ԳԼՈՒԽ 4.
ԱՏԱՄԻ ԿԱՐԻԵՍ
Ատամի կարիեսը ախտաբանական պրոցես է, որը բնորոշվում է ատամի
կարծր հյուսվածքների ապահանքայնացումով և փափկեցումով` հետագայում
արատի (դեֆեկտի) առաջացմամբ (նկ.1):
Ատամի կարիեսը ամենատարածված հիվանդություններից է, դրանով
տառապում են երկրի բնակչության 80-100%-ը: Տարածվածությունը երկրագնդի
տարբեր մասերում միատեսակ չէ և պայմանավորված է մի շարք պայմաններով`
- բնակլիմայական,
- սոցիալ-տնտեսական ,
- էթնիկ,
- տարիքային,
- սեռով:
Ըստ ՀԱԿ-ի՝ կարիեսի համաճարակաբանական հետազոտությունների
հիմք են հետևյալ ցուցանիշները` տարածվածությունը, ինտենսիվությունը և
ինտենսիվության աճը:
Կարիեսի տարածվածության ցուցանիշը ցույց է տալիս հիվանդության
տարածվածությունը ընդհանուր բնակչության շրջանում կամ մարդկանց կոնկրետ խմբում: Ցուցանիշը կազմվում է
Նկ. 1. Ատամների կարիես

բնակչության հետազոտվող հատվածի
շրջանում

կարիեսով

ախտահարված

անձանց քանակի տոկոսային արտահայտությամբ, այսինքն` բնակչության
կոնկրետ սահմանափակ հատվածի մարդկանց քանի՞ տոկոսի դեպքում է
հայտնաբերվում կարիես: Օրինակ` 100 հետազոտվողներից 95-ի դեպքում
հայտնաբերվել են կարիեսով ախտահարված ատամներ, որը նշանակում է, որ
կարիեսի տարածվածությունը 95% է:
Կարիեսի ինտենսիվությունը կարիեսով և նրա բարդություններով ախտահարված ատամների թվային հաշվառումն է, որի համար օգտագործում են
ՀԱԿ-ի կողմից առաջարկած ԿԱՀ, կա և ԿԱՀ+կա ինդեքսային ցուցանիշները,
որում`
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Կ –ն մշտական կծվածքում կարիեսով ախտահարված ատամներն են,
Ա –ն մշտական կծվածքում ատամնալցված ատամներն են,
Հ –ն մշտական կծվածքում հեռացված ատամներն են,
կ-ն կաթնային կծվածքում կարիեսով ախտահարված ատամներն են,
ա –ն կաթնային կծվածքում ատամնալցված ատամներն են ,
ԿԱՀ+կա ինդեքսը հաշվառվում է խառը կծվածքի դեպքում:
Կաթնատամներում հեռացված ատամները հաշվի չեն առնվում:
Սակայն այս ինդեքսը ունի նաև թերություններ. այն չի ընդգրկում բծի
շրջանի կարիեսը և տարբերակում չի դնում ատամի հեռացման պատճառների
միջև:
Հետազոտման համար առավել տեղեկատվական են հետևյալ տարիքային խմբերը` 12, 15 և 35-44 տարեկան: Կարիեսով ախտահարվածությունը 12
տարեկանում և պարօդոնտի վիճակը 15 տարեկանում հնարավորություն են
տալիս դատելու կանխարգելիչ միջոցառումների արդյունավետության մասին,
իսկ 35-44 տարեկանում` գնահատելու ստոմատոլոգիական օգնության որակը:
Պետք է նշել, որ կարիեսի տարածվածության և ինտենսիվության ցուցանիշները չեն արտացոլում հիվանդության զարգացման ընթացքը, ինչպես նաև
անցկացվող կանխարգելման միջոցառումների արդյունավետությունը: Ուստի
մեծ նշանակություն է տրվում կարիեսի ինտենսիվության աճի ցուցանիշին, որի
համար միևնույն խմբի դեպքում կատարում են կարիեսի ինտենսիվության ցուցանիշի դինամիկ հաշվարկ տարբեր ժամկետներում /0,5, 1 և 3 տարի ընդմիջումով/, և ստացած տարբերությունը կարիեսի ինտենսիվության աճի ցուցանիշն է:

