հիմնային հավասարակշռության գնահատման   

հայտնի և նոր դինամիկ թեստերի պրակտիկ կիրառման հնարավորությունը՝ տեղային 

հոմեոստազի (որպես ստոմատոլոգիական և ընդհանուր ախտաբանության ընթացքը 

որոշող գործոնի) խախտումների կանխարգելման և վաղ ախտորոշման, շտկման 

արդյունավետության կանխատեսման և բարձրացման նպատակներով: 

 

5. ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՎՈՂ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԸ 

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի սուր և խրոնիկ հիվանդություններով հիվանդների, 

ինչպես նաև ընդհանուր սոմատիկ հիվանդություններով հիվանդների մոտ  դինամիկայում 

ուսումնասիրել՝ 



 ստոմոտոլոգիական և տեղային իմունոլոգիական ստատուսները 

/կարգավիճակները/, 

 բերանի խոռոչում թթվահիմնային հավասարակշռության վիճակը /միկրոբային փառի 

և թքի pH, շաքարային և կարբամիդային pH թեսթեր/, 

 թքարտադրության, մաքուր և խառը թքի հատկությունները /թքարտադրության 

արագությունը, մածուցիկությունը, բուֆերային տարողությունը, միկրոբյուրեղացումը, 

ֆերմենտների ակտիվությունը, իմունոգլոբուլինի պարունակությունը/, 

 բերանի խոռոչի հիգիենիկ վիճակը, բերանի միկրոֆլորայի քանակական և 

որակական բնութագիրը, նրա ֆունկցիոնալ ակտիվությունը, պարօդոնտի և լորձաթաղանթի 

հյուսվածքների կլինիկական և ֆունկցիոնալ  վիճակը:       

 

6. ԳԻՏԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆՈՐՈՒՅԹԸ ԵՎ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ  ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

Ստացված նոր գիտելիքները թույլ կտան էապես հստակեցնել բերանի խոռոչի 

լորձաթաղանթի  հիվանդությունների պաթոգենեզը, ինչպես նաև որոշել բերանի խոռոչում 

հոմեոստազի վրա ընդհանուր սոմատիկ հիվանդությունների ազդեցության աստիճանը և 

բնույթը, գնահատել բերանի խոռոչում ԹՀՀ (KOP) –ի վիճակի վրա ընդհանուր դեղորայքային 

թերապիայի ազդեցությունը: Դա, իր հերթին, թույլ կտա բարձրացնել լորձաթաղանթի 

հիվանդությունների մի մասի ախտորաշումը դրանց զարգացման վաղ շրջանում, 

կանխատեսել այդ հիվանդությունների ընթացքը և ժամանակին ճշգրտել անցկացվող 

բուժումը: Կառաջարկվեն լորձաթաղանթի հիվանդությունների պաթոգենետիկորեն 

հիմնավորված բուժման նոր միջոցներ, կբարձացվեն բուժման արդյունավետությունը և 

կկրճատվեն դրանց ժամկետները:   

Հետազոտության արդյունքների ներդրումը թույլ կտա լուծել լորձաթաղանթի և 

ընդհանուր սոմատիկ հիվանդությունների դեպքում բերանի խոռոչում թթվահիմնային 

հավասարակշռության և հոմեոստազի փոփոխության օրինաչափությունների որոշման 

կարևոր համաբժշկական խնդիրը: Դա, գործնական տեսանկյունից, թույլ կտա բարձրացնել 

բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի պաթոլոգիայի վաղ ախտորոշման  արդյունավետությունը, 

նվազեցնել դեղորայքային միջոցների կողմնակի ազդեցությունը: Ընդհանուր սոմատիկ 

հիվանդությունների դեպքում հնարավորություն կընձեռվի ստոմատոլոգիապես գրագետ 

կերպով ճշգրտել ընդհանուր դեղորայքային բուժումը, որը նույնպես կնվազեցնի դեղերի 

կողմնակի ազդեցությունների հաճախականությունը և արտահայտվածությունը: 



Հետազոտության արդյունքները կարող են օգտագործվել ստոմատոլոգիայի, թերապիայի, 

վիրաբուժության, սրտաբանության, գաստրոէնտերոլոգիայի, ուռոլոգիայի, 

ֆարմակոլոգիայի պրակտիկայում: 

 

7. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏԸ ԵՎ ԵՆԹԱԴՐՎՈՂ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ  

