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Элективті курс: «Балалардағы тіс –жақ жүйесінің 
дамуының ақаулары,ауыз қуысының және 

беттің ауытқушылық жағдайлары» 

 «Балаларда тіс-жақ жүйесінің, бет және ауыз қуысы 
ағзаларының аномалиясы және даму ақаулары» 
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Оқу сағаттарының көлемі-90 сағат: 

тәжірибелік сабақтар-60сағ; 

СӨЖ- 30сағ. 

Бақылау түрі: емтихан 



Оқыту міндеті: 
бет және ауыз қуысы ағзаларының туа пайда 

болған ауытқуларын анақтай білу; 

 



Реквизит алды: психология және 

коммуникативті дағдылар, гистология, 

қалыпты анатомия, стоматологиялық аурулар 

профилактикасы, балалар жасындағы 

стоматология пропедевтикасы, педиатрия, 

балалар хирургиясы. 

Реквизиттен кейін: стоматологиялық аурулар 

профилактикасы, балалар жасындағы 

стоматология, терапиялық стоматология, 

хирургиялық стоматология, ортопедиялық 

стоматология, ортодонтия. 



 
 
 
 
 
                                          

Тақырыптың өзектілігі 

 
Дамудың туа пайда болған ақауында 

эмбриональді дамудың осы және басқа 

кезеңдерінде құрылысы және пішінінің 

бұзылыстарын түсіне білу. Осы бұзылыстар 

туылған кезінде қалыптыдан ауытқыған 

түрінде көрінуі мүмкін немесе ағза 

құрылысында орналасып және даму 

барысында анықталуы мүмкін.  



 «Аномалия» түсінігі, әдетте, «көріксіздік» 

терминімен түсіндірілетін эмбриональді 

дамудың айқын емес морфологиялық 

ауытқуларымен бірге жинақталған ауыр 

бұзылыстары. 



Элективтің мақсаты: 
 

Студенттерде эмбриология, клиникалық 

және топографиялық анатомия, туа пайда 

болған даму ақауларының патологиялық 

физиологиясы және оларды жою жолдары 

сұрақтары бойынша заманауи білім 

қалыптастыру.  

 



Туа пайда болған аурулар мен ақаулардың 
пайда болуына қоршаған ортаның зиянды 

факторларының әсері 

Әдебиет мәліметтеріне сүйенсек соңғы жылдары 
әлемде туа пайда болған даму ақаулары бар балалар 
саны қарқынды түрде өсуде, әсіресе өмірмен үйлесімді, 
бірақ олар аз немесе мүлде түзетуге келмейді(Б. Н. 
Клосовский, Chassagne, Lechat и т.б.). Туа пайда болған 
және тұқым қуалайтын аурулары бар ұрпақтар 
мемлекет және ата-ана тарапынан үлкен назар аударуды 
талап етеді. 



Бет және жақтардың даму бұзылыстарының түрлері. 
Дамудың неғұрлым ауыр аномалияларының немесе 
даму ақауларының түрлері толық ағзаның немесе 
органогенездің бастапқы сатысында оның бөлігінің 
болмауымен байланысты. Осындай көріксіздіктің 
сирек түрлеріне жатады: беттің толық 
болмауы(апрозопия) және жоғарғы жақтың жақаралық 
сүйегімен мұрын және беттің ортаңғы бөлігінің 
түгелімен бірге ортаңғы бөлігінің болмауы (циклопия).  



Пфаундлер— Гурлер ауруы және Пайля синдромы 

 
Пфаундлер — Гурлер ауруы — гаргойлизм. Осындай атау аурудың 

сыртқы бет – бейнесі орта ғасырлық ғибадатханалардағы көріксіз 

пішінді-гаргольиді еске салатындықтан пайда болған. Бұл ерте 

балалық шақтағы  остеохондродистрофияның ерекше түрі, ол 

айқын ақыл-ес кемістігімен бірге жүреді. Аурулар пропорциялы 

емес үлкен басымен бірге  қортық бойлы. Көздері бадырайған, 

қыли көздік байқалады, катаракта болуы мүмкін.  



Арахнодактилия 
 Арахнодактилия (грек тілінен 
арахнос — өрмекші) барлық түтік 
тәрізді сүйектерінің ұзаруымен 
көрінеді. Баланың аяғы мен 
қолдары ұзын және жіңішке 
болады. Арахнодактилияның 
міндетті белгілері барлық 
қаңқалық мускулатураның 
атониясымен бірге жалпы 
бұлшықеттік атрофия, соның 
ішінде шайнау бұлшықеттерінің де 
атрофиясы болып табылады. Басы 
үлкен, бас сүйегі үлкейген және 
ұзындығына созылған. Мұрын 
түбірі кең және тереңдеген. 
Төменгі жақ прогениямен алдыға 
шыққан, немесе керісінше. 
 



