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ՔՈՒՆՔՍՏՈՐԾՆՈՏԱՅԻՆ ՀՈԴԻ ԼԱՐՎԱԾԱ-ԴԵՖՈՐՄԱՑՎԱԾ 
ՎԻՃԱԿԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄ

Տատինցյան Վ.Գ., Տատինցյան Լ.Վ., Վերլինսկիյ Ս.Վ.
Երևանի Մխիթար Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարանի թերապևտիկ և 

ընտանեկան ստոմատոլոգիայի ամբիոն, Երևան, Հայաստան
Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի մեքենագիտության ամբիոն, 

Երևան, Հայաստան

Հանձնված է՝ 06/29/2014 թ., ընդունված է՝ 07/14/2014 թ.

Քունքստործնոտային հոդի հետազոտման համար օգտագործվել է Solid Works 3-D 
մոդելավորման ծրագիրը: Մոդելը կատարվել է համապատասխան երկրաչափական չափերով, 
որոնք տրված են անատոմիական տեղեկատուներում: Մոդելը բաղկացած է գանգային 
մասից, հոդից և ստորին ծնոտից: Մոդելավորված են ստորին ծնոտի 16 ատամ, որոնք ճիշտ 
համապատասխանում են բնական ատամների երկրաչափական չափերին: Տրված մոդելը 
տեղափոխվել է ANSYS ծրագիր: ANSYS ծրագրի հաշվառումը կատարվել են վերջավոր 
տարրերի մեթոդով: Վերջավոր տարրերի մեթոդը թույլ է տալիս ավտոմատացնել 
մոդելավորված մեխանիկական համակարգի հաշվարկը: Կառուցվել է քունքստործնոտային 
հոդի ցանց, որը մանրացված է գանգի և հոդի, հոդի և ստորին ծնոտի, ինչպես նաև ատամների 
կոնտակտայի հատվածի տեղակայման մասերում: Ստացված են լարվածադեֆորմացիոն 
դաշտերը, նաև կառուցվել է դրանց գրաֆիկական կախվածությունը: Պարզվել է, երբ 
բարձրանում են լարումները՝ աջ և ձախ կողմի ատամների վրա, համապատասխանորեն 
բարձրանում են լարումները ՝ աջ և ձախ քունքստործնոտային հոդերում: Ապացուցված է, որ 
ազդման գործոնի բարձրացման հետեևանքով, ատամնաբուժական միջամտության 
ժամանակ (բարձր ատամնալիցք) մեծանում են քունքստործնոտային հոդի լարումները: 
Մաքսիմալ լարումներն առաջանում են քունքստործնոտային հոդի կոնտակտային 
հատվածում, որը հետագայում բերում է ծնոտի դեֆորմացիայի: Համապատասխանորեն, երբ 
ատամնալիցքն օկլուզիոն բարձրությունից ցածր է գտնվում, ապա փոքրանում են ծնոտի 
լարումները: Նպատակահարմար և արդյունավետ բուժման մեթոդ է համարվում՝ կծվացքի 
կարգավորումը: Կծվացքի կարգավորումը ընդգրկում է նաև բիոմեխանիկայի ասպեկտները: 
Ցանկացած ստոմատոլոգիական միջամտությունից հետո պետք է ստուգվի կոնտակտային 
հարաբերությունը՝ վերին և ստորին ծնոտների ատամների միջև: Նույնիսկ 15 մկմ 
բարձրությունը զգալիորեն խանգարում է պացիենտին: Քրոնիկական այդպիսի վիճակը 
պացիենտի համար դառնում է սովորական, որը հետագայում բերում է քունքստործնոտային 
հոդի դիսֆունկցիայի առաջացման: Ստոմատոլոգիայում չկա այդպիսի բաժին, ինչպիսին 
քունքստործնոտային հոդի դիսֆունկցիան է, որն ունի բազմաթիվ չլուծված հարցեր: Դա 
բացատրվում է ֆունկցիոնալ և կոմպեսատոր հոդի հնարավորություններով, բազմաթիվ 
գործոններով, որը ապահովում է հոդի նորմալ ֆունկցիան:


