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ԳԼՈՒԽ 2 

2.1. Ներդիրներ 
 

 Ատամնաշարի պսակային հատվածների քայքայումը զգալիորեն ներ-

գործում է հիվանդի արտաքին տեսքի, խոսքի և ծամողական ֆունկցիաների, 

դիմախաղի վրա: 

Ատամների պսակային հատվածի արատների դեպքում խախտվում են 

ատամի կազմախոսական ձևը և միջատամնային հպումները, որի հետևանքով 

լինդը ենթարկվում է կերակրի վնասարար ազդեցությանը: Առաջանում են 

ռետենցիոն գոտիներ, որտեղ կուտակվում և քայքայվում են կերակրի մնա-

ցորդները՝ հանգեցնելով լնդաբորբի և քրոնիկական պարօդոնտիտի առաջաց-

մանը: Ատամների պսակային հատվածի ախտահարումները շատ հաճախ 

ուղեկցվում են ցավով (ջերմային կամ մեխանիկական գրգռիչների հետևանքով), 

որի արդյունքում հիվանդն ախտահարված կողմով չի կարողանում ծամել: 

Հետևաբար այդ շրջանում հավաքվում են ատամնաքարեր և առաջանում է 

լնդաբորբ: Օկլյուզիոն մակերեսների ախտահարումների ժամանակ նվազում է 

ծամողական արդյունավետությունը: Ատամների պսակային հատվածի մաս-

նակի արատները շատ հաճախ վերականգնվում են ատամնալիցքի նյութերի 

միջոցով, սակայն ավելի ճիշտ է դրանք վերականգնել ներդիրներով, քանի որ 

դրանք ավելի ամուր են և ունեն նվազագույն նստեցում, ժամանակի ընթացքում 

չեն մաշվում և չեն գունափոխվում: 

 Ներդիրները անշարժ միկրոպրոթեզ են, որոնք օգտագործվում են ատա-

մի անատոմիական ձևը վերականգնելու համար, կանխարգելում են դրա հետա-

գա քայքայումը, շտկում են ծամողական ֆունկցիան, գեղագիտությունը և 

հնչյունաբանությունը, կարգավորում են քունք ստործնոտային հոդի ֆունկցիան 

(նկ.2.1.1): 

Ներդիրները ըստ պատրաստման նյութի լինում են՝ 

1. մետաղական (ոսկու, քրոմկոբալտային, արծաթ-պալադիումային 

համաձուլվածքներից) (նկ. 2.1.1.ա), 

2. ոչ մետաղական (կերամիկա) (նկ. 2.1.1.բ), 

3. համակցված (մետաղակերամիկական) (նկ.2.1.1.գ): 

   
 

 

ա) մետաղական ներդիրներ  բ) կերամիկական ներդիրներ  գ) մետաղակերամիկական ներդիրներ

Նկ. 2.1.1. Ներդիրների տեսակներն ըստ պատրաստման նյութի: 
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Ըստ ատամի կարծր հյուսվածքների վերականգնման ծավալի՝ ներդիրները 

լինում են 4 տեսակի (նկ. 2.1.3). 

1. Inlay ներդիրը տեղակայվում է միայն ատամի կարծր հյուսվածքների 

սահմաններում և վերականգնում է միայն օկլյուզիոն մակերեսի ակոսները 

(նկ. 2.1.2. ա): 

2. Onlay ներդիրը վերականգնում է ատամի օկլյուզիոն մակերեսը թմբիկներով՝ 

միաժամանակ տեղակայվելով ատամի կարծր հյուսվածքի տարբեր 

խորություններում (նկ. 2.1.2. բ): 

3. Overlay ներդիրը ներառում է պսակի արտաքին մակերեսի մեծ մասը՝ 

վերականգնելով 5 մակերեսից 4-ը (նկ. 2.1.2. գ):  

4. Pinlay ցանկացած երեք ներդիրներից մեկն է, որը լրացուցիչ համակցվում է 

հարկակղանային կամ ներկակղանային գամիկով (նկ.2.1.2. դ): 

 
Նկ.2.1.2.Ներդիրների տեսակները ըստ վերականգնման ծավալի՝ 

ա) inlay, բ) onlay, գ) overlay, դ) pinlay 

 

Ներդիրների պատրաստման ցուցումներն են՝ 

 կարիեսը (1-ին, 2-րդ և 5-րդ դասեր), 

 սեպաձև արատը, 

 հիպոպլազիան և 

ֆլյուորոզը, 

 ախտաբանական 

մաշվածությունը (I0 և II0), 

 ատամների սուր և 

քրոնիկական 

վնասվածքները, 

 ատամների 

ժառանգական որոշ 

հիվանդություններ (ոչ 

լիարժեք դենտինոգենեզ, 

Ստեյնտոն-Կապդեպոնի 

համախտանիշ և այլն): 

Վերոհիշյալ հիվանդությունների հետևանքով ատամների կարծր հյուս-

վածքներում կարող են առաջանալ տարբեր չափերի և բնույթների ախտահա-

ա) բ) գ) դ) 

Նկ. 2.1.3. Ներդիրների տեսակները՝ ըստ ատամի 

կարծր հյուսվածքների վերականգնման ծավալի:
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րումներ: Պայմանավորված ատամի պսակային հատվածի կարծր հյուսվածք-

ների արատների տեղակայմամբ՝ Բլեքը առաջարկել է տեղագրական հետևյալ 

դասակարգումը. 

1-ին դաս՝ ծամիչ ատամների օկլյուզիոն մակերեսներին և կույր անցքերի 

շրջանում, 

2-րդ դաս՝ ծամիչ ատամների կոնտակտային մակերեսներին, 

3-րդ դաս՝ ֆրոնտալ ատամների կոնտակտային մակերեսներին՝ առանց 

կտրող եզրն ընդգրկելու, 

4-րդ դաս՝ ֆրոնտալ ատամների կոնտակտային մակերեսներին՝ կտրող 

եզրի ընդգրկումով, 

5-րդ դաս՝ բոլոր ատամների վզիկային մակերեսներին, 

6-րդ դաս՝ ծամիչ ատամների թմբիկներին և կտրիչների կտրող եզրերին: 

Ըստ Բլեքի՝ 1-ին և 2-րդ դասերի ատամների պսակային հատվածի արատ-

ների դեպքում Միլիկևիչն առաջարկել է ատամի օկլյուզիոն մակերեսի քայքայ-

ման ցուցանիշը (ԱՕՄՔՑ), որն ատամի քայքայված օկլյուզիոն մակերեսի հարա-

բերությունն է ինտակտ ատամի օկլյուզիոն մակերեսին: ԱՕՄՔՑ-ն որոշելու 

համար առաջարկվել է ատանդարտ թափանցիկ թիթեղիկ, որի վրա գծված է 

միլիմետրային ցանց: Այդ թիթեղիկը տեղադրելով ատամի օկլյուզիոն մակե-

րեսին՝ որոշում են արատի և օկլյուզիոն մակերեսների մեծությունը և դրանց 

փոխհարաբերությունը: Դա ունի գործնական նշանակություն: Երբ ԱՕՄՔՑ-ն 

0,2-0,6 է, ապա կարելի է պատրաստել ներդիրներ, եթե 0,6-0,8 է, ապա կարելի է 

պատրաստել արհեստական պսակ, իսկ 0,8-ից մեծ լինելու դեպքում՝ ծայրա-

տային գամիկավոր ներդիր ու պսակ (նկ.2.1.4): 

 
Նկ. 2.1.4. Ըստ Բլեքի՝ 1-ին և 2-րդ դասերի ատամների պսակային հատվածի արատների 

դեպքում Միլիկևիչի առաջարկած ատամի օկլյուզիոն մակերեսի քայքայման 

ցուցանիշը (ԱՕՄՔՑ): 
 

Ներդիրների պատրաստման հակացուցումներ են՝ 

 միաժամանակ վզիկային և «ծաղկող» կարիեսի առկայությունը, 

 ատամի երկուսից ավելի ախտահարված մակերեսների և սեպաձև արատի 

զուգակցումը, 

 հիվանդի՝ թթվային արտադրամասում աշխատելու փաստը, 
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 վնասակար սովորություններ և պարաֆունկցիաներ, որոնք կարող են 

վնասցնել ներդիրները, 

  խիստ արտահայտված ախտաբանական մաշվածությունը (III0), 

 ատամների երկրորդ և երրորդ աստիճանների շարժունակությունը: 

Ներդիրների պատրաստման կլինիկական և լաբորատոր փուլերն են՝ 

1. ներդիրների համար հատուկ խոռոչի ձևավորումը, 

2.  դրոշմի կամ մոմե (կամ կերպառու նյութից) կոնստրուկցիայի ստացումը 

(ուղղակի եղանակի դեպքում), 

3.  գիպսե մոդելի պատրաստումը լաբորատորիայում, 

4. գիպսե մոդելի վրա մոմե կոնստրուկցիայի պատրաստումը, 

5. մոմի փոխարինումը համապատասխան նյութով լաբորատոր 

պայմաններում, 

6. պատրաստի ներդիրի մշակումը և հարմարեցումը գիպսե տիպարի վրա 

(անուղղակի եղանակի դեպքում) կամ բերանի խոռոչում (ուղղակի եղանակի 

դեպքում), 

7. ներդիրի հարմարեցումը բերանի խոռոչում (անուղղակի եղանակի 

դեպքում), 

8. ներդիրի ֆիքսումը: 

 Հիվանդի հետազոտումը և ցուցումների վերահավաստումը անցկացվում 

է ընդունված կարգով և հետազոտման հատուկ եղանակներով: Ռենտգեն 

հետազոտությամբ որոշվում է ատամի և հարատամնային հյուսվածքների 

վիճակը: Գիպսե ախտորոշիչ մոդելների միջոցով ճշտվում են հիվանդի կծվածքի 

առանձնահատկությունները, ինչպես նաև տվյալ ատամի և անտագոնիստների 

փոխհարաբերությունները: Հղկման հիմնական սկզբումքը պահպանողական 

հղկումն է: Ի տարբերություն այլ ռեստավրացիաների՝ մշակման են ենթարկվում 

միայն կարիեսով ախտահարված կամ տրավմայի հետևանքով վնասված 

հյուսվածքները: 

Ատամի խոռոչի ձևավորումը կարևոր փուլ է, որի ընթացքում պետք է 

հաշվի առնել ատամի կարծր հյուսվածքների կառուցվածքը, հաստությունը և 

անվտանգության գոտիները (կենսունակ ատամների դեպքում): Ատամի պսա-

կային հատվածի խոռոչի ձևավորումն անհրաժեշտ է կատարել այնպես, որ 

ստեղծվեն ներդիրի ամրացման, ծամողական ճնշման բաշխման համար 

օպտիմալ պայմաններ, և որ, ամենակարևորն է, ներդիրը բացասական ազդե-

ցություն չունենա առողջ հյուսվածքների վրա (նկ. 2.1.5):  

Ատամների հղկման ժամանակ հարկավոր է ստեղծել այնպիսի խոռոչ, 

որից հնարավոր կլինի հեշտությամբ դուրս բերել մոմե (կամ կերպառու նյութից) 

մոդելը և ներմուծել պատրաստի ներդիրը: 

Ատամի պսակային հատվածի խոռոչի ձևավորումը ենթարկվում է 

ծամողական ճնշման բաշխման օրենքներին, որոնց համաձայն՝ անհրաժեշտ է 

հետևել ստորև ներկայացվող սկզբունքներին. 

1. Ուղղաձիգ պատերը պետք է զուգահեռ լինեն միմյանց և միայն աննշան 

չափով տարամիտվեն խոռոչի մուտքի շրջանում: 
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2. Ուղղաձիգ պատերը պետք է փոխուղղահայաց լինեն հատակի նկատմամբ: 

3. Ձևավորված խոռոչի հատակը պետք է զուգահեռ լինի կակաղանի խոռոչի 

առաստաղին: 

4. Ներդիրի տեղաշարժը կանխելու նպատակով անհրաժեշտ է ստեղծել 

ռետենցիոն լրացուցիչ խոռոչներ: 

5. Մետաղական ներդիրները կիպ և ամուր տեղադրելու համար հարկավոր է 

ստեղծել ֆալց: 

 

 

 
Նկ. 2.1.5. Ատամների հղկումը ներդիր պատրաստելու համար: 

 

Կերամիկական ռեստավրացիաների պատրաստման լաբորատոր 

առանձնահատկությունները ի տարբերություն ձուլածո ռեստավրացիաների, 

պահանջում են հղկման եղանակի որոշակի փոփոխություններ: Խոռոչի ձևավո-

րումը այս դեպքում ավելի դյուրին է, քան ոսկյա (մետաղական) ռեստավրա-

ցիաների դեպքում: Բոլոր գծերն ու անկյունները պետք է լինեն կլորացած, 

որպեսզի հեշտացվի պատրաստման ընթացքը և նվազեցվի կոտրման հավա-

նականությունը: Խոռոչի եզրերը չպետք է ունենան թեքություն (ֆալց), իսկ դեպի 
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էմալ սահուն անցնող խորությունը կօգնի ապահովելու ավելի հուսալի 

հերմետիկություն: 

Ներդիրները պատրաստվում են 2 մեթոդով՝ ուղղակի և անուղղակի: 
 

Ուղղակի մեթոդ 

Ուղղակի եղանակի առավելություններն են. 

 Նվազում է բուժման ժամկետը: 

 Ինքնարժեքը ցածր է: 

 Ավելի ճշգրիտ է, քանի որ ներդիրը ձևավորվում է անմիջապես ատամի վրա: 

 Ներդիրի մոդելավորումը բերանի խոռոչում հնարավորություն է տալիս 

հաշվի առնելու ֆունկցիոնալ օկլյուզիան: 

 Վնասվածքային պարօդոնտիտը կանխարգելելու համար հնարավորություն 

է ստեղծվում վերահսկելու ներդիրի սահմանները ոչ միայն խոռռչի եզրերով, 

այլև լնդեզրի հատվածում: 

Ուղղակի եղանակի թերություններն են. 

 Հիվանդի համար տհաճ է բերանում ներդիրի ձևավորումը: 

 Բերանի խոռոչում առկա է լորձաթաղանթի այրվածքի վտանգ: 

 Միջատամնային տարածություններում ներդիրի մոդելավորումը դժվար է: 

 Բժշկի ժամանակը կորչում է տեխնիկական աշխատանք կատարելու վրա: 

 Բժիշկը պետք է տեսականորեն և գործնականորեն հատուկ պատրաստված 

լինի մոդելավորման համար, 

 Բերանի խոռոչում առկա է ներդիրի կրկնակի մոդելավորման անհրաժեշ-

տություն, երբ այն դեֆորմացվում է խոռոչից հանելիս կամ անհաջող է 

ձուլվում: 

 Ներդիրի փորձարկման ժամանակը բերանի խոռոչում երկարում է, քանի որ 

հնարավոր չէ դա իրականացնել գիպսե տիպարի վրա: 

 Ձուլման ժամանակ մետաղի կրճատման կոմպենսատոր մեթոդներ 

հնարավոր չէ կիրառել: 

 Երբ հղկված են մեծ քանակով ատամներ, հարկ է լինում ներդիրների 

մոդելավորման գործընթացը բաժանել մի քանի բուժայցերի: 
 

Ներդիրների ձևավորումը 

Խոռոչը ձևավորելուց հետո այն լվացվում է, և սկսվում է ներդիրի 

ձևավորումը: Ներդիրը ձևավորելու նպատակով օգտագործվում է մոմ կամ 

կերպառու նյութ: Մոմը տաքացվում է կրակի վրա կամ տաք ջրի մեջ, որից հետո, 

ճնշում գործադրելով տեղադրվում է մշակված խոռոչի մեջ, և ձևավորվում են 

տվյալ ատամին համապատասխան բոլոր մակերեսները: Մոմի ավելցուկները 

հեռացվում են, որից հետո ծամողական մակերեսը ձևավորելու ժամանակ 

հիվանդը ատամները հպում է իրար, որից հետո մոմը սառեցվում է սառը ջրով և 

դուրս բերվում բերանի խոռոչից: Ձևավորված մոմե ներդիրը հեռացվում է 

խոռոչից մեկ կամ մի քանի բարակ գամիկների միջոցով: Լաբորատորիայում 

մոմը փոխարինվում է համապատասխան նյութով և մշակվում է: Պատրաստ-

ված ներդիրի պատերը պետք է սերտորեն հպվեն ատամի պատերին, որպեսզի 

հետագայում ատամի և ներդիրի միջև ճեղք չառաջանա: 
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Անուղղակի մեթոդ 

Անուղղակի եղանակի առավելություններն են 

 Խնայում է բժշկի և հիվանդի ժամանակը: 

 Բավականին ճշգրիտ է, եթե ձուլումն իրականացվում է հրակայուն 

մոդելի վրա, որը զգալիորեն նվազեցնում է կրճատումը: 

 Համակցված տիպարների միջոցով ներդիրների ձևավորումը միջա-

տամնային տարածություններում դառնում է ավելի մատչելի: 

 Այս մեթոդը ուղղակի մեթոդից տարբերվում է նրանով, որ ներդիրի պատ-

րաստման ամբողջ ընթացքը, սկսած նրա մոմով ձևավորումից, կատարվում է 

լաբորատորիայում: 

Կողմնային ատամների համար կերամիկական ներդիրներ պատրաս-

տելու համար նպատակահարմար է դրոշմ ստանալ պոլիվինիլսիլօքսանային 

դրոշմանյութով: Դա հնարավորություն է տալիս անհրաժեշտության դեպքում 

ստանալու լրացուցիչ մոդելներ: Քանի որ լնդային եզրը ուսային հարթակի ձև 

ունի, ուստի այս հատվածի հստակ դրոշմ ստանալու համար բավական է 

ռետրակցիոն թելերի միջոցով կատարել փափուկ հյուսվածքների ռետրակցիա: 

 Դրոշմը կարելի է ստանալ ինչպես միափուլ, այնպես էլ երկփուլ եղա-

նակներով: Ատամնատեխնիկական լաբորատորիայում դրոշմից ստացվում է 

գիպսե մոդել, հետո մոդելի վրա մոմից ձևավորվում է ներդիրը: Մոմե ներդիրը 

փոխարինվում է համապատասխան նյութով, որը հարմարեցվում և մշակվում է 

սկզբում գիպսե մոդելի վրա, հետո՝ բերանի խոռոչում: Պատրաստի ներդիրը 

ամրացվում է ցեմենտով: 

Մետաղական ներդիրները ձուլում են ստոմատոլոգիայում կիրառվող 

տարբեր համաձուլվածքներից: Նախընտրելի են թանկարժեք մետաղների հա-

մաձուլվածքները: Պատրաստի ներդիրը փորձարկելիս անհրաժեշտ է խոռոչի 

բոլոր պատերին ապահովել ներդիրի հավասարաչափ հպումը և արտի-

կուլյացիայի բոլոր փուլերում հակադիր ատամի հետ ճշգրիտ փոխհարա-

բերությունը: Ներդիրն ամրացվում է ցեմենտով՝ պահպանելով ընդունված բոլոր 

կանոնները: 

 Վերջին տարիներին ատամի կարծր հյուսվածքները վերականգնելու 

համար լայնորեն կիրառվում են մետաղակերամիկական և լրիվ կերամիկական 

ներդիրները: 

Բացի ավանդական՝ լաբորատորիայում պատրաստված կերամիկական 

ներդիրներից և վրադիրներից, կան նաև այլ նյութերից պատրաստված 

ներդիրներ և վրադիրներ՝ 

ա. Dicor,  բ. IPS-Empress: 

Ներդիրների պատրաստման նոր եղանակներից են՝ 

ա. CEREC-ը, բ. Celay-ը: 
 

Dicor 

Dicor նյութը, որը մշակվել է «Dow Corning» կազմակերպության կողմից, 

դարձավ առաջին ապակեկերամիկական համակարգը, որն առաջարկել է 

Dentsply-ը: Այն ունի հիանալի ճշգրտություն, քանի որ սկզբում պատրաստվում 
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է ռեստավրացիայի մոմե մոդելը, այնուհետև, մոմը հալեցնելով, այն ձուլում են 

այնպես ինչպես մետաղական ներդիրներ պատրաստելու դեպքում: 