4.1.Կարիեսի պատճառագիտությունը և ախտածնությունը
Գոյություն ունի կարիեսի առաջացման մոտ 400 տեսություն, որոնք
առաջացել են տարբեր ժամանակաշրջաններում գիտության տարբեր ճյուղերի
(քիմիա, մանրէաբանություն, ֆիզիկա) զարգացման հիման վրա:
Կարիեսի պատճառագիտության ուսումնասիրության առաջին էական
հաջողությունը պայմանավորված է 18-րդ դարում ընդհանուր քիմիայի նվաճումներով: Այդ ժամանակաշրջանը բնորոշվում է կարիեսի առաջացման
քիմիական տեսություններով, որոնցից առաջինը Բարդմորի տեսությունն էր,
համաձայն որի՝ կարիեսի առաջացման հիմքում ընկած է էմալի քայքայումը
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սննդի հետ ներմուծվող կամ բերանի խոռոչում առաջացող թթուների ազդեցությամբ: Հետագայում մանրադիտակի ստեղծման և մանրէների ուսումնասիրման
արդյունքում կարիեսի առաջացման պատճառ են համարվել նաև միկրոօրգանիզմները: Դրա հիման վրա ստեղծվել է քիմիկապարազիտար տեսությունը`
Միլլերի տեսությունը (1884թ.): Համաձայն դրա՝ կարիեսն առաջանում է երկու
փուլով: Առաջին փուլում ածխաջրերի խմորման հետևանքով առաջանում են
թթուներ (կաթնաթթու), որոնք, ազդելով ատամի կարծր հյուսվածքների անօրգանական նյութերի վրա, հանգեցնում են ապհանքայնացման: Երկրորդ փուլում
միկրոօրգանիզմների ազդեցությամբ քայքայվում են օրգանական նյութերը:
Բացի այդ, հեղինակը որոշակի տեղ է հատկացնում նաև սնուցման պայմաններին, թքին, միկրոօրգանիզմների անհատական հատկություններին:
Հաջորդ տեսության հեղինակը` Դ. Էնտինը (1928թ.), մանրակրկիտ
ուսումնասիրելով ատամի և թքի ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները,
առաջարկել է ֆիզիկաքիմիական տեսությունը, համաձայն որի՝ ատամի կարծր
հյուսվածքները դիտարկվում են որպես կիսաթափանց թաղանթ, որն երկու
հեղուկ միջավայրերի սահմանում է` արյան /կակղան/ և թքի: Այս միջավայրերի
միջև գոյություն ունեն օսմոտիկ հոսքեր, որոնք նորմայում ուղղված են ատամի
խոռոչից դեպի մակերես (կենտրոնախույս), որն իր հերթին ապահովում է
ատամի կարծր հյուսվածքների սնուցումը: Ըստ հեղինակի` կարիեսի առաջացման հիմքում ընկած է տարբեր պատճառների հետևանքով նշված հոսքի
ուղղվածության փոփոխությունը (կենտրոնաձիգ), որը խախտում է ատամի
սնուցումը և հող է նախապատրաստում արտաքին վնասակար ազդեցությունների համար: Այս տեսությունը հաստատվել է մի շարք դիտարկումներում.
թքագեղձերի ֆունկցիայի խանգարման կամ դրանց հեռացման դեպքում
նկատվում է կարիեսի աճ:
Ա.Շարպենակի /1949/ տեսությունը կարիեսի առաջացման հիմքում
դնում է ատամի կարծր հյուսվածքներում սպիտակուցային փոխանակության
խանգարումները: Նման խանգարումները պայմանավորված են ալիմենտար
բնույթի շեղումներով` սննդում որոշ ամինաթթուների /լիզին, արգինին/ և
վիտամին B1-ի պակասով:
Ի. Լուկոմսկու առաջարկած կարիեսի առաջացման կենսաբանական
տեսության հիմքում առկա է ատամի հյուսվածքների տրոֆիկ նյարդավորման,
ուստի և օդոնտոբլաստների գործունեության խանգարումը:
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Ս. Շատցի և Դ. Մարտինի պրոթեոլիզ-խելացիոն տեսության հիմքում
առկա է որոշ միկրոօրգանիզմների պրոթեոլիտիկ ֆերմենտների ազդեցությունը, որի հետևանքով քայքայվում են ատամի կարծր հյուսվածքների` հատկապես էմալի օրգանական հիմքը, իսկ քայքայման արգասիքները իրենց հերթին
լուծում են էմալի անօրգանական բաղադրամասերը, այսինքն` կատարվում է
խելացիա` կալցիումի ֆոսֆատի քայքայման և կալցիումի հետ լուծելի միացությունների առաջացման պրոցես:
Նշված բոլոր տեսություններում պատճառագիտական գործոններ են
կա՛մ միայն տեղային, կա՛մ ընդհանուր ազդակները: Ա. Ռիբակովը փորձեց
առաջարկել բազմապատճառային մոտեցում իր «Աշխատանքային կոնցեպցիայում», ըստ որի՝ ատամների կարիեսը դիտվում է որպես արտաքին և ներքին
գործոնների ազդեցության հետևանք: Հեղինակը նշում է, որ կյանքի տարբեր
ժամանակահատվածներում բնորոշ են այդ շրջանին հատուկ արտաքին և
ներքին գործոնների փոխազդեցությունները:
Կյանքի առաջին ժամանակահատվածը համընկնում է ներարգանդային
կյանքի հինգերորդ շաբաթվան, իսկ կարիեսի նկատմամբ նախատրամադրվածության ներքին գործոններ են հանդիսանում ժառանգական գործոնը և
ներքին