 Франческети синдромы және фиброзды 
дисплазия 
 Туа пайда болған бет-жақтық дизостоз 
(Франческети синдромы) жиі отбасылық 
сипатқа ие. Оған көз қиығы аса сипатты: көз 
саңылаулары бұрыш астымен төмен қарай бір-
біріне бағытталған. Колобома да байқалады. 
Ережеге сай, құлақтың, бет сүйектерінің, 
жақтардың дамымауының әртүрлі көрінісіне ие. 
Гаймор қуысының дамымауы. Тістердің бірден 
дамымай қалуы, бірінші кезекте үлкен азу 
тістер, жиі аномалия орнын алады. 







Тістер дамуының бұзылыстарының түрлері 
Тістер дамуының ақаулары кең тараған(саны, пішіні, 

өлшемі, түсі, орналасуы, тістің қатты тіндерінің 

құрылысы). Мұнда ең біріншіден эмбриональді, 

постэмбриональді кезеңде уақытша және тұрақты тістердің 

дамуының бұзылысымен байланысты ақауларды жатқызу 

керек. Осындай ақаулар әр түрлі себептердің әсерінен 

пайда болады. Олар сонымен қатар болуы мүмкін: 

эмбриональді тіндердің дұрыс емес үлестірілуі. 



                       Тістер санының ақауы 

         Бұл аномалияның неғұрлым айқын көрінісі 

толық және бөліктік болатын біріншілік адентия 

болып табылады. Толық адентиялық жағдайлар 

сирек кездеседі және тұқымқуалаушы 

эктодермальді дисплазияның нәтижесі болып 

табылады. Бөліктік адентия кезінде тіс топтары 

болмауы мүмкін. Толық және бөліктік адентия 

уақытша тістемде де, тұрақты тістемде де 

кездеседі. Біріншілік адентия жеке тістердің 

орналасуының ақауы болуы да мүмкін. 



Тіс пішіндерінің ақауы 

Бұл ақаулар тістің түгел, сондай-ақ оның жеке 

бөліктеріне де қатысты болуы мүмкін(сауыт 

немесе түбір). Уақытша, сиректеу тұрақты 

тістемде қосыла өскен тістер кездеседі. Әдетте 

біріншісі екіншімен немесе екіншісі үшіншімен 

қосыла өседі. Қосылу тек сауыт немесе түбір 

аймағында, ал кейде сауытта және түбір 

аймағында болуы мүмкін. Оларда тіс қуысы ортақ 

немесе бөлінген болуы мүмкін. Осындай ақаулар 

қажет жағдайда емдік араласулар... 



 Тіс өлшемдерінің ақаулары 
Тіс көлемінің ақаулары түгел тісте немесе тек оның 

кейбір бөліктерінде, мысалы сауыт, кездеседі. Соңғысы 
пропорциональді емес кіші немесе, керісінше, үлкен 

болуы мүмкін. Кейде тістердің терең орналасуы немесе, 
керісінше, олардың альвеоладан шығып тұруы шын 

мәнінде жоқ тіс өлшемінің өзгеруімен көрінуі мүмкін. 
Тістердің орналасуының ақаулары кейде уақытша 

тістемде байқалуы мүмкін. 



 Стейнтон — Капдепон синдромы 

—уақытша және тұрақты тістер 

құрылысының сирек кездесетін 

ақауы. Осы кездегі зақымдану 

қатарына патологиялық қажалу 

және тістердің морт сынғыштығы, 

олардың түстерінің өзгеруімен тіс 

қуыстарының және барлық 

тістердің өзектерінің 

облитерациясы анықталады. Тіс 

түбірлері әдетте қысқа, жұқа және 

қалың. Сонымен қатар 

гиперцементоз және тіс түбір 

ұштарының аймағында сүйек 

тіндерінің сорылу ошағы 

белгіленеді. 



Пьеро-Робен синдромы 
 Пьера-Робена синдромы үш 

клиникалық белгінің 
қосылуымен жүреді : 
врождённой изолированной 
расщелины нёба туа пайда 
болған оқшауланған таңдай 
жырығы(әдетте, жеткілікті 
кең және созылыңқы), 
микрогения (төменгі жақ 
өлшемінің кішіреюі) және 
глоссоптоз (тіл түбірінің 
артқы бағытта ығысуы). 
Балалардың осы 
патологиямен туылуының 
ықтималдылығы орта 
есеппен 2000-8500 жаңа 
туылғандардан 1 құрайды. 
 



Байланыс ақпараты 
Балалар жасындағы стоматология кафедрасы 3 

клиникалық базада орналасқан: балалар 

стоматологиялық емханасы, ҚКЕ №5, УК «Аксай».  

 Балалар жасындағы стоматология кафедрасының 

меңгерушісінің тел: 3 38 70 90 (ішкі нөмер: 7325)  