 Կլինիկական տեսանկյունից այս և մյուս նյութերի միջև առկա է մեծ 

տարբերություն: Ձուլածո ապակյա նյութերով աշխատելիս ձուլված հիմնա-

կմախքի փորձարկումը խորհուրդ է տրվում կատարել առանձին այցելությամբ՝ 

մինչև նրա վրա մակերեսային գունանյութերով գունավորելը: Այս բուժայցի 

ընթացքում ստուգվում են կծվածքը և անհրաժեշտության դեպքում կատարում 

են շտկումներ: Փորձարկման ընթացքում բոլոր շտկումներից հետո ռեստավ-

րացիան վերադարձվում է լաբորատորիա, որտեղ նրա վրա քսվում են 

մակերեսային գունանյութերը ու Dicor համակարգի հետ համատեղելի հատուկ 

նյութերի միջոցով տրվում են հատկանշական գծերը: Բացի այդ ատամի և 

պոլիմերային ցեմենտի միջև կապն ամրացնելու համար ռեստավրացիայի 

ներքին մակերեսը թթվուտամշակում են 10% -անոց ամոնիակի դիֆտորիդով: 

Ձուլածո ապակյա ռեստավրացիաների առավելություններից են լավ եզ-

րային հպումը, մաշվածության նկատմամբ կայունությունը, ջերմային լայ-

նացման և սեղմման գործակիցների համապատասխանությունը, ճկվելու նկատ-

մամբ բարձր ամրությունը: 

Ձուլածո ապակյա ռեստավրացիաների թերություններից է մակերեսի 

գունավորման անհրաժեշտությունը, լրացուցիչ ժամանակի կորուստ փորձար-

կելիս և տեղադրելիս, տեխնոլոգիաների խախտման նկատմամբ բարձր զգայու-

նություն: Քանի որ այսպիսի ռեստավրացիաների գունավորումը մակերեսային 

է, ուստի ցանկացած հղկում դրանց մակերեսին թողնում է տգեղ սպիտակ 

հետքեր: Գունավորումից հետո ռեստավրացիաների մակերեսը չի կարելի 

շտկել՝ դրանց էսթետիկական տեսքը չխախտելու համար: Այդ պատճառով 

անատոմիական ձևը, կոնտակտային մակերեսները, կծվածքը շտկելու և հար-

մարեցնելու համար պահանջվում է լրացուցիչ այցելություն: Ձուլածո ապակուց 

պատրաստված ռեստավրացիայի պատրաստելու լաբորատոր ողջ պրոցեսը 

պետք է ընթանա մեթոդի ճշգրտությամբ՝ սկսած ձուլումից մինչև ռեստավ-

րացիայի գունավորումը:  

Ցավոք, բավականին հաճախ առաջացող ճաքերը սահմանափակում են 

Dicor նյութի օգտագործումը: 

IPS-Empress համակարգ  

Empress-ը լրիվ կերամիական ներարկվող նյութ է (Ivoclar-Vivadent, 

Liechtenstein): Աշխատանքային մոդելի վրա ռեստավրացիան ձևավորվում է 

մոմով, այնուհետև տեղադրվում է ձուլաձողային համակարգը, և տեղադրվում է 

հատուկ նյութի մեջ: Մոմը այրումից հետո շատ բարձր ջերմաստիճանի ու 

վակուումի պայմաններում հիդրոստատիկ ճնշման ազդեցությամբ փափուկ 

կերամիկական խորանարդիկից ձևավորվում է ռեստավրացիան: Պետք է նշել, 

որ ներդիրներն ու վրադիրները սովորաբար պատրաստվում են անգույն 

պատրաստուկներից, որից հետո դրանց հաղորդվում է վերականգնվող կամ 

հարևան ատամի գույնը (նկ. 2.1.6.): Կերամիկական ներդիրներ ու վրադիրներ 
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պատրաստելու ընդունված այս եղանակը կիրառվում է նաև լրիվ կերամի-

կական պսակներ պատրաստելու դեպքում: 

 
Նկ. 2.1.6. IPS-Empress համակարգով ներդիրի պատրաստումը: 

 

CEREC համակարգ 

Էսթետիկ ստոմատոլոգիայի զարմանալի ձեռքբերումները և ավելի 

էսթետիկ ռեստավրացիաներ պատրաստելու պահանջարկը մեծ հետաքրքրու-

թյուն առաջացրեցին համակարգչային մոդելավորման ու պատրաստման 

Հանդեպ: «CEREC» բառը կազմված է «կերամիկական ռեկոնստրուկցիա» բառա-

կապակցության առաջին վանկերից: Դա ավտոմատ համակարգ է, որում 

կիրառվում է սովորական դրոշմին փոխարինող օպտիկական սկանավորումը, 

մոնիտորի ու համակարգչի միջոցով կառավարվող ֆրեզավորող սարքը:  

CEREC-ը (Sirona) ներառում է համակարգչային մոդելավորման ու պատ-

րաստման համակարգչային տեխնոլոգիա (CAD/CAM) և ինֆրակարմիր 

օպտիկական կամերաներ, որոնք հնարավորություն են տալիս ապահովելու 

մոդելավորումը և տվյալ կերամիկական նյութերի մշակումը (նկ. 2.1.7):  

Այս համակարգի գլխավոր առավելությունը նրա աշխատանքի արա-

գությունն է ռեստավրացիաները կարող են ֆրեզավորվել, հարմարեցվել, տե-

ղադրվել ու փայլեցվել մեկ բուժայցի ընթացքում: Բացի այդ, այս ռեստավրա-

ցիաները պատրաստված են փոփոխված ստանդարտներով հախճապակյա 

պատրաստուկներից, և կարող են ունենալ ատամի բնական գույնին համապա-

տասխան գույն: 
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Նկ. 2.1.7. CEREC (Sirona) համակարգչային մոդելավորման ու պատրաստման 

տեխնոլոգիան (CAD/CAM): 
 

Ռեստավրացիայի համակարգչային մոդելավորման ու պատրաստման 

առավելությունն այն է, որ դրանք ավելի խնայողական են լաբորատորիայում 

պատրաստվող ռեստավրացիաների համեմատ: CEREC-ը հնարավորություն է 

տալիս խնայելու հիվանդի և ստոմատոլոգի թե՛ ժամանակը, թե՛ գումարը, քանի 

որ այդ դեպքում դրոշմներ ստանալու, ժամանակավոր կոնստրուկցիաներ 

պատրաստելու ու լաբորատոր աշխատանքների կարիք չկա: 
 

Celay համակարգ 

Celay համակարգը In-Ceram նյութից պատրաստված կերամիկական 

ներդիրներ, վրադիրներ, երեսպատիչներ, առանձին պսակների թասակներ և 

կամրջաձև պրոթեզների հիմնակմախքի համակարգչային պատրաստման 

բացառապես ճշգրիտ և արդյունավետ եղանակ է: 

 Մեթոդի հիմքում ընկած է կրկնօրինակող ֆրեզավորումը, որը նման է 

բանալիների կրկնօրինակմանը: Ռեստավրացիաները պատրաստում են Vita-ի 

գերամուր կերամիկական պատրաստուկներից և In-Ceram նյութի պատ-

րաստուկներից, որոնք ավելի լավ ֆիզիկական հատկություններ ունեն, քան այն 

նյութերը, որոնք կիրառվում են ավանդական եղանակների դեպքում: 

Գործարանային եղանակով արտադրված պատրաստուկները հոմոգեն են, և 

ունեն բարձր խտություն, գործնականորեն չունեն ծակոտկենություն ու մնացոր-

դային լարվածություն, որն ապահովում է կոտրվածքների ցածր հաճախակա-

նություն: Եվս մեկ կարևոր գործոն է այն, որ այդ պատրաստուկների 
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մասնիկների միջին չափը 4 միկ-

րոն է: Այդ պատճառով դրանց 

մաշվածությունը մոտ է էմալի 

մաշվածության ցուցանիշներին: 

Celay ներդիրներ կիրառելիս 

կարելի է հասնել եզրային ճեղքի 

40-60 միկրոն չափի (նկ. 2.1.8): 

Նոր կերամիկական ներդիր-

ներ կամ վրադիրներ ունեցող 

պացիենտներին խորհուրդ է 

տրվում հատուկ ուշադրություն 

դարձնել լավ խնամքին և տնային 

պայմաններում ատամնա-

նստվածքների հեռացմանը: 

 

2.2. Գամիկավոր կոնստրուկցիաներ 
 

Ատամների պսակների մեծ արատների դեպքում, երբ հնարավոր չէ դրանք 

վերականգնել լցանյութերով, ներդիրներով, պսակներով կամ կիսապսակներով, 

օգտագործվում են գամիկավոր տարբեր կոնստրուկցիաներ: Դրանք հենարան 

են տարբեր տեսակի պսակների համար (մետաղական, մետաղապլաստմասսե, 

մետաղակոմպոզիտային, մետաղակերամիկական և լրիվ կերամիկական): Ինչ-

պես նաև գամիկավոր ներդիրները կարող են օգտագործվել որպես հենակետ 

կամրջաձև պրոթեզների համար: Այսպիսով, գամիկն անշարժ կոնստ-

րուկցիա է, որն ամրացվում է պսակային հատվածի զգալի արատով 

ատամի արմատի մեջ՝ արատը վերականգնող կոնստուկցիաներն ամ-

րացնելու նպատակով: 
 

Մեծ պսակային արատով ատամները հիմնականում լինում են կակղանի 

ախտահարմամբ, բայց երբեմն հանդիպում են պահպանված կակղանով 

ատամներ, հատկապես մեծահասակ հիվանդների շրջանում: Ցանկացած 

դեպքում ժամանակակից գամիկավոր կոնստրուկցիա ամրացնելու նպատակով 

ատամի էնդոդոնտիկ բուժումը պարտադիր է:  

Նկ. 2.1.8. Ներդիրի մոմե մոդելը ձևավորվում է 

ատամնատեխնիկի կողմից ձեռքով, իսկ սարքը 

կերամիկական խորանարդից հղկում է մոմե 

մոդելի ճշգրիտ կրկնօրինակով:
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Գոյություն ունեն նաև հարկակղանային (պարապուլպար) գամիկներ, 

որոնց դեպքում էնդոդոնդիկ բուժումը պարտադիր չէ: Սակայն դրանք այլևս 

լայնորեն չեն կիրառվում: 
 

Գամիկների տեսակները 

 

1. Ըստ նյութի. 

 

 
Սխեմա 2.2.1. Գամիկների տեսակները ըստ նյութի:

մետաղական

ոչ մետաղական

ազնիվ մետաղների
համաձուլվածքներ

Au, Ag, Pt

ոչ ազնիվ մետաղների
համաձուլվածքներ

Cr-Co, Cr-Ni, Ti

ցիրկոնիումի դիօքսիդ
(ZrO2),

IPS‐Empress 

կերամիկական

մանրաթելային

ածխածնաթելային
Carbon Fiber Post

ապակեթելային
Glass Fiber Post



89 
 

2. Ըստ պատրաստման եղանակի. 
 

 
Սխեմա 2.2.2. Գամիկների տեսակները ըստ պատրաստման եղանակի: 

 

Չնայած այն հանգամանքին, որ մանրաթելային գամիկերը զիջում են 

իրենց ամրությամբ, դրանց առաձգականության աստիճանը բավական մոտ է 

դենտինի առաձգականության աստիճանին, և ունեն նրան ադհեզիվ ֆիքսվելու 

հնարավորություն, որոնց շնորհիվ կարելի է խուսափել արմատի պատերին 

գերճնշում փոխանցելուց, հետևաբար նաև արմատի անցանկալի կոտրվածքից: 

Ամեն դեպքում դրանք ավելի շատ ցուցված են ֆրոնտալ ատամների և կամ ավելի 

քիչ պսակային արատներով ատամների համար: 

Իսկ ցիրկոնիումի և մետաղի հիման վրա պատրաստված գամիկները, 

լինելով ավելի ամուր, ֆունկցիայի ժամանակ ավելի շատ ծամողական ճնշում են 

փոխանցում արմատի պատերին: Ստանդարտ գամիկների դեպքում այն ունի 

որոշակի ռիսկայնություն: Սակայն տվյալ նյութերից անհատականորեն պատ-

րաստված գամիկավոր ծայրատային ներդիրները (կանոնները ճիշտ պահպա-

նելու դեպքում) ոչ միայն կարող են զերծ պահել արմատի կոտրվածքից, այլև 

կարող են ամուր հենարան դառնալ պսակների և կամրջաձև պրոթեզների համար 

անգամ դիստալ շրջանում:  

Անհատական գամիկների ֆիքսացիան ապահովվում է ոչ միայն գամիկի 

ցեմենտավորման մեծ մակերեսով, այլև շնորհիվ ատամի ներքին մակերեսին կիպ 

հպումով:  

  

ստանդարտ 

Inlay‐core 

անհատական 

Onlay‐core 

մետաղական 

ապակեթելային 

Glass Fiber Post 

ածխածնաթելային 

Carbon Fiber Post 

ցիրկոնիումի դիօքսիդ 
(ZrO

2
) 

մանրաթելային 

Ֆրեզավորված 
ZrO

2
  

Cosmo Post 
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Մանրաթելային գամիկներ 

Մանրաթելային գամիկները ստանդարտ չափերի և ձևերի գամիկներ են 

(Նկ.2.2.1.): Դրանք ունեն իրենց համարներին և ձևերին համապատասխան 

շաղափներ (դրիլներ) և րիմեռներ՝ արմատախողովակում տվյալ գամիկի համար 

ճիշտ նստատեղ ստեղծելու նպատակով (նկ. 2.2.2, 2.2.3): 

 

      
Նկ. 2.2.1. ա. ապակեթել, բ. ածխածնաթել՝ յուրաքանչյուրն իրենց 

համապատասխան րիմեռներով: 

 

 
 

Դրանք ըստ ձևի լինում են կոնաձև, գլանաձև, ակոսավոր և այլն: Իսկ 

ծայրերը կարող են լինել կլորացված, կոնաձև կամ հատած (նկ. 2.2.4): 

Մանրաթելային գամիկները պատրաստված են կարծր թելիկների 

խրձերից (ապակեթել կամ ածխածնաթել), որոնք ներհրված են լցանյութի 

(ֆիլլերի) մեջ (նկ.2.2.5.): 

 

Ա Բ

Նկ. 2.2.2. Տարբեր չափսերի Peeso Reamer-

ներ՝ արմատախողովակը  

մշակելու համար 

Նկ. 2.2.3. Ապակեթելային գամիկներն 

իրենց համապատասխան շաղափներով

 և ֆիքսող ու ծայրատը վերականգնող 

նյութով: 
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Եվ ըստ թելիկների դասավորվածության՝ լինում են հյուսված կամ 

խրձային: Բազմաառանցքային ուղղություններով հյուսված թելիկները 

գամիկներին ճկող և պտտող ուժերի 

նկատմամբ ավելի բարձր դիմադրո-

ղականություն են հաղորդում՝ ի 

տարբերություն գծային դասավոր-

վածության թելիկների (խրձային): 

Լցանյութը, որը հիմնակա-

նում հատուկ կոմպոզիտային նյութ 

է, գամիկը ֆիքսող և ծայրատը վերա-

կանգնող նյութի հետ ունի ադհեզիվ 

կապ ստեղծելու հնարավորություն, 

քանի որ այդ ֆիքսող և ծայրատը 

վերականգնող նյութերի հիմքը հիմ-

նականում նույնպես կոմպոզիտ է 

(օր.՝ երկակի կարծրացման կոմպո-

զիտ ցեմենտներ): 

Ածխածնային գամիկները 

գեղագիտական չեն (առանձնանում 

են սև գույնով), սակայն հարկ եղած 

դեպքում ապակեթելայինի համե-

մատ ավելի հեշտ են հեռացվում 

արմատախողովակից (նկ. 2.2.6): 

Չնայած փոքր-ինչ ավելի ամուր 

լինելուն՝ ցանկալի է նույնպես 

կիրառել նվազագույն պսակային 

արատների դեպքում:  

  
 

 
Նկ. 2.2.6. Ածխածնային գամիկներ՝ ա - ֆիքսված ատամի մեջ, բ - ներկայացված 

սխեմատիկ տեսքով: 

 

ա բ 

Նկ. 2.2.4. Տարբեր ձևերի ապակեթելային

գամիկների օրինակներ: 
 

Նկ. 2.2.5. Ապակեթելային գամիկի թելիկների

խոշորացված պատկերը: 
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 Ապակեթելային 

գամիկները, ի տարբերություն 

ածխածնայինի, ունեն ավելի լայն 

կիրառություն, չնայած դրանց 

զիջում են ամրությամբ և արմա-

տախողովակից հեշտ հեռացնելու 

ունակությամբ: 

Ապակեթելային գամիկների 

հիմնական առավելությունները. 

 Գեղագիտական են (նկ. 

2.2.7): 

 Ունեն ադհեզիվ ֆիքսվելու 

հնարավորություն: 

 Ունեն դենտինին համարժեք ճկունություն, որի շնորհիվ ծամողական 

ճնշումն արմատի պատերով բաշխում են հավասարաչափ և չեն 

առաջացնում լարվածություն՝ ի տարբերություն ստանդարտ մետա-

ղական գամիկների: 

 

 Վերջիններիս շնորհիվ ստեղծվում է գամիկ-ցեմենտ-դենտին մոնոբլոկ 

համակարգ, որը և նվազեցնում է արմատը կոտրվելու հավանա-

կանությունը (նկ. 2.2.8, 2.2.9): 

 

 

   

 

 

Նկ. 2.2.7. Տարբեր չափերի ապակեթելային

գամիկներ: 

ա բ 

գ 

Նկ.2.2.8. ա) ապակեթելային գամիկի 

ֆիքսումը արմատախողովակում,  

բ) ծայրատի վերականգնումը 

կոմպոզիտ ցեմենտով,  

գ) վերջնական հղկումը: 
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Ցիրկոնիումի դիօքսիդի հիման վրա պատրաստված գամիկներ 

 

 Այս գամիկները շատ գեղագիտական են և ի տարբերություն ապակե-

թելային գամիկների՝ բավականին ամուր: Հաշվի առնելով այդ գամիկների 

առաձգականության նվազագույն լինելը, դրանց մեծ ամրությունը կարող է նաև 

բացասական դեր կատարել՝ ծամողական մեծ ճնշում փոխանցելով արմատի 

պատերին, ինչը (անվտանգության կանոնները չպահպանելու դեպքում) կարող է 

հանգեցնել արմատի կոտրվածքի կամ գամիկի ապացեմենտավորման:  

 

Ցիրկոնիումի դիօքսիդի գամիկները լինում են ինչպես ստանդարտ 

(գործարանային), այնպես էլ կարող են պատրաստվել լրիվ անհատական: Անգամ 

ստանդարտ գամիկները, որոնք կոչվում են Cosmo Post (նկ. 2.2.10), ունակ են 

անհատականացվելու կերամիկայով: Այդ դեպքում ատամի ծայրատային 

հատվածը հատուկ նախատեսված կերամիկայով (IPS-Empress) վերականգնվում 

է տվյալ ատամի համար լրիվ անհատական (նկ. 2.2.11, 2.2.12):  

 

 

 

Նկ. 2.2.9. Գամիկ-ցեմենտ-դենտին 

մոնոբլոկ համակարգ՝ ապակեթելային 

գամիկի կիրառմամբ: 

Նկ. 2.2.10. Cosmo Post ստանդարտ 

ցիրկոնիումի գամիկներ, 

համապատասխան չափերի 

շաղափներ արմատախողովակի 

մշակման համար և դրոշմ 

ստանալու համար նախատեսված 

գամիկների մետաղական 

անալոգներ: 
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ա բ

ա բ

գ դ 

Նկ. 2.2.11. ա) ստանդարտ ցիրկոնիումի գամիկների տեղադրումը մոդելի վրա

բ) ծայրատների ձևավորումը մոմով ու փոխարինումը կերամիկայով: Մոդելի 

վրա տեղադրված արդեն կերամիկայով անհատականացված Cosmo Post 

գամիկներ. գ) պատկերը վեստիբուլյար և դ) քմային կողմերից: 

Նկ. 2.2.12. ա) Cosmo Post-ով գամիկավոր ներդիրներ,  

բ) արդեն ֆիքսված են ատամների վրա: 
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3.Ըստ ֆիքսացիայի. 