օրգան-համակարգերի

ձևավորման

խանգարումները:

Արտաքին

գործոններից նշանակություն է տրվում մոր տարած հիվանդություններին:
Հաջորդ ժամանակահատվածը երեխայի վեց ամսականից մինչև վեց
տարեկանն է. այս դեպքում կարիեսի առաջացման պատճառ են դառնում բերանի խոռոչի անբավարար հիգիենան, սննդի գործոնը, ընդհանուր և տեղային
հիվանդությունները:
Վեցից տասնմեկ տարեկանում, բացի վերը նշված գործոններից, մեծ
նշանակություն է տրվում նաև սննդի ռեժիմի փոփոխմանը /դպրոցով պայմանավորված/:
Հատուկ ուշադրության է արժանի 12-14 տարեկան հասակը, երբ
օրգանիզմում կատարվում են հորմոնալ փոփոխություններ: 14-17 տարեկանում
ավելանում է նաև հոգեհուզական գործոնը, որը մեծ նշանակություն է ձեռք
բերում հատկապես 17-20 տարեկանում:
20-40 տարեկանում առաջին պլան են մղվում անհատի կրած ընդհանուր
սոմատիկ հիվանդությունները:
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40 տարեկանից մեծ անձանց շրջանում ընդհանուր դիմադրողականության անկման զուգակցմամբ՝ պայմաններ են ստեղծվում կարիեսի առաջացման ինչպես տեղային, այնպես էլ ընդհանուր գործոնների ազդեցության
համար:
Կարիեսի առաջացման արդի տեսությունը ներկայացվում է «Կեյզի եռաթերթիկի» միջոցով: Դա ներկայացվում է յուրատեսակ գրաֆիկական սիմվոլով`
երեք իրար ծածկող շրջանագծերով, որոնք ցույց են տալիս, որ կարիեսը կարող
է զարգանալ միայն երեք պարտադիր պայմաններ համադրելու դեպքում`
կարիեսածին միկրոֆլորա, դյուրամարս ածխաջրեր և էմալի ցածր ռեզիստենտականություն:
Կեյզի առաջին գործոնը միկրոֆլորան է: Ներկայումս հաստատված է, որ
կարիեսը առանց ախտածին միկրոօրգանիզմների չի առաջանում: Ախտածին
միկրոօրգանիզմների բազմազանություննից առավել կարիեսածին են ստրեպտոկոկերը /գրամդրական կոկեր/: Կարիեսածին տեսակներից են str. mutans, str.
sanguis, str. salivarius: Այս պրոցեսում առավել կարևոր դեր է կատարում str.
mutans-ը (նկ. 2), որը ատամնափառի 80-90%-ն է:
Այս