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի զանազան հիվանդություններով և թքարտադրության 

ֆունկցիայի խանգարումներով հիվանդներ (132 մարդ), ինչպես նաև ուղեկցող սոմատիկ 

հիվանդություններով հիվանդներ (289 մարդ), գործնականում առողջ կամավորներ  (162 

մարդ):  Ընդամենը՝ 583, միայն 35-40 տարեկան արական սեռի կամավորներ: 

 

 8. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԿՈՆԿՐԵՏ  ՆՅՈՒԹԵՐԸ 

Գիտական աշխատանքում հետազոտության կոնկրետ նյութերնն են՝ բերանի խոռոչի 

լորձաթաղանթի, ինչպես նաև ընդհանուր հիվանդություններով հիվանդների, 

պրակտիկորեն առողջ մարդկանց խմբերում խառը և մաքուր թուքը, ատամնային և լեզվային 

միկրոբային փառը /լաբորատոր հետազոտությունների համար/: 

 

9. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 

Ստոմատոլոգիական կլինիկական հետազոտություն, բերանի խոռոչի հիգիենիկ  վիճակի 

գնահատում, հիվանդության պատմության, ամբուլատոր քարտերի ուսումնասիրություն, 

համակարգչային հարցում և մշտադիտարկում /մոնիտորինգ/, pH-մետրիա, 

ռեդոկսիմետրիա, սիալոմետրիա, թքի մածուցիկության որոշում, թքի ֆերմենտների 

/խմորիչների/ ակտիվության և իմունոգլոբուլինների խտության բիոքիմիական որոշում, թքի 

միկրոբյուրեղացման բնույթի որոշում, լնդային էքսուդացիայի գնահատում, բերանի 

միկրոֆլորայի միկրոբիոլոգիական վերլուծություն, կոմպլեքս պարօդոնտոլոգիական 

հետազոտություն: 

 

10. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԵՆԹԱԴՐՎՈՂ  ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  

Հետազոտությունների արդյունքները թույլ կտան առաջին անգամ վեր հանել 

լորձաթաղանթի և ուղեկցող սոմատիկ հիվանդություններով հիվանդների բերանի խոռոչի 

թթվահիմնային հավասարակշռության և հոմեոստազի փոփոխության 

օրիանչափությունները: Կստացվեն նոր տվյալներ՝ լորձաթաղանթի պաթոլոգիայի և մի 



շարք սոմատիկ ուղեկցող հիվանդությունների դեպքում բերանի խոռոչում լորձաթաղանթի 

հիվանդությունների վաղ ախտորոշման, կանխարգելման, բուժման ընթացքի 

կանխատեսման և արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ: 

 

11. ՆԵՐԴՐՄԱՆ  ՄԱԿԱՐԴԱԿԸ 

Հանրապետական և միջազգային 

 

12. ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ  ՆԱԽԱՁԵՐՆՈՐԴԱՅԻՆ Է  

 

13.  ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԲԱԶԱՆ 

Ռուսաստանի դաշնության Տվերի պետական բժշկական համալսարանի և Երևանի 

պետական բժշկական համալսարանի բազաներ: 

 

14. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ  ՏԱՐԵԿԱՆ  ԷՏԱՊՆԵՐԸ 

2003-2005թ.թ. աշխատանքի թեմայի գծով գրականության աղբյուրների վերլուծություն, 

գրական ակնարկի նախապատրաստում, հետազոտությունների և դրանց անցկացման 

սկզբի պլանավորում, հոդվածների հրապարակում, գիտական ֆորումներում դիսերտացիոն 

աշխտանքի ներկայացում:  

2005-2015թ.թ. հետազոտական աշխատանքների իրականացում, արդյունքների 

վերլուծություն և մշակում, կլինիկական հետազոտությունների անցկացում, գիտական 

զեկուցումով ելույթ, արտոնագրի համար հայտի ձևակերպում, հոդվածների հրապարակում, 

գիտական ֆորումներում դիսերտացիայի արդյունքների ապրոբացիա:   

2016թ.- ատենախոսության ապրոբացիա և պաշտպանություն:   

 

Գիտական խորհրդատու՝  բ. գ. դ., պրոֆեսոր Վիտալի Անատոլիի Ռումյանցև 

 

Հայցորդ՝                   ____________________ 

  

Հեռախոս՝   

աշխ.- 060 621 422, տուն 249 990, բջջ. 094 422 222 

e-mail: lazyes@yandex.ru 