 
  

 

Սխեմա 2.2.3. Գամիկների տեսակներն ըստ ֆիքսացիայի: 

 

Ինչպես արդեն նշվեց, մետաղական և ցիրկոնիումի դիօքսիդի գամիկները, 

չունենալով դենտինին համարժեք մեխանիկական հատկություններ, ավելի շատ 

ծամողական ճնշում են փոխանցում արմատի պատերին: Եվ այդ ճնշումն ավելի 

է մեծանում ստանդարտ գամիկների դեպքում: 

Ֆիքսելիս ցեմենտի կիրառումից բացի, ստանդարտ ակտիվ գամիկները 

պտուտակում են արմատի պատերի մեջ՝ ապահովելով նաև հավելյալ մեխանի-

կական ֆիքսացիա: Այն, չնայած իր դրական կողմին, ունի բավականին շատ 

բացասական կողմեր: 
 

  

ակտիվ պասիվ 

ստանդարտ 

գամիկներ 

պասիվ 

ստանդարտ ակտիվ 

ստանդարտ  
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Ակտիվ ստանդարտ (մետաղական) գամիկների թերությունները 

 

 

 
 

 
 

 

 Պտույտն արմատի մեջ կարող է 

առաջացնել լարվածություն, որը 

հետագայում ծամողական ուժերի 

ներքո կարող է բերել արմատի 

կոտրվածքի: 

 Դրանց փոքրիկ ծայրատային հատվածը չի 

ապահովում վերականգնող կոնստուկցիայի 

համար լավ ռետենցիա. կոնստրուկցիայի 

տեղաշարժ, ապացեմենտավորում: 
 Դրանք քիմիական կապ չեն ստեղծում ոչ 

բնական դենտինի և ոչ էլ ծայրատը 

վերականգնող նյութի հետ. 
  տեղաշարժ, ապացեմենտավորում, արմատի 

կոտրվածք: 

 Արմատի պատերին կիպ չհպվելու և 

երբեմն կարճ լինելու պատճառով 

ֆունկցիայի ժամանակ հաճախ 

առաջացնում են մեծ լծակային 

ճնշում՝ փոքր գամ/ մեծ պսակ 

հարաբերությամբ.   գամիկի 

տեղաշարժ արմատի մեջ, 
  արմատի կոտրվածք: 

 Չնայած գլանաձև ստանդարտ 

գամիկներն ունեն բավականին լավ 

ռետենցիա, դրանք ստեղծում են 

լարվածություն և թուլացնում են 

արմատը գամիկի գագաթային 

հատվածում. արմատի ռեզորբցիա, 

կոտրվածք: 
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4. Ըստ ձևի. 

  
Սխեմա 2.2.4. Գամիկների տեսակները ըստ ձևի: 

 

5. Ըստ բարդության. 

 

 

 
 

Սխեմա 2.2.5. Գամիկների տեսակները ըստ բարդության: 

 

 

գլանաձև 

      

կոնաձև 

ստանդարտ գամիկներ 

պարզ 
բարդ 

անհատական գամիկներ‐ 

ծայրատային գամիկավոր 

ներդիրներ 
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Մետաղական և ցիրկոնիումի դիօքսիդից պատրաստված ծայրատային 

գամիկավոր ներդիրներ 
 

Ծայրատային գամիկավոր ներդիրները անհատականորեն պատրաստ-

ված գամիկներ են, որոնք նախատեսված են և՛ ֆրոնտալ, և՛ դիստալ ատամների 

համար: Դրանք բավականին ամուր են, լրացնում են ատամի բացակա հյուս-

վածքները ծայրատի հատվածում և ֆիքսելիս կիպ հպվում են ատամի ներքին 

մակերեսին: 

Ստանդարտ գամիկների համեմատ գամիկավոր ներդիրներն առավել 

նախընտրելի են, երբ՝ 

 պսակի արատն առավել մեծ է, 

 ծամողական մեծ ճնշում պետք է ընկնի տվյալ ատամի վրա, 

 ատամը հենակետ է լինելու կամրջաձև և մասնակի շարժական 

աղեղային պրոթեզների համար: 

Որպես թերություն կարելի է նշել այն հանգամանքը, որ երբեմն ներք-

նափոսերից և բարակ ու անհուսալի պատերից ազատվելու համար ատամն 

ավելի շատ է հղկվում: Եվ պակաս կարևոր չէ տեխնիկական գործընթացի ներա-

ռումը, որը երկարացնում է աշխատանքի ժամանակն ու այն ավելի արժեքավոր 

դարձնում: 

Ինչպես արդեն նշվեց, դրանք լինում են պարզ և բարդ: 

Պարզ են կոչվում այն ծայրատային գամիկավոր ներդիրները, որոնք 

պատրաստված են մեկարմատանի կամ այն բազմարմատանի ատամների 

համար, որոնց արմատախողովակների գամիկին հպվող մասերն իրար 

զուգահեռ են: Դրանք բաղկացած են մեկ մասից (նկ. 2.2.13, 2.2.14): 

Բարդ գամիկները 2-3 մասից բաղկացած անհատական գամիկներ են, 

որոնք պատրաստվել են տարամիտված արմատախողովակներով բազմար-

մատանի ատամների համար (նկ. 2.2.15): 
 

 
 

Նկ. 2.2.13. Մետաղական պարզ ծայրատային գամիկավոր ներդիր: 
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Նկ. 2.2.14. Մետաղական պարզ ծայրատային գամիկավոր ներդիրներ՝  

 a) ավազաշիթով մշակված, b) փայլեցված: 

 

Հիմնականում ծայրատը 

պատրաստվում է ամբողջական՝ 

մեկ կամ երկու ներարմատային 

մասերին կպած, որի միջով 

անցնում են մյուս մեկ կամ երկու 

ներարմատային մասերը (նկ. 

2.2.16): Առանձնահատկությունն 

այն է, որ յուրաքանչյուր առանձին 

մաս ունի իր սեփական ներմուծ-

ման ուղին: 

Առանձին ներարմատային 

մասերի բռնիչները նախատեսված 

են հեշտ փորձարկման համար, 

հետագայում դրանք կտրվում են: 

 

   
Նկ. 2.2.16. Մետաղական բարդ ծայրատային գամիկավոր ներդիրներ՝  

ա) երկու առանձին ներարմատային մասերով, բ) մեկ առանձին 

ներարմատային մասով:  

 

 Իսկ երբեմն ծայրատը գամիկավոր մասերի հետ բաժանված է լինում 

երկու մասի, որոնք իրար միանում են կողպեքի պես և արդյունքում ամրացվում 

են ցեմենտով: 

Նկ. 2.2.15. Տարամիտված 

արմատախողովակներով բազմարմատանի 

ատամի համար պատրաստված մետաղական

բարդ ծայրատային գամիկավոր ներդիր: 

ա բ
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Ինչպես նշվեց վերևում, գոյություն ունեն նաև ամբողջովին ցիրկոնիումից 

պատրաստված անհատական գամիկավոր ներդիներ (նկ. 2.2.18):  

 

 
Նկ. 2.2.17. CAD/CAM եղանակով ցիրկոնիումի դիօքսիդից ծայրատային 

գամիկավոր ներդիրի պատրաստումը: 

 

Դրանք պատրաստվում են տարբեր ֆրեզավորման (հղկման) եղանակներով՝ 

գամիկը ձևավորելով մեկ ամբողջական բլոկից. 

 CAD/CAM եղանակ. ֆրեզավորում համակարգչային հատուկ ծրագրի 

միջոցով՝ ստեղծելով վիրտուալ մոդելներ և հղկելով ավտոմատ ֆրեզավորող 

սարքով (computer-aided design/computer-aided manufacturing): Այն բավա-

կանին մեծ ճշգրտություն է ապահովում (նկ. 2.2.17): 
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  Celay System. ֆրեզավորում կրկնօրինակման միջոցով: Սարքը կրկնօրի-

նակում է սովորական մոդելի վրա տեխնիկի կողմից ձևավորված կոնստ-

րուկցիան՝ փոխելով այն համապատասխան նյութի: Թեև ճշգրտությամբ 

զիջում է CAD/CAM-ին, այն ավելի մատչելի է: 
 

   
Նկ. 2.2.18. ա) ցիրկոնիումի դիօքսիդից պատրաստված ծայրատային 

գամիկավոր ներդիներ, բ) արդեն տեղադրված են ատամների վրա: 
 

Ի տարբերություն նախկինում կիրառվող գամիկավոր պսակների` 

ծայրատային գամիկավոր ներդիրների վրա ամրացվող կոնստրուկցիաները 

(պսակներն ու կամուրջները) անհրաժեշտության դեպքում կարելի է փոխել` 

առանց գամիկավոր ներդիրը հեռացնելու (նկ. 2.2.19): 

Ծայրատային գամիկավոր ներդիր պատրաստելիս աղորիքների համար 

հիմնական են համարվում վերին աղորիքների քմային և ստորինների դիստալ 

արմատը, քանի որ դրանց արմատախողովակներն ավելի ուղիղ և լայն են (նկ. 

2.2.20): Մյուս արմատախողովակներն օգտագործվում են հավելյալ (ավելի քիչ 

երկարությամբ՝ առավելագույնը մինչև արմատի ծունկը):  

(նկ. 2.2.20, 2.2.21): 

ա բ 

բ ա 

Նկ. 2.2.19. ա) գամիկավոր ներդիրի և 

վերածածկող պսակի կիրառումը 

կենտրոնական կտրիչի և 

 բ) նախաաղորիքի դեպքում: 
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Նկ. 2.2.20. Գամիկներ՝ ա) տեղադրված վերին աղորիքի քմային և բ) ստորին աղորիքի 

դիստալ արմատախողովակներում: 

 

  
Նկ. 2.2.21. Գամիկների սխեմաներ տարբեր ատամների օրինակներով՝ 

 A) վերին առաջին նախաաղորիք, B) վերին աղորիք, C) ստորին աղորիք: 

 

Ծայրատային գամիկավոր ներդիրների օգտագործման ցուցումները 

1) Ատամների պսակների չափազանց (80%-ից բարձր) քայքայվածությունը 

կարիեսի ժամանակ, ինչպես նաև պսակի երկու և ավելի պատերի ախտահար-

ման դեպքում, երբ հնարավոր չէ այն վերականգնել լցանյութերով, ներդիրներով, 

պսակներով և կիսապսակներով (նկ. 2.2.22, 2.2.23): 
 

 
Նկ. 2.2.22. ա) կտրիչի, բ) նախաաղորիքի և գ) աղորիքի արտահայտված 

ախտահարումների օրինակներ: 

 

2) Ատամի պսակի կոտրվածք, երբ կոտրվածքի գիծը հատում է 

կակղանային խոռոչը (նկ. 2.2.24): 

 

ա բ գ 

ա բ 
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3) Ատամների կարծր հյուսվածքների արտահայտված ախտաբանական 

մաշվածությունը (1/2-ից ավելի) (նկ. 2.2.25): 

4) Ատամների զարգացման և դիրքի անոմալիաներ, որոնք չեն ուղղվում 

օրթոդոնտիկ, թերապևտիկ կամ օրթոպեդիկ այլ եղանակներով (նկ. 2.2.26): 
 

 
Նկ. 2.2.23. Ատամների պսակների 80%-ից բարձր քայքայվածություն: 

 

   
Նկ. 2.2.24. Ատամի պսակի կոտրվածք, երբ կոտրվածքի գիծը հատում է 

կակղանային խոռոչը: 

 

 
Նկ. 2.2.25. Ատամների կարծր հյուսվածքի արտահայտված ախտաբանական 

մաշվածություն: 
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Նկ. 2.2.26. Ատամների զարգացման և դիրքի անոմալիաներ, որոնք չեն ուղղվում 

օրթոդոնտիկ, թերապևտիկ կամ օրթոպեդիկ այլ եղանակներով: 

 

Ծայրատային գամիկավոր ներդիրների օգտագործման հակացուցումներն են. 

 

ա) Բացարձակ հակացուցումներ՝ 

 

1. ախտաբանական փոփոխություններ պերիօդոնտալ հյուսվածքներում, որոնք 

հնարավոր չէ բուժել, 

2. ատամների ախտաբանական շարժունակության 3-րդ և 4-րդ աստիճաններ, 

3. արմատախողովակների անանցանելիություն, 

4. շատ կարճ և թեք արմատներ, 

5. չափազանց բարակ պատերով արմատներ, 

6. ատամի ուղղահայաց կոտրվածք (նկ. 2.2.27), 

7. արմատի հորիզոնական կոտրվածք, երբ կոտրվածքի գիծը հատում է արմատի 

1/2- ի սահմանը (կարճ արմատ) (նկ. 2.2.28): 

 

ա բ  գ  
Նկ. 2.2.27. Ատամի ուղղահայաց կոտրվածք` 

ա) սխեմատիկ պատկեր, բ) ստորին նախաաղորիքի ռենտգեն, գ) ստորին աղորիքի 

ռենտգեն 
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Նկ. 2.2.28. Արմատի հորիզոնական կոտրվածք, երբ կոտրվածքի գիծը հատում է 

արմատի 1/2- ի սահմանը, ա) և գ) սխեմատիկ պատկերներ, բ) վերին կողմնային 

կտրիչի ռենտգեն պատկերը: 

 

բ) Հարաբերական հակացուցումներ՝ 

1. լորձաթաղանթի հիվանդություններ, 

2. պերիօդոնտալ հյուսվածքներում ախտաբանական փոփոխություններ, 

որոնք հնարավոր է բուժել, 

3. թերի բուժած արմատախողովակներ, որոնք հնարավոր է վերա-

լիցքավորել, 

4. ապեկէկտոմիայի ենթարկված ատամներ: 

Ապեկէկտոմիայի ենթարկված ատամների համար գամիկի պատրաս-

տումը հարաբերական հակացուցում է, քանի որ կարճանում է արմատի 

երկարությունը և վերանում է բնական գագաթային նեղացումը, որի 

պատճառով արմատախողովակի մշակման ժամանակ առաջանում է լիցքի 

արմատից դուրս հանելու վտանգ (նկ. 2.2.29): Արդյունքում պետք է հաշվի 

առնել առաջացած պսակ/արմատ հարաբերությունը (ստորև նշված են դրան 

վերաբերող կանոնները), իսկ արմատախողովակը պետք է մշակել դանդաղ 

և զգուշորեն՝ ռենտգեն հսկողությամբ: 

Ատամներին ներկայացվող պահանջները և դրանց մշակման սկզբունքները 

գամիկների պատրաստման ժամանակ 

 

1. Արմատախողովակը պետք է լավ անցանելի լինի: 

2. Արմատը պետք է կարիեսով ախտահարված չլինի: 

3. Արմատի գագաթային շրջանի լիցքը պետք է լավ կոնդենսացված լինի: 

4. Գագաթային շրջանի լիցքը ցանկալի է առնվազն 5մմ լինի, սակայն կարճ 

արմատների դեպքում ծայրահեղ նվազագույնը 3մմ է: 

ա բ գ 
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5. Ատամի կլինիկական արմատը պետք է ավելի երկար լինի, քան 

կլինիկական պսակը: 

6. Գամիկի ներարմատային հատվածի օպտիմալ երկարությունը պետք է 

լինի արմատի երկարության 2/3-ը, բայց ըստ կլինիկական դեպքի՝ ոչ 

պակաս, քան 1/2 – ը: 
 

 
Նկ. 2.2.29. Ապեկէկտոմիայի ենթարկված ատամ, որի վիրահատված հատվածը 

ժամանակի ընթացքում վերականգնվել է ոսկրային հյուսվածքով: 

 

7. Եվ այն միջինը ցանկալի է լինի առնվազն 8մմ: 

8. Գամիկի ներարմատային մասի երկարությունը նույնպես պետք է 

գերազանցի կամ գոնե հավասար լինի ապագա պսակի երկարությանը 

(նկ. 2.2.30): 

9. Արմատախողովակը մշակելուց հետո արմատի պատերի հաստությունը 

ցանկալի է մոտ 1.5մմ լինի (որոշ դեպքերում կարող է լինել նաև 1մմ՝ 

պայմանավորված ատամի խմբային պատկանելիությամբ և չափերով, 

մասնավորապես ստորին կտրիչների դեպքում): 

10. Ցանկալի է, որ գամիկի ներարմատային մասի լայնությունը չգերազանցի 

արմատի տվյալ հատվածի տրամագծի 1/3-ը 

11. Արմատը պետք է լինի կայուն: 

 

Բացի վերը նշվածներից, գոյություն ունեն ևս մի քանի շատ կարևոր 

կանոններ. 

12.Ferrule effect-ի ստեղծում. հարկավոր է, որ ատամը դեռևս գամիկի համար 

հղկելիս ձևավորվի (կամ հեռանկար ունենա ձևավորվելու) այնպես, որ 

արդյունքում արհեստական պսակը օղակի կամ օձիքի պես շրջապատի ատամի 

պահպանված ուղղահայաց պատերը՝ կանխարգելելով գամիկի պտույտն 

արմատի մեջ և խոչընդոտելով ատամի կոտրվելը (նկ. 2.2.33): 
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Այդ պատերը վերլնդային (պսակային կամ արմատային) դենտինային 

հյուսվածք են, որոնք ցանկալի է ունենան նվազագույնը 1.5-2մմ բարձրություն և 

1-1,5մմ հաստություն (նկ. 2.2.31):  

 

Նկ. 2.2. 31. Ferrule effect-ի 

սխեմատիկ պատկերը: Տվյալ դեպքում առկա է 2մմ բարձրությամբ և 1մմ հաստությամբ 

պահպանված դենտինային հյուսվածք, որը շրջապատված է արհեստական պսակով: 

արհեստական պսակ 

 

գամիկավոր ներդիրի ծայրատային 

հատված 
 

պահպանված վերլնդային 

դենտինային հյուսվածք 

 

 

 
գամիկի ներարմատային հատված 

 

 

 

 
արմատալիցք 

Նկ. 2.2.30. Արմատախողովակների մշակման 

սկզբունքները վերին կենտրոնական կտրիչի 

սխեմատիկ օրինակով. պատրաստված են 

ձուլածո ծայրատային գամիկավոր ներդիր և 

մետաղկերամիկական պսակ. 