միկրոօրգանիզմի

դերը

կարիեսի

առաջացման մեջ ապացուցված է նաև նրանով, որ
նա առաջացնում է կարիես նաև փորձարարական
կենդանիների դեպքում, այն մասնակցում է ատամնավահանիկի ձևավորմանը և նրա՝ դեղորայքային
ու
Նկ. 2. Str. mutans:

մեխանիկական

միջոցներով

վերացումը

նվազեցնում է կարիեսի առաջացման հավանա-կանությունը: Վերջին հետազոտություններում ցույց են

տրվել, որ str. mutans-ը չի պատկանում բերանի խոռոչի բնական միկրոֆլորային,
բացի այդ, այն թքի միջոցով փոխանցվում է մարդուց մարդ, ինչպես և շատ այլ
բակտերիաներ:
Այլ միկրոօրգանիզմներից կարիեսի առաջացման գործում մեծ դեր է
հատկացվում նաև լակտոբացիլներին և ակտինոմիցետներին: Լակտոբացիլները գրամդրական միկրոօրգանիզմներ են, որոնք արտադրում են կաթնաթթու,
սակայն ատամնափառում դրանց քանակը այդքան էլ շատ չէ, բայց կտրուկ
բարձրանում է կարիեսային խոռոչի առկայության դեպքում:

61 | ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

Ակտինոմիցետներն աննշան բարձրացնում են թթվայնությունը ատամի
մակերեսի վրա, իսկ դրանց որոշ տեսակներ /Actinomyces viscosus/ մասնակցում
են ատամի արմատի կարիեսի առաջացմանը:
Կեյզի երկրորդ գործոնը դյուրամարս ածխաջրերի գերօգտագործումն է:
Դրանցից առաջանում են թույլ օրգանական թթուներ, որոնք հանգեցնում են
էմալի ենթամակերեսային շերտի վնասմանը: Ատամնափառի միկրոօրգանիզմների կենսագործունեության համար հատկապես լավ միջավայր են
սախարոզը, գլյուկոզը, լակտոզը: Սախարոզը, հեշտությամբ ներթափանցելով
ատամնափառի մեջ, լուծվում է և առաջացնում երկու մոնոսախարիդ`
ֆրուկտոզա և գլյուկոզա, որոնցից հետագայում առաջանում են թթուներ: Իսկ
սախարոզից առաջացող դեքստրանները խոչընդոտում են ատամնափառի մեջ
թքի ներթափանցումը և կանխում առաջացած թթուների չեզոքացումը թքի
բուֆերային համակարգով:
Սակայն կան սննդանյութեր, որոնց առկայությունը որոշ չափով
պաշտպանում է ատամի կարծր հյուսվածքները դեմիներալիզացիայից: Օրինակ` ճարպերի առկայության դեպքում /կաթնամթերք, ընկույզ, պնդուկ/
ատամնավահանիկը լավ չի ամրանում ատամի մակերեսին: Հակակարիեսային
են նաև ինտենսիվ ծամվող սննդանյութերը` մաստակը, որն արագացնում և
շատացնում է թքարտադրությունը, որի հետևանքով և բարձրանում են բերանի
հեղուկի բուֆերային հատկությունները:
Կեյզի երրորդ գործոնն էմալի ռեզիստենտականությունն է, որը
պայմանավորված է օրգանական և անօրգանական նյութերի քանակական և
որակական վիճակով: Այն պայմանավորված է բերանային հեղուկի քիմիական
կազմով: Բերանային հեղուկի գլխավոր բաղադրիչ մասերից են կալցիումը,
նատրիումը, կալիումը, ֆտորը, քլորիդները և ֆոսֆատները: Այս միջավայրում
գործում են երկու բուֆերային համակարգ` բիկարբոնատային և ֆոսֆատային:
Բիկարբոնատային բուֆերի դերն առավել կարևոր է կարիեսի զարգացման
ընթացքում, քանի որ այն կարողանում է ներթափանցել ատամնավահանիկի
միջով և չեզոքացնել առաջացած թթուները:
Վերջին տարիներին այս եռաթերթիկին ավելացել է ևս մի շրջանագիծ՝
ազդեցության երկարատևության գործոնը: Յուրաքանչյուր դյուրամարս ածխաջրերով սնունդ ընդունելուց հետո առաջանում են էմալը քայքայող թթուներ,
որոնք ժամանակի ընթացքում չեզոքացվում են թքի բուֆերային համակարգով:
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Սակայն եթե ածխաջրերի բարձր կոնցենտրացիան էմալի մակերեսին պահպանվում է երկար ժամանակ, թքի բուֆերային համակարգը չի հասցնում
վերականգնել ցածր pH-ը և առաջանում են էմալի անդառնալի քայքայման
նախապայմաններ:
Այսպիսով, կարիեսի առաջացման համար պետք է այս երեք գործոնների
միաժամանակյա և երկարատև ազդեցություն (նկ. 3):