 

A. պսակային հատված, 

B. գամիկավոր ներդիրի ներարմատային

հատված, որն ավելի երկար է, քան ամբողջ

պսակային հատվածը՝ A < B 

C. գագաթային արմատալիցք (3-5մմ): 
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Ատամը կոտրվելուց պաշտպանում է նաև այդ պատերի վերին հորիզո-

նական մասի գամիկի առանցքին ուղղահայաց լինելը, որը նպաստում է, որ 

ծամողական ճնշումը գամիկի միջոցով փոխանցվի արմատի պատերի 

երկայնական առանցքին գրեթե զուգահեռ և տարածվի ամբողջ արմատով 

ֆիզիոլոգիապես (նկ. 2.2.32.ա)՝ այդպիսով խուսափելով սեպի էֆեկտից: Այդ 

պատերը նաև, մեծացնելով ցեմենտավորման մակերեսը, մեծացնում են գամիկի 

ռետենցիան (նկ. 2.2.32.բ): 

Իսկ այն դեպքում, երբ առկա է վերլնդային հատվածի հյուսվածքների 

լրիվ բացակայություն (նկ. 2.2.34, 2.2.35), ամբողջ ծամողական ճնշումն ընկնում 

է գամիկի վրա, որը կարող է պտտվել արմատի մեջ՝ արդյունքում կոտրելով այն 

(նկ. 2.2.34): Դա հատկապես կազդի այն ատամների վրա, որոնք ունեն մեծ 

կոնայնությամբ, բարակ պատերով և մեզիո-դիստալ արտահայտված ակոս-

ներով արմատներ: Հիմնականում դրանք նախաաղորիքներն են, հատկապես 

վերին ծնոտի: 
 

 ա  բ  
Նկ. 2.2.32. ա) ծամողական ճնշման փոխանցման ուղղությունը արմատի պատերով, բ) 

ցեմենտավորման մակերեսի մեծացումը: 
 

 
Նկ. 2.2.33. a) ատամը գամիկի համար հղկելիս պետք է հնարավորինս պահպանել 

ամուր վերլնդային հյուսվածք, b) արհեստական պսակի համար եզրային հղկումը 

(հարթակը) պետք է լինի ավելի ապիկալ գամիկի եզրից, c) որը հնարավորություն է 

տալիս պսակին շրջապատելու ատամը և պաշտպանելու այն: 
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Նկ. 2.2.34. a) երբ ատամը չունի վերլնդային պահպանված հյուսվածք, b) և ատամը 

հղկվում է գամիկի եզրի մակարդակով՝ առանց արհեստական պսակի տակ ներառվող 

ատամնային հյուսվածքի, c) այն կարող է հանգեցնել արմատի կոտրվածքի: 

 
Նկ. 2.2.35. a) կրկին առանց պսակային հյուսվածքի ատամ, b) որի հղկումը պսակի 

համար կատարվել է գամիկի եզրից ավելի ապիկալ (պահպանելով կենսաբանական 

տարածությունը), (c) պսակի մեջ ներառելով դենտինային հյուսվածք՝ պաշտպանելով 

ատամը հնարավոր կոտրվածքից: 

 

Եթե չկա ավելի ապիկալ հղկելու հնարավորություն, կարելի է կատարել 

ատամի կլինիկական պսակի երկարացում օրթոդոնտիկ կամ վիրաբուժական 

եղանակներով, որոնց արդյունքում կրկին կունենանք վերլնդային կարծր 

հյուսվածք: Սակայն այդ մեթոդները ոչ միայն բարդ են և ժամանակատար, այլև 

ունեն որոշակի հակացուցումներ՝ պայմանավորված կլինիկական արմատի 

կարճեցմամբ: 

Այսպիսով, արհեստական պսակի համար գամիկի եզրից ավելի ապիկալ 

հղկելը ստեղծում է Ferrule effect և պաշտպանում է ատամը կոտրվելուց 

ֆունկցիայի ժամանակ: A) Հղկումը Ferrule-ով, B) առանց Ferrule-ի: 

Երբեմն ցանկալի է նաև ստեղծել հավելյալ հակապտտական 

(անտիռոտացիոն) ակոս (փորակ), հատկապես կլորավուն հատույթով և մեկ 

արմատախողովակով արմատների ելանցքի մոտ: Այն հղկվում է ելանցքի 

ամենահաստ հատվածում (նկ. 2.2.36): 

Հակապտտական փորակը շատ ավելի մեծ նշանակություն կունենա այն 

ատամների համար, որոնց պսակային հյուսվածքները չեն բավարարում, քանի 

որ այն նունպես ավելացնում է ցեմենտավորման մակերես (մեծացնելով գամիկի 
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ռետենցիան), նրա միջոցով ծամողական ճնշումը նույնպես փոխանցվում է 

արմատի պատերի երկայնական առանցքին գրեթե զուգահեռ: Պարզապես այս 

դեպքում այն կհղկվի ամբողջ ելանցքի շուրջ՝ օվալաձև, և կարող է կոչվել ներքին 

ամորտիզացիոն հարթակ (նկ. 2.2.37): 

 
 

Ամեն դեպքում ատամն առանց ֆեռուլի պահպանում են շատ 

հազվադեպ, այն էլ եթե այն բեկակալվում է կամրջաձև պրոթեզով այլ 

ատամների հետ: 

 
 Նկ. 2.2.37. Ներքին ամորտիզացիոն հարթակի սխեմաները: 

Ատամի ռենտգեն 

պատկերը, որը հղկվել է 

Ferrule effect-ով: 

Նկ. 2.2.36.  

Հավելյալ 

հակապտտական 

ակոս: 
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Հիվանդի հետազոտումը և նախապատրաստումը մետաղական ծայրատային 

գամիկավոր ներդիրներով պրոթեզավորմանը 
Մինչ պրոթեզավորումը սկսելը հարկավոր է անցկացնել հիվանդի 

հետազոտում, որը ներառում է՝  

1.անամնեստիկ տվյալների գրառում, 

2.կլինիկական հետազոտում՝ 

դեմքի զննում, 

ներբերանային զննում, 

պերկուսիա, 

պալպացիա, 

լնդագրպանիկների զոնդավորում, 

ատամնաշարերի վիճակի գնահատում, 

ատամների օկլյուզիոն և արտիկուլյացիոն փոխհարաբերությունների 

գնահատում, 

 բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի վիճակի գնահատում, 

ատամների արմատների կայունության գնահատում, 
 

3.պարակլինիկական հետազոտում՝ 

ռենտգեն հետազոտում. ախտորոշվում է ատամների պարօդոնտի վիճակը, 

արմատախողովակների երկարությունը և ուղղությունը, նրանց 

անցանելիությունը, արմատալիցքի որակը, ատամի խոռոչի չափսերը, 

էլեկտրաօդոնտոմետրիա, 

գալվանոմետրիա, 

մաստիկացիոգրաֆիա, 

ռեոգրաֆիկ հետազոտում, 

ախտորոշիչ մոդելների ուսումնասիրում: 
 

Մինչ պրոթեզավորումը սկսելը անհրաժեշտ է անցկացնել թերապևտիկ, 

ըստ ցուցումների՝ օրթոդոնտիկ և վիրաբուժական միջամտություններ:  

Շատ հաճախ ատամի խիստ քայքայվածության դեպքում (լնդի մակար-

դակից ներքև) առաջանում է ատամի կլինիկական պսակի երկարացման 

անհրաժեշտություն: Հաճախադեպ է նաև լնդերի հիպերտրոֆիան, որը շատ է 

խանգարում գամիկավոր ներդիրի պատրաստմանը: Գերաճած լինդը ենթարկ-

վում է կոագուլյացիայի: Բոլոր վիրաբուժական միջամտություններն անցկաց-

նելուց հետո հարկավոր է սպասել հյուսվածքների լիարժեք ապաքինմանը և 

դրանից հետո միայն սկսել գամիկավոր ներդիրներով պրոթեզավորումը: 
 

Ատամի արմատի ընտրությունը և նրան ներկայացվող պահանջները 

Արմատը պետք է լինի առողջ, կայուն, անշարժ, ունենա անհրաժեշտ 

երկարություն, որպեսզի կարողանա դիմակայել ծամողական ճնշմանը: 

Արմատախողովակի ապեքսի շրջանում այն պետք է լցված լինի լցանյութով: 

Արմատի պատերը պետք է ունենան անհրաժեշտ հաստություն, հարարմա-

տային հյուսվածքները չպետք է լինեն ախտահարված: Կարևոր նշանակություն 

ունի ցիրկուլյար կապանի պահպանվածությունը և վերլնդային հյուսվածքների 
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առկայությունը: Բազմարմատանի ատամներում ծայրատային գամիկավոր 

ներդիրների դեպքում որպես հիմնական արմատ ընտրվում է ամենալայն և 

ուղիղ արմատախողովակը, վերին ծնոտի աղորիքների դեպքում դրանք քմային 

արմատներն են, իսկ ստորին ծնոտի դեպքում՝ դիստալ արմատները: Ամենա-

թույլը ստորին ծնոտի կտրիչների արմատներն են, որոնք ունեն բարակ, նեղ և 

կարճ արմատախողովակներ: 

Ատամի և արմատախողովակի նախապատրաստումը ծայրատային 

գամիկավոր ներդիրներով պրոթեզավորմանը  
Անկախ այն բանից, թե ինչ մեթոդով է պատրաստվելու մետաղական 

գամիկավոր ներդիրը, տեղային անզգայացումից հետո ատամը և արմատախո-

ղովակը նախապատրաստվում են պրոթեզավորմանը: Ժամանակակից ստոմա-

տոլոգիայում կիրառվում են ատամների հղկման պահպանողական սկզբունք-

ները: Ատամի պսակային հատվածը հղկվում է այնպես, որ այն չունենա բարակ 

պատեր և կախված եզրեր, հեռացվում են բոլոր ախտահարված հյուսվածքները: 

Գամիկավոր ներդիրի ճիշտ հպման համար հղկված պսակային հատվածի 

պատերը պետք է հարթ լինեն, առանց ներքնափոսերի, սուր եզրերի և ունենան 

անհրաժեշտ հաստություն: 

Արմատախողովակի նախապատրաստումը զգալիորեն հեշտանում է, երբ 

արմատալիցք չկա կամ նրա գագաթային 1/3 հատվածում կատարված է արմա-

տալիցք: Եթե արմատախողովակը ամբողջ երկարությամբ պլոմբավորված է, 

ապա պետք է հեռացնել արմատալիցքը: Արմատալիցքը հեռացվում է փոքր 

տրամագծով կլոր գչիրով՝ սկսելով արմատի ելանցքի հատվածից: Գչիրի 

տրամագիծը ընտրվում է այն հաշվարկով, որ այն հեռացնի միայն լցանյութը և 

չփոխի արմատախողովակի տրամագիծը: Այնուհետև սկսվում է արմատախո-

ղովակի լայնացումը՝ հաշվի առնելով արմատի անատոմիական կառուցվածքը 

և նրա պատերի հաստությունը: Պատերը լայնացնելուց հետո նրանք 

ամենաբարակ հատվածում պետք է ունենան 

առնվազն 1մմ հաստություն: 

Գամիկավոր ներդիրի հաստությունը մե-

ծացնելու և նրա պտույտը կանխելու համար 

արմատախողովակի ելանցքը լայնացվում է՝ 

հաշվի առնելով ինչպես արմատախողովակի 

ձևը, այնպես էլ ծամողական ուժերի ուղղութ-

յունը: Արմատախողովակները լայնացվում է 

տարբեր չափերի հատուկ ներարմատային գոր-

ծիքներով (օրինակ՝ Peeso Reamer) ( նկ. 2.2. 38): 

Արմատախողովակը պետք է լինի բավա-

կանին լայն, սակայն նաև ունենա անհրաժեշտ 

հաստություն: Այս փուլում պետք է զգուշանալ 

արմատախողովակի պերֆորացիայից, որը 

կարող է առաջանալ արմատախողովակի 

չափից ավելի լայնացման հետևանքով: 

Նկ. 2.2. 38. Արմատախողովակը

մշակելու համար 

նախատեսված գործիքներ 

(Peeso Reamer): 
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Գամիկավոր ներդիրի պտույտը կանխելու, ռետենցիան և կայունությունը 

ավելացնելու, ինչպես նաև ամրացումը լավացնելու և ծամողական ճնշումները 

ճիշտ և հավասարաչափ վերաբաշխելու համար արմատի ելանցքի շրջանում 

ստեղծվում է հատուկ ամորտիզացիոն օվալաձև խոռոչ: Ատամի արմատը պետք 

է հղկվի այնպես, որ ապագա ծայրատային գամիկավոր ներդիրը կարողանա 

դիմակայել բոլոր հարթություններում առաջացող ծամողական ուժերին: Այդ 

պատճառով պատրաստի գամիկի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 1,0-

1,2մմ, իսկ արմատախողովակի մուտքի հատվածում՝ 2մմ: 

Ապագա գամիկավոր ներդիրի երկարությունը պետք է հավասար լինի 

արմատի երկարության 2/3-ին, առանձին դեպքերում 1/2-ից ոչ պակաս: Գամիկի 

օպտիմալ երկարությունը կանխում է հետագայում նրա ապացեմենտավորումը 

և արմատի կոտրվածքը: Ծայրատային գամիկավոր ներդիրի օպտիմալ 

հաստության և երկարության հետ զուգահեռ մեծանում է նրա կայունությունը և 

ամրությունը: 
  

Ձուլածո ծայրատային գամիկավոր ներդիրների ձևավորման եղանակները 

Ծայրատային գամիկավոր ներդիրները մոդելավորվում են երկու 

եղանակով՝ ուղղակի և անուղղակի: 

Ուղղակի եղանակ 

Այս եղանակի կիրառման ժամանակ ծայրատային գամիկավոր ներդիրի 

ռեպրոդուկցիան պատրաստվում է անմիջապես բերանի խոռոչում 

մոդելավորող նյութերի միջոցով: 

Ուղղակի եղանակով մետաղական ձուլածո գամիկավոր ներդիրներ 

պատրաստելու կլինիկա-լաբորատոր փուլերի հերթականությունը հետևյալն է՝ 

ախտահարված ատամի պսակային հատվածի հղկում, 

ատամի արմատի հղկում և լայնացում, 

հավելյալ խոռոչի ձևավորում, 

մոդելավորող նյութի տեղադրում արմատախողովակի մեջ, այնուհետև 

ծայրատային գամիկավոր ներդիրի պսակային հատվածի մոդելավորում, 

մոդելավորված ծայրատային գամիկավոր ներդիրի փոխանցում 

լաբորատորիա 

լաբորատորիայում մետաղական գամիկավոր ներդիրի ձուլում, 

պատրաստի մետաղական ծայրատային գամիկավոր ներդիրի փորձարկում 

և հարմարեցում բերանի խոռոչում, 

գամիկի ամրացում արմատի մեջ ֆիքսող նյութերի միջոցով: 

 

Ծայրատային գամիկավոր ներդիրի մոդելավորման ողղակի եղանակ 

Ատամի պսակային հատվածի և արմատախողովակի մեխանիկական 

մշակումից հետո սկսվում է գամիկավոր ներդիրի մոդելավորումը: 

Որպես մոդելավորող նյութ կարելի է օգտագործել մոդելավորող մոմ և 

մոդելավորող չմոխրացող պլաստմասսա ( Pattern Resin):  
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Ներդիրի ձևավորումը մոմի միջոցով կատարվում է հետևյալ կերպ. նախ՝ 

արմատախողովակի մեջ հարմարեցվում է համապատասխան չափսի կերպա-

ռու նյութից պատրաստված ստանդարտ գամիկը, 

այնուհետև՝ մի քանի անգամ այն թաթախվում է մոմ 

հալեցնող սարքի մեջ` մոմը շերտավորելով գամիկի 

վրա (նկ. 2.2.39): Մոմով պատված գամիկը, որոշ 

ճնշում գործադրելով տեղադրվում է արմատա-

խողովակի մեջ, ապա՝ սկսվում է ներդիրի ծայրա-

տային հատվածի ձևավորումը տվյալ ատամի 

հղկված ձևին համապատասխան: Մոմը սառեցվում 

է օդի և ջրի շիթով, գամիկավոր ներդիրը դուրս է 

բերվում ատամի առանցքին համապատասխան:  

Մոդելավորող մոմերն այժմ այդքան էլ ցան-

կալի չէ օգտագործել, քանի որ դրանք ունեն մի շարք 

թերություններ: Օրինակ՝ բավականին դժվար է 

պատրաստել մոմե ճշգրիտ կոմպոզիցիա, երկրորդ՝ 

մոմե գամիկի լաբորատորիա տեղափոխելու ժամա-

նակ հնարավոր է այն դեֆորմացվի կամ կոտրվի, և 

այլն:  

Ավելի նախընտրելի է օգտագործել մոդելա-

վորող չմոխրացող պլաստմասսա: Այն հնարավո-

րություն է տալիս ծայրատային գամիկավոր ներդիր 

ձևավորելուց հետո ներդիրը վերջնական հղկելու բերանի խոռոչում և այն 

հանելու՝ առանց որևէ դեֆորմաց-

վելու կամ կոտրվելու ( նկ. 2.2.40.): 

   

Ծայրատային գամիկավոր ներդիրի 

մոդելավորումը 

Սկզբում արմատի երկարու-

թյան և տրամագծի չափով ընտըր-

վում և հարմարեցվում է ստան-

դարտ չմոխրացող պլաստմասսե 

գամիկը, որը պետք է ամբողջ 

երկարությամբ ազատ մուտք գործի 

արմատախողովակի մեջ: 

Այնուհետև արմատախողո-

վակը և արմատի ներքին պատերը 

ծածկվում են վազելինի բարակ շերտով: Մոդելավորող չմոխրացող պլաստ-

մասսան շաղախվում է և լցվում ներարկիչի մեջ: Պլաստմասսան պետք է լինի 

բավականին ջրիկ, հոսուն: Լայն անցքով ասեղի միջոցով պլաստմասսան 

ներմուծվում է արմատախողովակի մեջ, նաև քսվում ատամի խոռոչի պատերին: 

Այնուհետև արմատախողովակի մեջ տեղադրվում է ստանդարտ չմոխրացող 

Նկ. 2.2.39. Մոմը հալեցնող 

սարքը կարող է կիրառվել 

գամիկի արմատային 

մասը մոդելավորելու 

համար: 

Նկ. 2.2.40. Մոդելավորող չմոխրացող 

պլաստմասսա ( Pattern Resin): 
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պլաստմասսե գամիկը: Հետո մոդելավորող պլաստմասսան լցվում է ատամի 

պսակային հատվածի մեջ և սկսվում է այս հատվածի ձևավորումը ըստ հղկված 

ատամի ձևի և չափի: Կլորացվում են ատամի պսակային հատվածի անկյուն-

ները, թույլ կոնություն է տրվում օկլյուզիոն մակերեսի կամ կտրող եզրի 

ուղղությամբ, ստեղծվում է հարթակ: Եթե ծայրատային մետաղական գամի-

կավոր ներդիրը հետագայում պետք է երեսպատվի ուրիշ նյութով, ապա պետք է 

ծայրատը ձևավորելիս պահպանել ծայրատի, հարևան և անտագոնիստ 

ատամների միջև այն ազատ տարածությունները, որոնք հետագայում 

կզբաղեցնի երեսպատող նյութը: 

Մոդելավորող պլաստմասսայի թե-

րություններից է նրա հոսելու ունակու-

թյունը, օրինակ՝ վերին ծնոտի ատամների 

վրա աշխատելիս այն կարող է հոսել և լցվել 

բերանի խոռոչ: Այդ պատճառով տվյալ 

դեպքում պլաստմասսան պետք է օգտա-

գործվի ավելի մածուցիկ վիճակում: Մյուս 

թերություններից է նրա բարձր արժեքը: 

Մոդելավորող պլաստմասայի կարծ-

րացումից հետո գամիկավոր ներդիրի կոմ-

պոզիցիան հեռացվում է ատամի վրայից: 

(նկ. 2.2.41. ա): 

 Այս փուլում կարող են առաջանալ 

բարդություններ: Եթե ատամի խոռոչում 

կամ արմատախողովակում առկա են ներքնափոսեր, ապա ձևավորված 

գամիկավոր ներդիրը հնարավոր չի լինի դուրս բերել, կամ նրա մի մասը կարող 

է մնալ արմատի մեջ: Այս դեպքում զգուշորեն պետք է հեռացնել 

պլաստմասսայի մնացորդները, շտկել հղկման սխալները և նորից ձևավորել 

ծայրատային գամիկավոր ներդիրը: 

Մոդելավորված ծայրատային գամիկավոր ներդիրը գնահատվում է, 

ստուգվում է ծակոտիների բացակայությունը: Հետո ատամի խոռոչի մեջ տե-

ղադրվում է հականեխիչով ներծծված բամբակ, և ատամը փակվում է ժա-

մանակավոր լցանյութով: 

Մոդելավորած ծայրատային գամիկավոր ներդիրը փոխանցվում է լաբորա-

տորիա, որտեղ չմոխրացող պլաստմասսե գամիկավոր ներդիրը առանց 

մնացորդի այրվում է մուֆելային վառարանում, և ձուլվում է մետաղական 

ծայրատային գամիկավոր ներդիրը (նկ. 2.2. 41. բ): 
 

Պատրաստի գամիկավոր ներդիրի փորձարկումը, հարմարեցումը և 

ամրացումը 

 Պատրաստի մետաղական ծայրատային գամիկավոր ներդիրը պետք է 

փորձարկվի և հարմարեցվի բերանի խոռոչում: 

Նկ. 2.2. 41. ա) մոդելավորված 

ծայրատային գամիկավոր ներդիր, 

բ) ձուլված մետաղական 

ծայրատային գամիկավոր ներդիր:

ա բ 
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Ճիշտ պատրաստված գամիկավոր ներդիրը պետք է կիպ տեղավորվի 

արմատախողովակի մեջ դեռևս մինչ 

նրա ցեմենտավորումը: Գամիկը հար-

մարեցվում է սիլիկոնային դրոշմա-

նյութի ճշգրտող շերտի միջոցով: 

Հայտնաբերվում են վաղաժամ հպում-

ները, գամիկի հաստ հատվածները, 

ստուգվում է եզրային հպումը, եթե 

հետագայում գամիկավոր ներդիրը 

պետք է երեսապատվի, ապա ստուգ-

վում են հղկված ատամի և հարևան 

ատամների և անտագոնիստների միջև 

եղած ազատ տարածությունները: 

Շտկվում են բոլոր անճշտությունները՝ 

գամիկի և հղկված ատամի միջև 

ամբողջ մակերեսով ստանալով կիպ և ճշգրիտ հպում: 

Մետաղական ծայրատային գամիկավոր ներդիրը հարմարեցնելուց հետո 

կարելի է արդեն արմատի մեջ սկսել գամիկի ամրացման փուլը: Գամիկավոր 

ներդիրն ամրացնելու համար կարելի է օգտագործել տարբեր տեսակի 

ցեմենտներ և բոնդինգային համակարգեր (օր.՝ կոմպոզիտային ցեմենտներ, 

ապակեիոնոմերային ցեմենտներ և այլն): Արմատախողովակը մշակվում է 

հականեխիչ նյութով, ճարպազերծվում է, այնուհետև այն չորացվում է: Հետո 

ցեմենտը շաղախվում է և արմատախողովակի մեջ ներմուծվում է 

արմատալիցքավորիչի միջոցով: Ցեմենտը լցնելիս անհրաժեշտ է խուսափել 

արմատախողովակի մեջ թքի և օդի ներթափանցումից: Այնուհետև գամիկավոր 

ներդիրը պատվում է ցեմենտով և տեղադրվում է արմատախողովակի մեջ, հետո 

ծայրատային գամիկավոր ներդիրը փոքր–ինչ ուժով սեղմվում է: Ցեմենտի 

կարծրացումից հետո ծայրատը մինչ հաջորդ այցը ծածկվում է ժամանակավոր 

արհեստական պսակով (նկ. 2.2.42): 

Հաջորդ այցի ժամանակ, որը կարելի է նշանակել 24ժ. Հետո, սկսվում է 

արհեստական պսակի պատրաստումը: 

Ձուլածո ծայրատային գամիկավոր ներդիրի մոդելավորման ուղղակի 

մեթոդը որոշակի առավելություններ և թերություններ ունի: 

Առավելությունները 

Ծայրատային գամիկավոր ներդիրի մոդելի ավելի ճշգրիտ է ստացվում, 

որը պայմանավորված է տեխնոլոգիական պրոցեսի ընթացքում առաջացած 

անճշտությունների բացակայությամբ: 

Արմատախողովակը նախապատրաստելու ժամանակ առաջացած 

թերությունները հնարավոր է շտկել: 

Գամիկավոր ներդիրը մոդելավորվում է բերանի խոռոչում՝ ըստ 

անտագոնիստ ատամների արտիկուլյացիոն հարաբերությունների: 

 Ուղղակի մեթոդի թերությունները 

Նկ. 2.2. 42. Մետաղական ծայրատային 

գամիկավոր ներդիրը՝ ամրացված 

բերանի խոռոչում: 
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Մոդելավորումը դժվարանում է կողմնային ատամների հատվածում: 

 Եթե կա բարձր թքարտադրություն, ապա նույնպես դժվարանում է 

մոդելավորումը: 

Լորձաթաղանթի ջերմային (մոմ կիրառելիս) կամ քիմիական (պլաստ-

մասսա կիրառելիս) այրվածքի հավանականությունը մեծ է: 

Բժշկի ժամանակի գերծախս է լինում՝ հաշվի առնելով մոդելավորման 

երկարտև ժամանակը, հատկապես եթե պետք է պատրաստվեն մի քանի գամի-

կավոր ներդիրներ: 

Հիվանդը հոգնում է, քանի որ ներդիրը երկարատև ձևավորվում է նրա 

բերանի խոռոչում: Մոմե գամիկավոր ներդիրը դեֆորմացվելու կամ կոտրվելու 

դեպքում գամիկավոր ներդիրը կրկնակի մոդելավորելու անհրաժեշտություն է 

առաջանում:  

Աշխատանքային մոդելի վրա ձուլված գամիկավոր ներդիրը նախապես 

համարեցնել հնարավոր չէ, որը երկարացնում է բերանի խոռոչում նրա 

հարմարեցման ժամանակը: 

Նշված պատճառներով գամիկավոր ներդիրների մոդելավորման ուղղակի 

մեթոդը ցանկալի է կիրառել ֆրոնտալ հատվածում տեղակայված միարմատանի 

ատամների պրոթեզավորման ժամանակ: 

Ձուլածո ծայրատային գամիկավոր ներդիրի մոդելավորման անուղղակի 

մեթոդ 

Ձուլածո գամիկավոր ներդիրի մոդելավորումն անուղղակի մեթոդով 

կատարվում է լաբորատորիայում ատամնատեխնիկի կողմից աշխատանքային 

մոդելի վրա: 

Անուղղակի եղանակով մետաղական ծայրատային գամիկավոր ներդիր-

ների պատրաստման կլինիկա-լաբորատոր փուլերի հերթականությունը 

հետևյալն է՝ 

ախտահարված ատամի պսակային հատվածի հղկումը, 

ատամի արմատի հղկումը և լայնացումը, 

հավելյալ խոռոչի ձևավորումը, 

երկշերտ դրոշմի ստացումը արմատից և արմատախողովակից սիլիկոնային 

դրոշմանյութով, 

 դրոշմից աշխատանքային մոդելի պատրաստումը, 

ծայրատային ձուլածո գամիկավոր ներդիրի մոդելավորումը աշխատանքային 

մոդելի վրա, 

մոդելավորող նյութի փոխարինումը մետաղական համաձուլվածքով, 

պատրաստի մետաղական ծայրատային գամիկավոր ներդիրի փորձարկումը և 

հարմարեցումը աշխատանքային մոդելի վրա, 

մետաղական ծայրատային գամիկավոր ներդիրի փորձարկումը և 

հարմարեցումը բերանի խոռոչում, 

գամիկի ամրացումը ֆիքսող նյութերով: 
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Առաջին կլինիկական բուժայցի ժամանակ ատամի ծայրատը և արմատը 

համապատասխանաբար հղկվում են, և նախապատրաստվում են գամիկավոր 

ներդիրի պատրաստմանը (նկ. 2.2.43): 

Հղկելուց հետո ստացվում 

է դրոշմ սիլիկոնային երկշերտ 

դրոշմանյութերով: Դրոշմը կա-

րելի է ստանալ միափուլ և 

երկփուլ եղանակներով: 

Միափուլ եղանակը կի-

րառելիս սիլիկոնային դրոշ-

մանյութի հիմնական և 

ճշգրտող շերտերը շաղախվում 

են միաժամանակ: Հետո սիլի-

կոնային դրոշմանյութի հիմնա-

կան շերտը տեղադրվում է 

դրոշմագդալի մեջ, հիմնական 

շերտի վրա լցվում է ճշգրտող 

շերտի մի մասը: Միաժամանակ նախապես լավ չորացված արմատախողովակի 

մեջ արմատալիցքավորիչով ծայրակալի ցածր պտույտներով ներմուծվում է 

սիլիկոնային դրոշմանյութի ճշգրտող շերտի մյուս մասը: Ընդ որում, արմատա-

լիցքավորիչը մի քանի անգամ մտցնում և դուրս են բերում արմատախողովակից՝ 

օդի պղպջակները ամբողջությամբ հեռացնելու նպատակով: Ամբողջ արմատը 

ճշգրտող շերտով պատելուց հետո առավել ամրություն ապահովելու և արմա-

տախողովակից ստացված 

արտապատկերի դեֆորմա-

ցիայից խուսափելու համար 

արմատախողովակի մեջ տե-

ղադրվում է նախապես հար-

մարեցված ստանդարտ 

չմոխրացող պլաստմասսա-

յից պատրաստված գամիկ: 

Այնուհետև դրոշմագդալով 

հղկված ատամից դրոշմ է 

ստացվում նրա մեջ տե-

ղադրված սիլիկոնային 

դրոշմանյութի երկու շերտե-

րով: 

Երկփուլ եղանակի 

կիրառելու դեպքում նախ 

սիլիկոնային դրոշմանյութի հիմնական շերտի միջոցով ստացվում է դրոշմ: 

Դրոշմանյութը կարծրանալուց հետո ստացված դրոշմը դուրս է բերվում բերանի 

խոռոչից, գնահատվում է, գործիքով հեռացվում են ներքնափոսերը: Այնուհետև 

Նկ. 2.2.43. Վերին ծնոտի ֆրոնտալ ատամները 

հղկվել են ծայրատային գամիկավոր ներդիրներ

պատրաստելու նպատակով: 

Նկ. 2.2.44. Երկփուլ եղանակով ստացված դրոշմ:
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շաղախվում է սիլիկոնային դրոշմանյութի ճշգրտող շերտը, նրա մի մասը 

տեղադրվում է դրոշմագդալի մեջ հիմնական շերտի վրա, իսկ մյուս մասը 

ներմուծվում է արմատախողովակի մեջ արմատալիցքավորիչով: Այստեղ 

նույնպես առավել ամրություն ապահովելու և ստացված արտապատկերի 

դեֆորմացիայից խուսափելու համար արմատախողովակի մեջ տեղադրվում է 

նախապես հարմարեցված ստանդարտ չմոխրացող պլաստմասսայից պատ-

րաստված գամիկ: Հետո նախապես ստացված դրոշմը նրա մեջ տեղադրված 

ճշգրտող շերտի հետ մեկտեղ նորից տեղադրվում է ատամնաշարի վրա, և 

ստացվում է դրոշմ (նկ. 2.2.44): 

Դրոշմանյութը կարծրանալուց հետո այն դուրս է բերվում բերանի խոռո-

չից, գնահատվում է ստացված 

դրոշմի որակը, այնուհետև այն 

մանրէազերծվում է հատուկ 

նյութերով և փոխանցվում է 

լաբորատորիա հետագա գործո-

ղությունների համար: Հղկված 

ատամը պարտադիր ծածկվում է 

ժամանակավոր պսակով: 

Լաբորատորիայում 

ստացված դրոշմից պատրաստ-

վում է աշխատանքային մոդել, 

որը ծածկվում է կոմպենսացիոն և 

մեկուսիչ լաքի բարակ շերտերով, 

այնուհետև սկսվում է ծայրատա-

յին գամիկավոր ներդիրի մոդելա-

վորումը մոդելավորող մոմի կամ 

չմոխրացող պլաստմասսայով 

(նկ. 2.2.45): 

 Այնուհետև մոմը փոխա-

րինվում է մետաղական համա-

ձուլվածքով, որից հետո պատ-

րաստի ծայրատային գամիկա-

վոր ներդիրը փորձարկվում և 

հարմարեցվում է աշխատան-

քային մոդելի վրա (նկ. 2.2.46): 

Երկրորդ կլինիկական 

փուլի ժամանակ հեռացվում է 

հղկված ատամի վրա տե-

ղադրված ժամանակավոր պսակը, և սկսվում է պատրաստի ծայրատային 

գամիկավոր ներդիրի փորձարկումը և արմատի մեջ հարմարեցումը: Մինչ հար-

մարեցնելը պատրաստի գամիկավոր ներդիրը վիզուալ գնահատվում է: 

Փորձարկման ժամանակ հայտնաբերված անճշտությունները զգուշորեն 

Նկ. 2.2.45. Մոդելավորված ծայրատային 

գամիկավոր ներդիրներ աշխատանքային 

մոդելի վրա: 

Նկ. 2.2.46. Պատրաստի ձուլված ծայրատային 

գամիկավոր ներդիրները աշխատանքային 

մոդելի վրա: 
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շտկվում են: Այնուհետև ատամի ծայրատը և արմատախողովակը մշակվում են 

ճարպազերծող և հականեխիչ նյութերով, չորացվում են, որից հետո գամիկավոր 

ներդիրը ցեմենտավորվում է արմատի մեջ այն նույն սկզբունքներով, ինչ 

նկարագրվել է ուղղակի եղանակով մոդելավորված ծայրատային գամիկավոր 

ներդիրների ցեմենտավորման դեպքում:  

Բարդ գամիկավոր ներդիրները պատրաստվում են արտաբերանային 

եղանակով: Երկու կամ ավելի մասնիկները ձևավորվում են մոդելի վրա՝ 

օգտագործելով վերը նշված մեթոդը: Մասնիկները պետք է համադրվեն կիպ: 

Ձուլման ժամանակ ամեն մասնիկը ձուլվում է առանձին, այնուհետև հարմա-

րեցվում մոդելի վրա: Բարդ գամիկավոր ներդիրները բերանի խոռչում 

տեղադրվում են ամեն արմատի վրա՝ ստեղծելով ընդհանուր զանգված: 

Ձուլածո ծայրատային գամիկավոր ներդիրների 

պատրաստման ժամանակ առաջացող սխալները և 

բարդությունները  

Ձուլածո ծայրատային գամիկավոր ներդիրների 

պատրաստման ժամանակ առաջացող սխալները և 

բարդությունները տարբեր են՝ պայմանավորված 

նրանով, թե պատրաստման որ փուլում են դրանք 

առաջացել: 

Արմատի պատի պերֆորացիա (թափածակում) 

(նկ. 2.2.47) 

Պատճառները՝ 

արմատի բարակ պատերի առկայությունը, 

արմատի թեքումը, 

փափկած դենտինի առկայությունը, 

դժվարանցանելի արմատախողովակները, 

արմատախողովակի սխալ մշակումը: 

 

 Պերիօդոնտիտներ (նկ. 2.2.48) 

Պատճառները՝ 

արմատի գագաթի տրավման, 

արմատախողովակի վարակումը այն հղկելու ժամանակ, 

արմատալիցքը ապեքսից դուրս, 

հերմետիկության բացակայությունը արմատախողովակի և շուրջա-

տամնային հյուսվածքների միջև, 

քրոնիկական բորբոքային 

պրոցեսների սրացումը: 
 
 

Նկ. 2.2.48. Պերիօդոնտիտի առաջացումը 

սխալ պատրաստված գամիկավոր 

ներդիրի պատճառով: 

Նկ. 2.2.47. 

Արմատախողովակի 

պերֆորացիա 

էնդոդոնտիկ 

գործիքով: 
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Մարգինալ պերիօդոնտիտներ 

Պատճառները՝ 

արմատի կողմնային պատի պերֆորացիան, 

ատամի կլոր կապանի քայքայումը: 
 

Տրավմատիկ պերիօդոնտիտներ 

Պատճառները՝ 

կարճ արմատը, 

գամիկավոր ներդիրի օգտագործումը որպես կամրջաձև պրոթեզների հենակետ, 

գամիկավոր ներդիրի օգտագործումը որպես կլամերների հենակետ,  

բարձր կծվածքը: 

Գամիկավոր ներդիրի մոդելավորման ժամանակհնարավոր է առաջանան՝ 

մոմե գամիկի դեֆորմացիա, 

մոմե գամիկի կոտրվածք, 

բերանի խոռոչի քիմիական և ջերմային այրվածք, 

պսակային հատվածի սխալ ձևավորում: 

Փորձարկման ժամանակ առաջացող բարդություններն են՝ 

Գամիկավոր ներդիրը չի մտնում արմատախողովակի մեջ: 

Գամիկավոր ներդիրը մասնակի է մտնում արմատի մեջ: 

Պատճառները՝ 

ավելորդ մետաղի առկայությունը, 

գամիկի սխալ ձևավորումը, 

 սխալ եզրային հպումը: 
 

Գամիկավոր ներդիրը ամրացնելուց հետո առաջացող բարդություններն են՝ 

Ապացեմենտավորումը,  

արմատի կոտրվածքնեը տարբեր հարթություններում (նկ. 2.2.49 ա,բ,գ), 

գամիկավոր ներդիրի կոտրվելը (նկ.2.2.50), 

պատրաստված գամիկի նյութի հանդեպ ալերգիկ ռեակցիաները, 

արտահայտվում է ցավով, փափուկ հյուսվածքների հիպերեմիայով, 

ստոմատիտով և այլն: 

    
Նկ. 2.2.49. ա, բ) արմատի ուղղահայաց կոտրվածք, գ) արմատի հորիզոնական 

կոտրվածք: 

գ ա բ 
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Այս բոլոր բարդություն-

ները կանխարգելելու նպատա-

կով հարկավոր է խիստ հետևել 

ծայրատային գամիկավոր ներ-

դիրների պատրաստման 

ցուցումներին և կանոններին: 

 

 

 

 

2.3. Երեսպատիչներ 
 

 Երեսպատիչները մասնակի պսակներ են, որոնք ֆիքսվում են ատամի 

վեստիբուլյար մակերեսին: Պսակների համեմատ դրանք ունեն մի շարք առա-

վելություններ, այնպես որ գործնականորեն բոլոր դեպքերում նախա-

պատվությունը տրվում է դրանց(նկ.2.3.1): 

Նկ. 2.3.1.Երեսպատիչներ: 

 

 Առավելությունները և թերությունները 

 Օրթոպեդիկ բուժման այս եղանակը ատամնային էմալի տեսանելի 

հատվածի փոխարինումն է կերամիկական փոխարինողով, որն ամուր կպված է 

ատամնային մակերեսին և օժտված է օպտիկական, մեխանիկական և 

կենսաբանական հատկություններով, որոնք մոտ են բնական էմալի նշված 

հատկություններին: 

 Առավելությունները 

 Բուժման նվազագույն ինվազիվ մեթոդ 

Բուժման այս մեթոդի դեպքում իրականացվում է ատամների նվազագույն 

հղկում՝ հիմնականում սահմանափակվելով ատամնային էմալի սահման-

ներում: Այն պահպանում է նաև փափուկ հյուսվածքների ամբողջականությունը, 

որը այս մեթոդի կարևորագույն առանձնահատկություններից մեկն է: 

  
  

Նկ. 2.2.50. Կոտրված ծայրատային 

գամիկավոր ներդիրներ: 
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Գեղագիտական հատկությունները 

 Երեսպատիչները հնարավորություն են տալիս ստանալու իդեալական 

գեղագիտական արդյունք:  
 

 Երկարակեցությունը 

 Կերամիկական երեսպատիչները բավականին դիմացկուն են կենսա-

բանական, քիմիական և մեխանիկական ազդեցություններին: 

 Ֆունկցիան 

 Քանի որ երեսպասիչները մեծ մասամբ տեղակայվում են կլինիկական 

պսակի վեստիբուլյար մակերեսին ու կտրող հատվածում, հնարավոր է 

խուսափել հետվիրահատական ֆունկցիոնալ բարդություններից: Հատկապես 

հարմար է երեսպատիչները կիրառել խորը կծվածքով հիվանդների դեպքում, 

երբ ատամների օրալ մակերեսին պսակի համար տեղը անբավարար է: 

 Ամրությունը 

 Դենտինային ադհեզիվների ու ֆիքսող նյութերի նոր սերունդը հնարա-

վորություն է տալիս ընդլայնելու երեսպատիչների օգտագործման ցուցումները:  

 Կոմպոզիտային ցեմենտով ֆիքսված թթվամշակված ճենապակու 

ադհեզիայի ուժն, այնքան մեծ է, որքան կոմպոզիտների ադհեզիան թթվամշակ-

ված էմալի մակերեսին: Ավելին՝ երեսպատիչների ջերմային լայնացման գործա-

կիցը համեմատական է ատամի հյուսվածքների համապատասխան գործակցին: 

Երեսպատիչները բավականին կայուն են և օժտված են երկարակեցությամբ: 

Մինչև ֆիքսումը դրանք բավականին փխրուն են, սակայն անմիջապես ատամի 

հյուսվածքներին ադհեզիվ ֆիքսելուց հետո այն բավականին ամրանում է: 

 Պարօդոնտ 

 Անհրաժեշտություն չկա երեսպատիչի եզրն ընկղմել լնդի տակ, ինչպես 

պսակների վեստիբուլյար եզրերը: Քանի որ երեսպատիչներն անտեսանելի 

են,ուստի նրա եզրերը հիմնականում տեղակայվում են վերլնդային կամ հատուկ 

կլինիկական դեպքերում՝ աննշան ստորլնդային: Արդյունքում հնարավոր է 

պահպանել պարօդոնտի հյուսվածքների առողջ վիճակը: Սակայն երեսպատիչի 

լնդային եզրի մշակումը բավականին բարդ է, և անհրաժեշտ է ցուցաբերել 

հատուկ զգուշություն:  

 Երեսպատիչների թերությունները 

 Անդարձելիություն 

 Երեսպատիչներ պատրաստելու համար ատամի հյուսվածքները պետք է 

հղկվեն: Հնարավոր չէ երեսպատիչները ժամանակավոր ֆիքսել , ֆիքսելուց 

հետո այն հնարավոր չէ փոխել, հնարավոր է միայն հեռացնել ու փոխարինել նոր 

երեսպատիչով: 

 Գինը 

 Երեսպատիչները ունեն համեմատաբար թանկ արժեն, որը նույնպես 

թերություն է: 
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Ցուցումները և հակացուցումները 

 Ցուցումները 

 ատամների գույնի փոփոխությունը /ֆլյուորոզ, տրավմա, դեղա-

միջոցներից՝ տետրացիկլին/, 

 ատամների ձևի անոմալիաները/միկրոդոնտիա, ատամի ատիպիկ ձև/, 

 ատամների ոչ ճիշտ դիրքը/ոչ մեծ անոմալիաներ/, 

 դիասթեման, 

 բացակայող կողմնային կտրիչը՝ նրա տեղը ժանիքի առկայությամբ: 

 Հակացուցումները՝ 

 դեպուլպացված ատամները 

 արտահայտված բրուքսիզմը 

 խիստ ախտահարված կամ շատ մեծ կոմպոզիտային ատամնալիցքեր 

Ֆրոնտալ ատամներ՝ 

 եզակի երեսպատիչներ /հարաբերական հակացուցում/, 

 կարիեսի մեծ ակտիվություն, 

 բերանի խոռոչի վատ հիգիենա: 

Ախտորոշումը և բուժման պլանավորումը՝ 

 հիվանդի հետազոտությունը, որը ներառում է նաև ռենտգենաբանական 

հետազոտություն, 

 ժպիտի գնահատումը, 

 բերանի խոռոչի պրոֆեսիոնալ հիգիենան՝ բերանի խոռոչի նախա-

պատրաստումը, 

 ախտորոշիչ մոդելների ստացումը (wax-up), 

 լուսանկարումը, 

 պատկերների համակարգչային անալիզը: 

Ատամների հղկումը կերամիկական երեսպատիչների համար 

  Ախտորոշիչ մոդելների և մոմե կոմպոզիցիայի ստացումը հնարավո-

րություն է տալիս կազմելու բուժման պլանը և բավականին դյուրին է դարձնում 

հղկման մեթոդի ընտրությունը: Եթե պլանավորվում է վերականգնել էմալի 

առկա դեֆեկտները, ապա անհրաժեշտ է իրականացնել ստանդարտ հղկում: 

Խոշոր կոմպոզիտային լցանյութերի առկայության դեպքում հղկման սահ-

մաններն ընդլայնվում են: Եթե անհրաժեշտ է վերականգնել ատամների դիրքն 

ու ձևը, ինչպես նաև վերացնել արտահայտված դիսկոլորիտները կամ փակել 

դիաստեման, հղկման ստանդարտ մեթոդն անհրաժեշտ է մոդիֆիկացնել տվյալ 

կլինիկական դեպքին համապատասխան (նկ. 2.3.2): 
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Նկ. 2.3.2. Հղկման հնարավոր տարբերակները: 

 

Գործիքավորումը 

Շատ հեղինակներ, այդ թվում Garber(1991), Lustig(1976), ուշադրություն 

դարձրին անշարժ պրոթեզավորման մեջ գործիքների կատարելագործմանը: 

Վերոհիշյալ հեղինակները մեծ ներդրում ունեն նաև այս ոլորտում՝ 1985 թ 

առաջարկելով Brasseler TPS հավաքածուները (Touati): Գործիքների այս 

հավաքածուն բաղկացած է 8 գչիրներից, որոնք հնարավորություն են տալիս 

իրականացնելու երեսպատիչների համար հղկումը բացարձակ անվտան-

գության պայմաններում (նկ. 2.3.3 ): 

Հավաքածուն բավականին հեշտացնում է ատամի հղկումը երես-

պատիչների համար համակարգված ու սահմանափակ քանակով գործիքներով: 

2 գչիր (TFC1, TFC2) /խորության 

գչիրներ/ ուղղությունը, վիզուա-

լիզացիան և հատկապես էմալի 

հղկման խորությունը չափելու 

համար են: Որպես լրացում կարող 

են գծագրվել նույնիսկ սահ-

մանները՝ շնորհիվ կլորացված 

գլխիկի: Կողմնորոշիչ ակոսների 

խորությունը վերահսկելու համար 

կան նաև այլ մեթոդներ: 

  

Վեստիբուլյար մակերեսի հղկումը 

 

Էմալի հղկումն իրականացվում է 

միջինը 0,5մմ-ի սահմաններու: 

Ատամի հյուսվածքները չափա-

զանց ներկված լինելու դեպքում 

թույլատրելի է խորությունը 

մեծացնել մինչև 0,7-0,8մմ: Խորհուրդ չի տրվում 0,3մմ-ից փոքր խորություն: 

Իրականում 0,7-0,8մմ և 0,6-0,7մմ կտրող և ապրոքսիմալ հատվածներում 

դեպքերի մեծամասնությունում պահպանվում է էմալային շերտը, մյուս կողմից՝ 

վզիկային հատվածում 0,3մմ խորությամբ հղկումը որոշ հատվածներում կարող 

է հանգեցնել դենտինի մերկացման հատկապես ստորին կտրիչներում: 

  

Նկ. 2.3.3 Գչիրների հավաքածու: 

2 գչիր (TFC1, TFC2)՝ շրթունքային հղկումը 

ստուգելու համար, 2 գչիր (TFC3, TFC4)՝ էմալը 

և նրա սահմանները հղկելու համար, Brasseler 

Brasseler 2 գչիր (TFC5, TFC6)՝ օկլյուզիոն 

հղկման համար ռեդուկցիա, 2 գչիր (TFC7, 

TFC8)՝ վերջնական մշակման համար: 



126 
 

  

2 գործիքներով՝ TFC1, TFC2 ստեղծում ենք ակոսներ համապատասխանաբար 

0,3 և 0,4մմ խորությամբ: Հղկումը միշտ սկսվում է հորիզոնական ակոսների 

ստեղծումով: Վեստիբուլյար մակերեսի 

բնական կորությունը հազվադեպ է 

հնարավորություն տալիս միաժամանակ 

ստեղծելու 3 ակոսներ, հետևաբար խորհուրդ 

է տրվում ստեղծել հարվզիկային ու միջին 

ակոսները, որից հետո, փոխելով գործիքի 

ուղղությունը, ստեղծել օկլյուզիոն ակոսը 

միջինի հետ, որը տվյալ դեպքում 

կողմնորոշիչ է: (նկ. 2.3.5): 

 Շնորհիվ ալմաստե գործիքի կլորաց-

ված գլխիկի՝ հարվզիկային սահմանը կարող 

է սկսել լնդի սահմանից մի փոքր վերև: TFC1 

գչիրը 0,3մմ խորությամբ օգտագործվում է 

հարվզիկային ու միջին ակոսներ ստեղծելու 

համար, և 0,4 մմ խորությամբ TFC2 գչիրը 

օգտագործվում է օկլյուզիոն ակոս ստեղծելու 

և միջինը խորացնելու համար: Կողմնորոշիչ 

ակոսներ ստեղծելուց հետո էմալի 

պահպանված հատվածները հղկվում են 

կլորացված գլխիկով կոնաձև գչիրով: 2 

տարբեր տրամաչափերով ալմաստե 

գչիրները՝ TFC3, TFC4 նախատեսված են 

կլինիկական տարբեր դեպքերի համար: 

Հղկումը պետք է կատարել 2 հարթութ-

յուններով՝ պահպանելով վեստիբուլյար 

մակերեսի երկակի կոնվերգենցիան: Հղկումը 

սկսվում է հարվզիկային հատվածից՝ 

միաժամանակ ստեղծելով լնդային ակոս: 

Այնուհետև հղկումը շարունակվում է 

օկլյուզիոն և կենտրոնական հատվածներում (նկ. 2.3.6): 

  

Հարվզիկային սահմանները 

Վերջնական հարվզիկային սահմանը ձեռք է բերում փոքր ակոսի տեսք՝ 

միջինը 0,3մմ: 

Ըստ ընդհանուր սկզբունքների՝ այս սահմանը հիմնականում տեղակայվում 

է լնդի մակարդակին կամ շատ աննշան՝ ստորլնդային մակարդակին / ամենից 

շատը 0,5մմ՝ ատամի հյուս-վածքների չափազանց ներկվածության դեպքերում/: 

  Խորհուրդ չի տրվում հղկման սահմանը տեղակայել ստորլնդային 

մակարդակին: Նրա վերլնդային տեղակայումը սովորաբար ապահովում է 

Նկ. 2.3.4. Վեստիբուլյար մակերեսի

հղկումը: 

Նկ. 2.3.5. Կողմնորոշիչ ակոսների

ստեղծումը: 
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բարձր գեղագիտական արդյունք, բացա-

ռություն են չափազանց գունափոխված 

ատամները՝ աննշան ստորլնդային 

տեղակայումով: 

 

 Վերլնդային կամ լնդի մակարդակին 

տեղակայումը նախընտրելի է ըստ 

հետևյալ պատճառների՝  

խոնավության հեշտացված ստուգումը, 

եզրային հպման վիզուալ ստուգումը, 

սահմաններ, որոնք հնարավոր է 

հեշտությամբ մշակել և հարթեցնել, 

հիգիենիկ միջամտությունների հեշտ 

իրականացումը (նկ .2.3.7): 

 

 
 

Ապրոքսիմալ մակերեսի հղկումը 

 Ապրոքսիմալ մակերեսի հղկումն 

արդեն գծագրվում է վեստիբուլյար 

մակերեսի հղկման ժամանակ: Այս 

մակերեսները հղկելիս ժամանակ 

անհրաժեշտ է պահպանել հետևյալ 

գլխավոր սկզբունքները՝ 

կոնտակտային հատվածների 

պահպանումը, 

սահմանի տեղափոխումը տեսանելի 

հատվածից դուրս: 

 Պրոքսիմալ մակերեսների հղկումն իրականացվում է TFC3, TFC4 

գչիրներով՝ հաճախ կենտրոնական շրթնային հղկման հետ միաժամանակ:  

 Հղկման խորությունը կարող է հասնել 0,8-1մմ, քանի որ էմալային շերտը 

բավականին հաստ է ատամի օկլյուզիոն երրորդականի ուղղությամբ: 

 Պրոքսիմալ սահմանը գծագրվում է որպես փոքրիկ կլորացված 

խողովակ՝ այսպիսով կանխարգելելով կոնտակտային հատվածների վերա-

ցումը: Այս միջպրոքսիմալ հղկումը մեծացնում է ադհեզիվ ֆիքսված 

երեսպատիչի կայունությունը և մեխանիկական հատկությունները: 

 Սահմանների տեղակայումը 

 Այն դեպքերում, երբ ատամը չունի պրոքսիմալ լցանյութ, պրոքսիմալ 

սահմանի տեղակայումը պետք է ղեկավարվի՝ըստ էսթետիկ նկատառումների: 

Պետք է անպատճառ զննում անցկացնել տեսանելիության սահմաններից դուրս, 

ինչպես առջևից, այնպես էլ կողքից, հատկապես երբ ատամի գույնը զգալիորեն 

տարբերվում է երեսպատիչի գույնից: 

Նկ. 2.3.7. Հարվզիկային սահմանի 

վերլնդային տեղակայումը: 

Նկ. 2.3.6. Վեստիբուլյար մակերեսի 

հղկումը 2 հարթության մեջ: 
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 Պրոքսիմալ սահմաններ ստեղծելիս կոնտակտային հատվածները 

հեռացնելու անհրաժեշտություն 

չկա, սակայն կարևոր է հարվզիկա-

յին սահմանը տեղակայել դեպի հետ 

լեզվային ուղղությամբ: Այն դեպ-

քում, երբ բնական կոնտակտային 

հատվածը բացակայում է՝ պրոքսի-

մալ լիցք, դիաստեմա, սահմանը 

պետք է տեղակայել ավելի հետ՝ 

լեզվային ուղղությամբ: (նկ.2.3.8): 

  

 Լեզվային մակերես 

 1980-ական թվականներին 

ընդհանուր միտումն ուղղված էր 

կտրող եզրի պահպանմանը՝ ըստ 

հյուսվածքների պահպանման 

սկզբունքների: Տարիների ընթաց-

քում մեծ քանակությամբվ 

կոտրվածքներ նկատվեցին՝ հղկման այս մեթոդի դեպքում, քան այն դեպքում, 

երբ կտրող եզրը ծածկվել է: Ըստ հետազոտության այս արդյունքների՝ սկսեցին 

կիրառել կտրող եզրի ամբողջական ծածկման մեթոդը, որը մի շարք 

առավելություններ ունի. 

 Այն սահմանափակում է անկյան կոտրվածքը: 

 Այն բարելավում է երեսպատիչների գեղագիտական հատկությունները: 

 Ատամի ձևը ազատորեն կարելի է փոփոխել: 

 Ատամի դիրքը կարելի է փոփոխել: 

 Օկլյուզիայի շտկումը դարձնում է հնարավոր: 

 Հնարավորություն է տալիս սահմանը տեղակայելու օկլյուզիոն 

ազդեցությունից դուրս (նկ.2.3.9): 

 
Նկ. 2.3.9. ա) Հղկում առանց կտրող եզրի վերածածկի (կոնտակտային ոսպնյակի տիպ): 

բ) Կտրող եզրի վերածածկով դասական հղկումը: 

գ) Կտրող եզրի զգալի վերածածկով հղկումը (3/4 տեսակի հղկում): 

Նկ. 2.3.8. ա) Ապրոքսիմալ մակերեսի

ճիշտ հղկում, երբ սահմանը չի երևում և

պահպանված է կոնտակտային կետը: 

բ) Ապրոքսիմալ մակերեսի սխալ հղկում,

երբ ապրոքսիմալ սահմանը երևում է և չի

ապահովվում էսթետիկան: 

ա բ

ա բ գ 
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Կտրող եզրի հղկումը պետք է ապահովի կերամիկայի շերտի հաստություն 

մոտ 1մմ, ավելի խոր հղկումը՝ 1,5-2մմ, կարելի է իրականացնել ժանիքների և 

ստորին կտրիչների դեպքում:  

Կտրող եզրի հղկումն անհրաժեշտ է լեզվային մակերեսը հղկելու համար: 

Լեզվային մակերեսի հղկման աստիճանը պայմանավորված է անհատա-

կան կլինիկական դեպքով: Լեզվային սահմանը պետք է տեղակայվի օկլյուզիոն 

ազդեցության սահմաններից դուրս: Այս վերջնական սահմանը գծագրվում է 

ալմաստե գնդաձև գչիրով՝ ստեղծելով փոքր-ինչ ներընկած սահման: Հետևյալ 

մակերեսների հղկումից հետո 

գնահատվում է հղկած ատամը: (նկ. 

2.3.10): 

Այնուհետև իրականացվում է 

դրոշմի ստացումը, որի մեթոդը 

նկարագրված է օրթոպեդիկ ստոմա-

տոլոգիայի դասագրքի մյուս բաժին-

ներում:  

Հաջորդ փուլը ժամանակավոր 

երեսպատիչի պատրաստումն է ու 

ցեմենտավորումը /մեթոդը համապատասխանում է ժամանակավոր պսակների 

պատրաստման մեթոդին/: 

 

Երեսպատիչի պատրաստման լաբորատոր եղանակները 

Երեսպատիչների պատրաստման լաբորատոր եղանակներն են 

մամլման /IPS e.max press-ը, CERAPRESS-ը/, հրակայուն մոդելի վրա /Refractory/ 

երեսպատիչի շերտավոր մոդելավորումը և կոմպյուտերային ֆրեզավորումը 

/CAD-CAM/: 

Հրակայուն մոդելի վրա երեսպատիչի պատրաստման լաբորատոր 

փուլերն են. 

1. Ստացված դրոշմից մոդելների ստացումը: Հիմնական դրոշմից ստանում են 

երկու մոդել՝ հսկիչ մոդել, որի վրա պատրաստի երեսպատիչն ուղարկվում է 

կլինիկա, և քանդովի համակցված աշխատանքային մոդել։ 

2․ Քանդովի համակցված 

աշխատանքային մոդելից 

հանվում է այն շտամպիկը, որի 

վրա պետք է պատրաստվի 

երեսպատիչը, քսվում է հատուկ 

լաք և թրծվում է։ 

3․ Այդ շտամպիկից 

կրկնօրինակելով /դուբլիկացիա/ 

ստանում են հրակայուն 

շտամպիկը, որը թրծվում է 

Նկ .2.3.10. Հղկված ատամների

վերջնական տեսքը: 

Նկ. 2.3.11. Հրակայուն շտամպիկ: 
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վառարանում հատուկ ջերմաստիճանով (նկ. 2.3.11): 

 Միակցիչ կերամիկան շատ հիդրոսկոպիկ է, այդ իսկ պատճառով շտամպիկը 

պետք է չոր լինի։ Թրծելուց հետո այդ զանգվածն առաջացնում է հարթ 

հայելանման շերտ, որի վրա շերտ առ շերտ տեղադրվում է դենտինը, էմալը և 

վերջում ջնարակվում է (նկ. 2.3.12): 

   

Նկ. 2.3.12. ա) միակցիչ կերամիկական շերտ, բ) Կերամիկական շերտերի տեղադրումը: 

5․ Հրակայուն շտամպիկը հեռացվում է պատրաստի երեսպատիչից հատուկ 

գչիրների միջոցով, որից հետո զգուշորեն հեռացվում են հրակայուն զանգվածի 

մնացորդները, միկրոավազաշիթի միջոցով, որպեսզի երեսպատիչը չվնասվի։ 

Հեռացնելուց հետո հարթեցվում են երեսպա-

տիչի եզրերը և աշխատանքային մոդելի վրա 

փորձարկում է ոսկեգույն հատուկ փոշու 

միջոցով, որպեսզի հայտնաբերվեն վաղա-

ժամ հպումները, և դրանք հեռացվեն 

հատուկ գչիրներներով։ Այս ամենը ստուգե-

լուց հետո երսպատիչը տեղադրվում է հսկիչ 

/мастер/ մոդելի վրա և ուղղարկվում 

կլինիկա (նկ.2.3.13): 

 Համապատասխան նյութերի ճիշտ օգտա-

գործելու, դրանց հստակ կանոններին 

հետևելու դեպքում ստացվում են իդեալական եզրային հպում ունեցող էսթետիկ 

երեսպատիչներ։ 

 IPS e.max press-ով երեսպատիչների պատրաստման լաբորատոր փուլերը 

1․Սիլիկոնային երկշերտ դրոշմից պատրաստվում է աշխատանքային քանդովի 

մոդելը, շտամպի հղկված հատվածը պատվում է կոմպենսացնող լաքով և մոմով 

ձևավորվում է հիմնակմախքը (նկ.2.3.14):  
  

ա բ 

Նկ. 2.3.13. Պատրաստի երեսպատի

հսկիչ մոդելի վրա: 
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2․ Մոմե ռեպրոդուկցիայի վրա ֆիքսվում 

են ձուլաձողերը, տեղադրվում 

սիլիկոնային գլանի հիմքի վրա, որի մեջ 

լցնում են փաթեթանյութը և փակում 

կափարիչը։ Հրակայուն զանգվածը 

կարծրանալուն պես գլանը գիպսե 

դանակով ազատում ենք պլաստիկ 

կափարիչից, հիմքից և սիլիկոնային գլանից, 

որն էլ տեղադրվում է մուֆելային 

վառարանում (նկ.2.3.15): 

  3․ Մուֆելային վառարանից հանելուց հետո 

գլանի մեջ տեղադրվում է նախապես 

ընտրված չափի, գույնի և թափանցիկության 

կերամիկական կոճակ՝սառը վիճակում (նկ. 

2.3.16.): 

 Կոճակի վրա տեղադրվում է մխոց։ Կերա-

միկական կոճակը և մխոցը տեղադրվում են 

գլանի հիմքային մասում առկա գլանաձև 

խոռոչի մեջ։ Այս ամենը տեղափոխվում է հատուկ կերամիկական մամլող 

վառարան, որի գլխամասը համալրված է մամլվող /պրեսավորող/ մեխանիզմով 

(նկ.2.3.17): 

 4․ Թրծման ծրագրի ընթացքում գլանը տաքանում է մինչև անհրաժեշտ ջերմաս-

տիճանը, հալվում է կերամիկական 

կոճակը, և ծրագրով նախատեսված պահին միանում է մամլվող մեխանիզմը։ 

Վերջինս, հասնելով գլանի մխոցին, սեղմում է այն՝ կաղապարի մեջ ներարկելով 

նրա տակ եղած հալված կերամիկական զանգվածը։ Թրծման ծրագիրն 

ավարտելուց հետո գլանն անմիջապես հարկավոր է հեռացնել վառարանից՝ 

Նկ. 2.3.14. Աշխատանքային 

քանդովի մոդել: 

Նկ. 2.3.16. Կերամիկական կոճակներ

 ըստ գույների: 

Նկ. 2.3.17. Կերամիկական  

մամլող վառարան 
 

Նկ. 2.3.15. Ձուլաձողերի

տեղադրումը: 
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տեղադրելով սառեցման համար նախատեսված մետաղական հատուկ ցանցի 

վրա, որը նպաստում է ջերմության իջեցմանը (նկ.2.3.18.): 

 5․Գլանը սառչելուց հետո, մամլված կերամիկական կոնգլոմերատը հարկավոր 

է անջատել փաթեթանյութից։ Առաջին հերթին հարկավոր է անջատել մխոցը, 

մեկ այլ մխոցով նշվում է նրա մխրճման մակարդակը (նկ. 2.3.19): 

 
Նկ. 2.3.20. Մխոցը հեռացնելը։ 

 

 

Այնուհետև սեպարացիոն սկավառակով գլանը հատվում է, մխոցը 

անջատվում է գլանի մի հատվածի հետ։ Մխոցն ազատվում է փաթեթանյութից։ 

(նկ. 2.3.20)։ 

 6․Կերամիկական կոնգլոմերատը փաթեթանյութից ազատվում է 

ավազաշիթի միջոցով (նկ .2.3.21)։   

Նկ. 2.3.18. Պրեսավորման ընթացքը:

Նկ. 2.3.19. Մխոցի երկարության 

չափումը։ 

Նկ. 2.3.21.Պատրաստի կերամիկական

կոնգլոմերատ 

Նկ․ 2.3.22. Կերամիկական 

երեսպատիչի հարմարեցումը 

աշխատանքային մոդելի վրա։ 
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7․Հարկավոր է հանել ձուլաձողերը և հիմնակմախքը հարմարեցնել աշխատան-

քային մոդելի վրա (նկ.2.3.22)։ 

Քանի որ հիմնակմախքը բավականին թափանցիկ է, ուստի անհրաժեշտ է հաշվի 

առնել նաև հղկված ատամի գույնը։ Այդ նպատակով լուսային կոմպոզիտից պատ-

րաստվում են շտամպներ՝ նախապես որոշելով գույնը։  

8․Երեսպատող շերտն ավելացնելուց առաջ հիմնակմախքը մշակվում է ավազաշի-

թով՝ ալյումինի օքսիդով , այնուհետև գոլորշու շիթով։ Որպես բազալ շերտ 

օգտագործվում են խոր դենտինային /օպակ/ կամ ներկավորող փոշիներ: Այս շերտը 

պետք է շատ բարակ լինի, որի թրծումից հետո շերտ առ շերտ ավելացվում են 

դենտինային և էմալային զանգվածները։ Եթե անհրաժեշտ է երեսպատիչը ներկվում 

է և վերջում ջնարակվում(նկ.2.3.23)։ 

   
Նկ. 2.3.23. Կերամիկական երեսպատիչի վերջնական տեսքը։ 

Փորձարկում  

 Երեսպատիչների փորձարկումը պետք է իրականացվի մեծ զգուշությամբ 

(նկ.24)։ 

 

Այս փուլի նպատակը՝ 

 Երեսպատիչների հավաքածուի հարմարեցման գնահատում 

• գույնի գնահատում, 

• կոմպոզիտային ցեմենտի գույնը որոշելը, 

• յուրաքանչյուր երեսպատիչի հպման գնահատումը։ 

 Հղկված ատամը նախ մշակվում է 

մանր պեմզայի սուսպենզիայով և ջրով, 

որից հետո ատամը լավ լվացվում է:  

 Ատամը և երեսպատիչի ներքին 

մակերեսը խոնավացվում է, ու երեսպա-

տիչը տեղակայվում է ատամի մակերեսին: 

Մի քանի երեսպատիչների հավաքածու 

ունենալու դեպքում, փորձարկումը 

սկսվում է ամենահետին ատամներից: Այս 

փուլում չի կարելի ճնշում գործադրել, 

բոլոր շտկումները պետք է իրականացվեն 

սպիտակ սիլիկոնային պոլիրներով կամ 

կարմիր եզրագծով ալմաստե գործիքներով: 

Նկ. 2.3.24. Երեսպատիչի 

փորձարկում բերանի խոռոչում։ 
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 Երեսպատիչների հավաքածուի փորձարկումը 

 Յուրաքանչյուր երեսպատիչի անհատական փորձարկումից հետո իրա-

կանացվում է ամբողջական հավաքածուի փորձարկում: Երբեմն ջուրը կամ 

գլիցերինը կարող են մեծացնել ադհեզիան, սակայն ներկայումս հեղինակները 

նախընտրում են օգտագործել թափանցիկ սիլիկոն, որի պոլիմերիզացիայից 

հետո երեսպատիչն ամրանում է ատամի մակերեսին, ավելին՝ նրա թափանցիկ 

երանգը չի փոխում կերամիկայի գույնը: Օկլյուզիան չի կարելի շտկել նախքան 

երեսպատիչը ամրացնելը:  

 Գույնի գնահատումը։ 

Ադհեզիվ ֆիքսացիայից հետո երեսպատիչի վերջնական գույնը պայմանա-

վորված է հետևյալ գործոններով՝ 

Կերամիկայի գույնով 

Ատամի գույնով 

Կոմպոզիտային ցեմենտի գույնով ու հաստությամբ։ 

Երեսպատիչների գույնը պետք է գնահատվի փորձարկման ժամանակ՝ 

հաշվի առնելով ատամի գույնի ազդեցությունը: Եվ սրանից հետո պետք է ընտրել 

կոմպոզիտային ցեմենտը, որն ունակ է շտկելու կերամիկայի գույնի աննշան 

թերությունները։  

Ձևի նվազագույն շտկումը կարելի է իրականացնել ցեմենտավորելուց հետո, 

ավելի լուրջ փոփոխությունների համար այն վերադարձվում է աշխատանոց: 
 

 Ադհեզիվ ֆիքսացիա 

 Երեսպատիչի նախապատրաստում 

 Երեսպատիչը թթվամշակվում է ֆտորաջրածնային թթվով / плавиковая 
кислота/ (նկ. 2.3.25)։ 

 

Թթվամշակումը պարտադիր փուլ է, այն 

մակերեսի մասնակի քայքայման շնորհիվ 

վերացնում է մակերեսային միկրոճաքերը:  

  Ադհեզիվ նյութով հագեցումն ապա-

հովում է ամրացում և ծանրաբեռնվածութ-

յան ավելի լավ բաշխումը, որով բա-

ցատրվում է կերամիկայի մեխանիկական 

հատկությունների լավացումը բոնդինգից 

հետո: Թթվամշակումը լավացնում է 

ադհեզիվ նյութի ավելի լավ ներծծվելու 

ունակությունը և վերջնականապես մաք-

րում է երեսպատիչի ներքին մակերեսը: 

Թթվամշակումից հետո երեսպատիչի ներ-

քին մակերեսը պետք է ունենա սառցակալած ապակու տեսք (морозный вид) 

թթվամշակված էմալի մակերեսի նման (նկ. 2.3.26.)։ 

  

 

Նկ. 2.3.25. Կերամիկական 

երեսպատիչի թթվամշակումը 

ֆտորջրածնային թթվով։ 
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Թթվամշակված և լիարժեք մաքրված երեսպատիչի ներքին մակերեսին բարակ 

շերտով քսվում է սիլան /սիլիցիումօրգանական կապող նյութ/, որն 

ապահովում է քիմիական կապը կոմպոզիտային ցեմենտի և կերամիկայի միջև 

(նկ. 2.3.27)։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կարելի է օգտագործել միաբաղադրիչ և երկբաղադրիչ սիլաններ: 

Միաբաղադրիչ սիլանների օգտագործումն ավելի դյուրին է, սակայն 

պարտադիր պայման է երեսպատիչի ներքին մակերեսի թթվամշակումը 

անմիջապես սիլանը քսելուց առաջ: Քսվում է երկու, կամ երեք շերտ սիլան: 

Միայն այս փուլից հետո կարելի է քսել ադհեզիվ (նկ. 2.3.28)։ 

Եթե նախապես սիլան քսված երես-

պատիչը թրջվում է թքով  

/փորձարկման ժամանակ/, կարելի է 15 

վայրկյան մշակել 37%-անոց ֆոսֆորական 

թթվով, որը հնարավորություն կտա 

լիարժեք վերականգնելու սիլանի որակը: 

Սիլանի քսումը բոնդինգից մինչև 7 օր 

ժամկետում չի թուլացնում կապը: 

 Ատամի մշակումը 

 Երեսպատիչը փորձարկելուց առաջ 

ատամը պետք է մաքրված լինի: 

Փորձարկելուց հետո նույնպես պետք է 

ատամի մակերեսը լիարժեք մաքրել: 

Ատամի էմալը պետք է թթվամշակվի 15-30 վայրկյան 32-37%-անոց ֆոսֆորա-

կան թթվով, որից հետո պետք է լավ լվանալ մակերեսը և չորացնել՝ խուսափելով 

գերչորացումից (նկ.2.3.29)։ 

Թթվամշակումը նաև մաքրում և ախտահանում է ատամը: Թթվամշակված և 

մաքրված ատամները պետք է իրարից անջատվեն շատ բարակ միջատամնային 

թիթեղներով, որպեսզի կանխվի կոմպոզիտի արտահոսքը այլ մշակված 

հատվածներ: 

Նկ. 2.3.27. Կերամիկական 

երեսպատիչի մշակումը սիլանով։ 

Նկ. 2.3.28. Կերամիկական 

երեսպատիչի մշակումը ադհեզիվով։ 

Նկ. 2.3.26. Թթվամշակումից հետո 

սառցակալած ապակու տեսքը։ 
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Նկ. 2.3.29. Հղկված ատամի թթվամշակումը։ 

 

Եթե հարվզիկային հատվածին մոտենալը դժվարացած է, խորհուրդ է 

տրվում տեղադրել ռեետրակցիոն թել: Թելը պետք է տեղադրել մինչև 

թթվամշակելը, որպեսզի խուսափենք արյունահոսությունից, որը կարող է 

կեղտոտել ատամի մակերեսը: 

 Հետագայում ատամի մակերեսով մեկ քսվում է փրայմեր, չորացվում, 

որից հետո քսվում է ադհեզիվը (նկ.2.3.30)։ 

  
Նկ. 2.3.30. Հղկված ատամի մշակումը ադհեզիվով։ 

 

Երեսպատիչի ներքին մակերեսին տեղադրվում է ընտրված կոմպոզիտային 

ցեմենտը (նկ.2.3.31)։ 
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Երեսպատիչը զգուշությամբ և ճշգրտորեն 

տեղադրվում է տեղը՝ հավասարաչափ 

սեղմելով: Այն պահվում է տեղում հատուկ 

գործիքով: Երբ երեսպատիչը ճիշտ տե-

ղադրվում է ատամի մակերեսին, միջատամ-

նային շերտը հեռացվում է դեպի օրալ 

մակերես, կոմպոզիտի ավելցուկները հեռաց-

վում են զոնդով կամ խոզանակով։ Ապրոք-

սիմալ հատվածներից ցեմենտի ավելցուկ-

ները հեռացվում են ատամնաթելով: Երես-

պատիչի դիրքը ստուգվում է հայելիով և 

զոնդով, կատարվում է կարճ պոլիմե-

րիզացիա (10վ վեստիբուլյար և օրալ կողմե-

րից), որից հետո հեշտությամբ հեռացվում են 

ցեմենտի մնացորդները, քանի որ այն դեռ 

վերջնական չի կարծրացել: Կատարվում է 

երեսպատիչի վերջնական պոլիմերացում երեք կողմերից յուրաքնչյուրը 1-

ական րոպե, ընդհանուր առմամբ՝ 3 րոպե /վեստիբուլո-ցերվիկալ, վեստիբուլո-

ինցիզիվալ, օրալ-ինցիզիվալ/: Կոմպոզիտի բոլոր ավելցուկները պետք է 

ամբողջությամբ հեռացվեն հաջորդ երեսպատիչը ֆիքսելուց առաջ (նկ. 2.3.32)։ 
 

    

   
Նկ. 2.3.32.Կոմպոզիտային ցեմենտի պոլիմերացումը և ցեմենտի ավելցուկների 

հեռացումը։ 

 

 Երեսպատիչների անտեսանելի լինելը նրանց առավելությունն է, բայց 

շատ է դժվարացնում դրանց վերջնական մշակումը: Վոլֆրամե և ալմաստե 

գչիրների կիրառումը կարող է հանգեցնել կերամիկայի և ատամի էմալի վնաս-

մանը, ուստի պետք է հնարավորինս քիչ օգտագործվեն: 

Նկ. 2.3.31. Կերամիկական 

երեսպատիչի ներքին մակերեսին 

կոմպոզիտային ցեմենտի 

տեղադրումը։ 
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 Սահմանների մաքրումը նախընտրելի է կատարել նշտարի սուր եզրով: 

Վերջնական մշակումը սկսվում է կարծրաձույլ ֆինիրներով: Այս գչիրների 

ծայրը, ի տարբերություն ալմաստե գչիրների, սուր չէ, որի շնորհիվ կանխվում է 

ատամի վնասումը: Միջատամնային հատվածները մաքրվում են շտրիպսերով 

(նկ. 2.3.33)։ 

  
Նկ. 2.3.33. Միջատամնային հատվածների մաքրումը շտրիպսերով։ 

Երեսպատիչի օրալ մակերեսը մշակվում է հատուկ կարծրաձույլ ֆինիր-

ներով: Միջատամնային և հարվզիկային հատվածներում ցեմենտի առկա-

յությունը ստուգվում է ֆլոսե-

րով: Եթե եզրերը տեսանելի են, 

կարելի է օգտագործել ռետինե 

սպիտակ պոլիրներ, հետո էլ 

ալմաստե մածուկ: Բոլոր 

շտկված մասերը պետք է 

վերջնական փայլեցվեն, 

սկզբում ռետինե պոլիրներով, 

իսկ վերջում ալմաստե փայլեց-

նող մածուկով (նկ. 2.3.34): 

 

 

2.4․ Ատամների ախտաբանական մաշվածությունը 
 

Ատամների կարծր հյուսվածքների արատները բաժանվում են երկու խմբի՝ 

 կարիեսային, 

 ոչ կարիեսային։ 

Ոչ կարիեսային դեֆեկտներն իրենց հերթին լինում են՝ 

 ֆոլիկուլյար զարգացման ընթացքում առաջացող, 

 ատամների ծկթումից հետո առաջացող։ 

Ախտաբանական մաշվածությունը ատամների ոչ կարիեսային ախտահա-

րում է, որն առաջանում է ատամների ծկթումից հետո: 

Նորմայում մարդու կյանքի ընթացքում կատարվում է ատամի էմալի և դեն-

տինի կորուստ, որը սկսվում է անմիջապես ատամի ծթումից հետո: Այս պրոցեսը 

կոչվում է ֆիզիոլոգիական մաշվածություն: Ատամի կարծր հյուսվածքների 

կորստի արտահայտվածության չափն անհատական է և պայմանավորված է` 

Նկ. 2.3.34. Վերջնական տեսքը: 
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 կծվածքի տեսակով, 

 էմալի և դենտինի ամրությամբ, 

 ծամողական ճնշման մեծությամբ, 

 օգտագործվող սննդի տեսակով։ 

Ատամի էմալի ֆիզիոլոգիական մաշվածությունը լինում է երկու ուղղութ-

յուններով`հորիզոնական, ուղղահայաց։ 

Հորիզոնական ուղղությամբ ատամների մաշվածությունը դիտվում է 

կտրիչների ու ժանիքների կտրող եզրերի և նախաաղորիքների ու աղորիքների 

թմբիկների վրա: Այս երևույթը դիտվում է որպես օրգանիզմի հարմարվողական 

պրոցես, քանի որ կյանքի ընթացքում լինում են պարօդոնտի ոսկրային և արյու-

նատար համակարգի փոփոխություններ, որոնք նվազեցեցնում են վերջինիս 

դիմացկունությունը: Ֆիզիոլոգիական մաշվածության հետևանքով փոխվում են 

նաև ատամների թմբիկների անկյունները, վերջիններս դառնում են ավելի տա-

փակ: Եվ քանի որ պարօդոնտն ավելի քիչ է հարմարեցված կողմնային ծանրա-

բեռնվածություններին, տափակ թմբիկներով ատամները ոսկրային հյուսվածքի 

կորստի դեպքում չեն հասնում դեկոմպենսացված վիճակի: Այսպիսով, կան-

խարգելվում է պարօդոնտի ֆունկցիոնալ գերծանրաբեռնվածության վտանգը:  

Ուղղահայաց մաշվածությունը առկա է ատամների կոնտակտային մա-

կերեսներին: Տարիների ընթացքում միջատամնային կետային կոնտակտները 

վերածվում են կոնտակտային մակերեսների: Թվում է, թե մաշվածության այս 

տեսակը պետք է հանգեցնի միջատամնային տարածությունների` տրեմաների 

և դիաստեմաների առաջացման։ Սակայն դա չի լինում, որը բացատրվում է 

ատամների մեդիալ տեղաշարժով, հետևաբար նաև ատամնաշարի անընդ-

հատության պահպանմամբ: 

Որոշ մարդկանց դեպքում ֆիզիոլոգիական մաշվածությունը բացակայում է, 

որը հանգեցնում է ատամի ներատամնաբնային և արտաատամնաբնային 

փոխհարաբերության խախտման և պարօդոնտի ֆունկցիոնալ գերծանրա-

բեռնվածության առաջացման: Այս դեպքում հիվանդների մոտ առաջանում է 

տարբեր աստիճանների արտահայտված ծամողական տրավմա: Այսպիսով, 

ֆիզիոլոգիական մաշվածությունը օրգանիզմի հարմարվողական պրոցես է, որն 

ուղղված է ծամողական ապարատի մորֆոլոգիական և ֆունկցիոնալ ամբող-

ջականության պահպանմանը: 

Ատամների կարծր հյուսվածքների մաշվածությունը կարող է լինել նաև 

ախտաբանական: Ախտաբանական մաշվածությունը ծանր և տարածված 

հիվանդություն է, որի հաճախականությունը, ըստ տարբեր հետազոտություն-

ների արդյունքների, 12-18% է քսանից վաթսուն տարեկան տարիքային խմբում 

և 42%` վաթսուն տարեկանից մեծ տարիքային խմբում: 

Պատճառագիտությունը 

Ախտաբանական մաշվածությունը բազմապատճառային հիվանդություն է: 

Ըստ Ա.Ս. Շերբակովի՝ հիվանդության առաջացման պատճառները բաժանվում 

են երեք խմբի՝ 
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1. կարծր հյուսվածքների ֆունկցիոնալ անբավարարություն՝ պայմանա-

վորված մորֆոլոգիական ոչ լիարժեքությամբ, 

2. ատամների ֆունկցիոնալ գերծանրաբեռնվածություն, 

3. մասնագիտական բնույթի ախտաբանական մաշվածություն։ 

 Կարծր հյուսվածքների ֆունկցիոնալ անբավարարությունը՝ պայմանա-

վորված մորֆոլոգիական ոչ լիարժեքությամբ, լինում է՝ 

ա. բնածին․ մոր կամ պտղի հիվանդությունների պատճառով ոչ լիարժեք ամելո-

գենեզ և դենտինոգենեզ: 

բ. ժառանգական․ Ստենտոն-Կապդեպոնի հիվանդություն, Մարմարյա հիվան-

դություն, չավարտված ամելոգենեզ և դենտինոգենեզ, 

գ. Ձեռքբերովի․ նեյրոդիստրոֆիկ փոփոխություններ, արյունատար, էնդոկրին և 

նյութափոխանակության համակարգերի խանգարումներ: 

Ատամների կարծր հյուսվածքների զարգացման և ծկթման ողջ ընթացքը 

կարգավորվում է օրգանիզմի էնդոկրին համակարգով: Այդ համակարգի որևէ 

ախտաբանական շեղում կարող է հանգեցնել նեյրոհումորալ և նյութափոխա-

նակության պրոցեսների խանգարման, հետևաբար նաև կարծր հյուսվածքների 

զարգացման խախտման. օրինակ` հարվահանագեղձն ապահովում է ծայրա-

մասային կալցիում–կալիումական նյութափոխանակությունը, հետևաբար այս 

համակարգի ախտաբանական խանգարումը կարող է հանգեցնել ատամների 

միկրոամրության նվազման: Միկրոամրությունը ատամների կայունությունն է 

մաշվածության հանդեպ, որը հաճախ նվազում է էմալի և դենտինի կրակալման 

խանգարման հետևանքով: Այդպիսի խանգարումների դեպքում ծամողական 

ակտը ատամների կարծր հյուսվածքների ախտաբանական մաշվածության 

առաջացման պատճառ է: 

Ատամների ֆունկցիոնալ գերծանրաբեռնվածությունը լինում է հետևյալ 

հիվանդությունների և վիճակների դեպքում՝ 

ա. ատամների մասնակի բացակայություն,  

բ. պարաֆունկցիա, բրուքսիզմ, 

գ. ծամողական մկանների հիպերտոնուս, 

դ. ատամների խրոնիկական տրավմա (կոշկակարների, դերձակների, ծխամորճ 

օգտագործող մարդկանց շրջանում, վատ պատրաստված օրթոպեդիկ կոնստ-

րուկցիաներից և այլն), 

ե. ուղիղ կամ խոր կծվածք։ 

Մասնագիտական բնույթի ախտաբանական մաշվածություն․ ատամի 

կարծր հյուսվածքների թթվային կամ հիմնային նեկրոզ: Ատամների քիմիական 

նեկրոզի առաջացման է հանգեցնում էմալի և դենտինի վրա ծծմբային, ազոտա-

կան, ֆոսֆորական թթուների գոլորշիների երկարատև ազդեցությունը: Քիմիա-

կան գործարաններում աշխատողների դեպքում թքի թթվայնությունը նորմայից 

շեղվում է, որը հանգեցնում է ատամի կարծր հյուսվածքներից կալցիումի 

դուրսբերմանը: Ինչպես նաև լինում է սննդային բնույթի մաշվածություն թթու 

սննդի չարաշահումից, հանքային աղերի և սպիտակուցների պակասից, 

ավիտամինոզից: 
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Այսպիսով, «ախտաբանական մաշվածություն» տերմինն ընդգրկում է 

ատամնածնոտային համակարգի ախտաբանական տարբեր վիճակներ, սակայն 

բոլոր դեպքերում ախտաբանաատոմիական բնորոշումը նույնն է` ատամի 

էմալի և դենտինի արագացված կորուստ: 

Կլինիկական պատկերը 

Ախտաբանական մաշվածության կլինիկան բազմաբնույթ է: Հիմնական 

ախտանիշներն են ատամների պսակների չափերի փոքրացումը, ատամի 

պսակի անատոմիական ձևի փոփոխությունը, որի հետևանքով խախտվում է 

ծամողական ճնշման փոխանցումը պարօդոնտի հյուսվածքների և քունք-

ստործնոտային հոդին: 

Հիվանդության ընթացքում զարգանում են դիմածնոտային համակարգի 

ֆունկցիոնալ և մորֆոլոգիական հետևյալ փոփոխությունները` 

 դիմածնոտային մկանային համակարգի տոնուսի բարձրացում և 

անհամաչափ կծկում, 

  ծամողական ակտի տևողության երկարում, 

 ծամողական ֆունկցիայի արդյունավետության նվազում, 

 նյարդամկանային խանգարումներ, 

 լորձաթաղանթի տրավմատիկ ախտահարումներ, 

 ատամների զգայունության բարձրացում, 

 դեմքի ստորին 1/3-ի իջեցում, 

 քունքստործնոտային հոդի տարրերի փոխհարաբերության շեղում։ 

 

Ախտաբանական մաշվածության դասակարգումը 
 

Գոյություն ունեն տարբեր հեղինակների կողմից առաջարկվող բազմա-

թիվ դասակարգումներ: Ստորև ներկայացվում են հիմնականում կիրառվող 

դասակարգումները. 

1. Ըստ հիվանդության տեղակայման (ըստ Գրազովսկու)` 

ա. ուղղահայաց (քմային, վեստիբուլյար, կոնտակտային մակերեսներ), 

բ. հորիզոնական (ծամողական մակերեսներ, կտրող եզրեր), 

գ. խառը (ուղղահայաց և հորիզոնական)։  

2. Ըստ պսակի մաշվածության աստիճանի (ըստ Բուշանի)` 

ա. ատամի պսակի բարձրության 1/3-ի մաշվածություն, 

բ. ատամի պսակի բարձրության 1/3 – 2/3-ի մաշվածություն, 

գ. ատամի պսակի բարձրության 2/3 և ավելի մաշվածություն։ 

3. Ըստ ընդգրկված ատամների քանակի (ըստ Կուրլյանդսկու)՝ 

ա. լոկալիզացված (մեկ կամ մի քանի ատամ), 

բ. գեներալիզացված (վերին և ստորին ատամնաշարեր)։ 

4. Ըստ դեմքի ստորին 1/3-ի փոփոխության՝ 

ա. կոմպենսացված (ուղեկցվում է ատամնաբնային ելունի գերաճով), 

բ. դեկոմպենսացված (առանց ատամնաբնային ելունի գերաճի)։  
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Կոմպենսացված տեսակի դեպքում ատամների պսակների բարձրության 

իջեցումն ուղեկցվում է ատամնաբնային ելունի գերաճով, որի հետևանքով 

դեմքի ստորին 1/3-ի փոփոխություն չի դիտվում 

(նկ. 2.4.1), նաև քունքստործնոտային հոդում 

պահպանվում է հոդագլխիկի ճիշտ դիրքը 

հոդափոսիկում: 

Դեկոմպենսացված տեսակի դեպքում 

ատամնաբնային ելունի գերաճ չի դիտվում, 

հետևաբար ատամների պսակների 

բարձրության իջեցումը չի կոմպենսացվում: 

Նկարագրվում է հիվանդի դեմքի ստորին 1/3-ի 

իջեցում (նկ. 2.4.2), քթաշրթունքային և 

կզակային ծալքերը դառնում են ավելի 

արտահայտված, շրթունքները բարակում են, 

հիվանդի դեմքը ձեռք է բերում ծերունական 

տեսք: 

Քունքստործնոտային հոդում հոդագլխիկի 

դիրքը շեղվում է, ֆիզիոլոգիական հանգստի 

դիրքում այն տեղակայվում է հետ և ներքև: Հոդա-

գլխիկի այս դիրքը հանգեցնում է հոդի գերծանրա-

բեռնվածության, որը կարող է դեֆորմացնող 

արթրոզի առաջացման պատճառ դառնալ: Հոդում 

առաջացող փոփոխությունները հանգեցնում են 

ծամողական մկանների կպման կետերի միջև 

եղած տարածությունների փոքրացման և ծամո-

ղական արդյունավետության նվազման: 

 

Կծվածքի իջեցում 

Կծվածքի իջեցման պատճառը ախտաբա-

նական մաշվածության արդյունքում ձևավորված մշտական կծվածքն է: 

Հետազոտությունների արդյունքում պարզվել է, որ կծվածքի իջեցում դիտվում է 

բնակչության 6%-ի դեպքում (քսան տարեկան և ավելի տարիքային խմբում): 

Կլինիկական պատկերը բազմաբնույթ է։ Այն ավելի պատկերավոր 

ներկայացնելու համար կծվածքի իջեցման կլինիկան կարելի է դիտարկել ըստ 

փուլերի. 

I փուլ․ ատամների պսակների մինչև 1/3-ի մաշվածություն (նկ. 2.4.3)․ 

Նկ. 2.4.1. Ախտաբանական 

մաշվածության կոմպենսացված

տեսակը։ 

Նկ. 2.4.2. Ախտաբանական 

մաշվածության 

դեկոմպենսացված տեսակը։ 
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Դիմային փոփոխություններն աննշան 

են, առանձին դեպքերում կարող են 

դիտվել ատամների գերզգայունութ-

յուն և ծամիչ մկանների հիպերտոնուս: 

Հիվանդի գանգատները հիմնականում 

էսթետիկ բնույթի են: Բերանի խոռոչի 

զննման ժամանակ նկատվում է 

ատամների պսակների մաշվածութ-

յուն դրանց 1/3-ի չափով, լոր-ձա-

թաղանթը նորմայի սահմաններում է, 

ռենտգեն հետազոտության ժամանակ 

պարօդոնտում փոփոխություններ չեն 

նկատվում: Վերին և ստորին կտրիչների միջև ուղղահայաց ճեղքի առկա-

յությունը հարաբերական է (պայմանավորված կծվածքի տեսակով) և չի 

գերազանցում 2 - 3մմ-ը: 

II փուլ․ ատամների պսակների 

մինչև 2/3 և ավելի մաշվածություն (նկ. 

2.4.4)․ 
 

Կծվածքի իջեցման այս փուլում 

կատարվում են օկլյուզիոն բարձրու-

թյան իջեցում, ատամնաբնային ելունի 

դեֆորմացիա:  

Հիվանդները գանգատվում են` 

1. էսթետիկ անբավարարությունից, 

2. դեմքի ձևի փոփոխություններից, 

3. ծամողական ակտի 

դժվարացումից, 

4. ատամների զգայունության բարձրացումից:  

Կատարվում են դեմքի «ծերունական» փոփոխություններ․ քթաշրթային և 

կզակային ծալքերն ավելի արտահայտված են, բերանի անկյունները՝ իջած, որը 

հաճախ ուղեկցվում է անգուլյար խեյլիտով (կերվածք): Այն դեպքում, երբ 

կծվածքի իջեցման պատճառը միայն ախտաբանական մաշվածությունն է, 

բերանի խոռոչի զննման ժամանակ նկատվում է, որ ատամները կայուն են, 

սակայն դրանց ձևը բավականաչափ փոփոխված է: Հիվանդության կլինիկական 

պատկերն ավելի ծանրանում է, երբ ախտաբանական մաշվածությունը 

զուգակցվում է կողմնային ատամների կորստով: Այս դեպքում բերանի խոռոչի 

զննման ժամանակ, բացի ատամների ձևաբանական փոփոխություններից, 

դիտվում են նաև նրանց շարժունություն, ատամնաբնային ելունի դեֆորմացիա, 

ատամնաշարերի անընդհատության խախտում, ատամների դիրքի շեղում 

Նկ. 2.4.3. Ատամների պսակների 1/3-ի 

ախտաբանական մաշվածությունը։ 

Նկ. 2.4.4. Ատամների պսակների 2/3-ի 

ախտաբանական մաշվածությունը։ 
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(Պոպով-Գոդոնի ֆենոմեն), գերծանրաբեռնված ատամների մխրճում ատամ-

նաբնային ելունի մեջ: Ռենտգեն հետազոտության ժամանակ դիտվում է 

պերիօդոնտալ ճեղքի լայնացում: Վերը նկարագրված ախտաբանական 

երևույթներն անդրադառնում են քունքստործնոտային հոդի ֆունկցիոնալ 

վիճակին, զարգանում է հոդի և ծամիչ համակարգի ծանր դիսֆունկցիա: Այն 

դեպքում, երբ անհամապատասխանություն է առաջանում հոդի վրա ազդող 

ծամողական ճնշման և նրա հյուսվածքների ֆիզիոլոգիական տանելիության 

միջև, հաճախ զարգանում է քունքստործնոտային հոդի դեֆորմացնող արթրոզ: 

Այն ընթանում է հոդի հյուսվածքների ոչ ինֆեկցիոն, տրոֆիկ դեգեներատիվ 

ախտահարումներով:  

Այս դեպքում հիվանդները գանգատվում են`  

1. լսողության նվազումից,  

2. ականջներում աղմուկի առկայությունից, 

3. բերանի խոռոչում չորությունից, 

4. բերանը բացելիս և փակելիս ժամանակ նյարդային բնույթի ցավերից 

(ճառագայթվում են եռվորյակ նյարդի ճյուղերի ուղղությամբ), 

5. հոդում աղմուկի առկայությունից,  

6. բերանը բացելիս ստորին ծնոտի տեղաշարժից,  

7. բերանը բացելու սահմանափակումից, 

8. մկանանյարդային համակարգի ֆունկցիոնալ խանգարումներից (պարա-

ֆունկցիա, բրուքսիզմ): 

Վերը նշված գանգատների դեպքում անհրաժեշտ է կատարել հոդի և 

ծամիչ մկանների պալպացիա, կարող են կատարվել նաև լրացուցիչ 

պարակլինիկական հետազոտություններ: Հոդի պալպացիան պետք է սկսել 

կենտրոնական օկլյուզիայի դիրքում հոդագլխիկի կողմնային մակերեսներից: 

Այն հնարավորություն է տալիս հայտնաբերելու հոդում ցավի կետերը, հոդերի 

անհամաչափ շարժումները: Ծամիչ մկանների պալպացիայի ժամանակ 

հայտնաբերվում են մկանների ցավի կետերը, նրանց կծկումների անհամաչա-

փությունը, հիպերտոնուսը կամ տոնուսի բացակայությունը: 

Այսպիսով, կծվածքի իջեցումը ծամիչ համակարգի ֆունկցիոնալ- մորֆո-

լոգիական շեղում է, երբ կատարվող ախտաբանական փոփոխությունները, 

սերտ փոխկապակցվելով միմյանց հետ, ձևավորում են ախտաբանական օղակ: 

Օրթոպեդիկ բուժում 

Նախքան բուժման ծրագիրը կազմելը անհրաժեշտ է որոշել՝ 

 հիվանդության առաջացման ամենահավանական պատճառները, 

 ախտաբանական մաշվածության տեսակը` գեներալիզացվա՞ծ, թե 

լոկալիզացվա՞ծ, կոմպենսացվա՞ծ, թե դեկոմպենսացվա՞ծ, 

 ախտաբանական մաշվածության աստիճանը` պսակի մաշվածության 

չափը, 

 պարօդոնտի վիճակը ռենտգենաբանական հետազոտության միջոցով, 

 կակղանի վիճակը էլեկտրաօդոնտոմետրիայի միջոցով, 

 դեմքի ստորին 1/3-ի բարձրության փոփոխությունները, 
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 հոդում մորֆոլոգիական և անատոմիական փոփոխությունները, 

Օրթոպեդիկ բուժումն ունի երկու նկատառում՝ 

1․ կանխարգելում, 

2․ բուժում։ 
Կանխարգելումը ներառում է` 

ա. ատամների կարծր հյուսվածքների հետագա մաշվածության կանխար-

գելումը, 

բ. քունքստործնոտային հոդում ախտաբանական փոփոխությունների 

առաջացման կանխումը։ 

Բուժումը ներառում է` 

ա. ատամների պսակների անատոմիական ձևի և ֆունկցիայի վերականգ-

նումը, 

բ. դեմքի ստորին 1/3-ի բարձրության վերականգնումը, 

գ. ծամիչ ֆունկցիայի վերականգնումը։ 

Ախտաբանական մաշվածության բուժումը կատարվում է մի քանի փուլով՝ 

1․ հիվանդության պատճառի վերացում` վատ սովորույթներ, բրուքսիզմ, 

պարաֆունկցիա և այլն, 

2․ օրթոպեդիկ բուժման նախապատրաստում` դիստալ օկլյուզիայի վերա-

ցում, միջատամնաբնային բարձրության վերականգնում, սուպերկոնտակտ-

ների վերացում, պրոթեզավորման համար տարածությունների ստեղծում, 

հոդի դիսֆունկցիայի բուժում, 

3․ ատամների պսակների վերականգնում օրթոպեդիկ եղանակով` շար-

ժական կամ անշարժ կոնստրուկցիաներով: 

Ախտաբանական մաշվածության օրթոպեդիկ բուժումն անհատական է և 

պայմանավորված է մաշվածության աստիճանով: 

Առաջին աստիճանի ախտաբանական մաշվածություն․ ատամների 

պսակների 1/3-ի մաշվածություն: Բուժումը կատարվում է մեկ փուլով․ 
ատամների պսակների անատոմիական ձևը վերականգնվում է ներդիրներով 

կամ կոմպոզիտային լցանյութերով: 

Երկրորդ աստիճանի ախտաբանական մաշվածություն․ ատամների 

պսակների 1/3- 2/3-ի մաշվածություն: Բուժումը կատարվում է երկու փուլով` 

I փուլ․ օկլյուզիոն բարձրության, հոդի և մկանային համակարգի 

ֆունկցիաների վերականգնում, 

II փուլ․ պրոթեզավորում օրթոպեդիկ տարբեր կոնստրուկցիաներով։ 

Օկլյուզիոն բարձրության վերականգնումը կատարվում է միափուլ՝ 

օգտագործելով ժամանակավոր շարժական կապպաներ (նկ. 2.4.5): 

Եթե քունքստործնոտային հոդում որևէ ախտաբանական փոփոխություն չի 

կատարվում, ապա 1–2 ամիս անց կատարվում է վերջնական պրոթեզավորում՝ 

նախապես ընտրված օրթոպեդիկ կոնստրուկցիաներով: Այն դեպքում, երբ 

հոդում առաջանում են ցավի ախտանիշներ, անհրաժեշտ է օկլյուզիոն բարձ-

րությունը իջեցնել և ցավերը վերացնելուց հետո համապատասխանեցնել 

նորմային:  
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Երրորդ աստիճանի ախտաբանական մաշվածություն․ ատամների 

պսակների 2/3 և ավելի մաշվածություն: Բուժումը կատարվում է երկու փուլով:  

Օկլյուզիոն բարձրության վերականգնում․ կատարվում է աստիճա-

նաբար, թեք մակե-

րևույթով օկլյուզիոն 

գլանակների օգտա-

գործմամբ, որոնք 

ապահովում են 

ստորին ծնոտի 

մեդիալ տեղաշարժը: 

Հոդագլխիկի տեղա-

շարժը դեպի առաջ 

անպայման պետք է 

իրականացվի քունք-

ստործնոտային հոդի 

ռենտգեն հսկողութ-

յամբ: Օկլյուզիոն 

բարձրությունը վերա-

կանգնելուց հետո 

կատարվում է 

օրթոպեդիկ բուժում: 

Օրթոպեդիկ կոնստրուկցիաների ընտրությունը պայմանավորված է կոնկրետ 

կլինիկական դեպքով:  

Ատամնաշարի պահպանված լինելու դեպքում` ատամների անատոմիական 

ձևը վերականգնվում է ամբողջաձույլ գամիկավոր ներդիրներով և մետաղա-

կերամիկական պսակներով:  

Այն դեպքում, երբ հիվանդության պատճառը բրուքսիզմն է կամ 

մկանային այլ պարաֆունկցիաները, կերամիկական շերտի կոտրվածքներից 

խուսափելու համար ավելի նպատակահարմար է կիրառել ամբողջաձույլ 

մետաղական պսակներ կամ մետաղական ծամողական մակերեսով մետաղ-

կերամիկական պսակներ:  

Եթե ախտաբանական մաշվածությունը զուգակցվում է ատամնաշարի 

դեֆեկտների հետ, ապա անհրաժեշտ է ընտրել այնպիսի օրթոպեդիկ 

կոնստրուկցիաներ, որոնք կվերականգնեն թե՛ մաշված ատամները և թե՛ 

ատամնաշարերի դեֆեկտները: Փոքր դեֆեկտների դեպքում նպատա-

կահարմար է կիրառել ամբողջաձույլ կամրջաձև պրոթեզներ, իսկ մեծ կամ 

ծայրամասային դեֆեկտների դեպքում` աղեղնաձև պրոթեզներ: Ոչ բավարար 

քանակությամբ հենակետային ատամների առկայության դեպքում կարող են 

կիրառվել նաև շարժական թիթեղային պրոթեզներ: 

 

 

Նկ. 2.4.5. Ժամանակավոր շարժական կապպաներով

օկլյուզիոն բարձրության վերականգնումը։ 