Հեշտ յուրացվող
ածխաջրատ

Կարիեսոգեն
միկրոֆլորա

ԿԱՐԻԵՍ

Կարիեսռեզիստենտականության իջեցում

Տևողություն

Նկ. 3. Կարիեսի առաջացման գործոնները:
Կարիեսածին գործոնները լինում են ընդհանուր և տեղային:
Տեղային գործոններն են`
1. մանրէներով լի ատամնավահանիկը,
2. բերանային հեղուկի քանակի և որակի փոփոխությունները՝
-

ռեմիներալիզացնող հնարավորության նվազում,

-

բուֆերային տարողություն,

-

պաշտպանության սպեցիֆիկ և ոչ սպեցիֆիկ գործոններ,

3. ածխաջրերով հարուստ սննդի մնացորդներ` բերանի խոռոչի վատ
հիգիենայի դեպքում,
4. ատամի կարծր հյուսվածքների քիմիական կազմի և կառուցվածքի
առանձնահատկությունները,
5. ֆիսուրների բարդ տեսակը /տանձատեսակ, կոլբայատեսակ/ (նկ.4):
Ընդհանուր գործոններն են`
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1.

ոչ

լիարժեք

սնունդը

/սպիտակուցների

և

վիտամինների

պակասուրդ/,
2.

ջրի հանքային կազմը / մակրո- և միկրոտարրերի անբավարար

քանակ/,
3.

ժառանգական և սոմատիկ հիվանդությունները, օրգանների և

օրգան-համակարգերի

ֆունկցիոնալ

շեղումները

մշտական

ատամների

սաղմնադրման, զարգացման և ծկթման շրջանում,
4.

ցածր սոցիալական մակարդակը,

5.

արտակարգ

իրավիճակների

ազդեցությունը

/ճառագայթային

ախտահարում, հոգեհուզական սթրես/,
6.

ստոմատոլոգիական կանխարգելման ցածր մակարդակը:

Ատամների կայունությունը կարիեսի հանդեպ ձևավորվում է այն մարդկանց շրջանում, որոնք չունեն ընդհանուր
հիվանդություններ, օգտագործում են լիարժեք
սնունդ և անհրաժեշտ միկրո- և մակրոտարրեր պարունակող ջուր:
Այսպիսով, կարիեսի հանդեպ կայունությունը
Նկ. 4. Ֆիսուրների տեսակները:

կամ

կարիեսռեզիստենտակա-

նությունն ապահովվում է հետևյալ գործոններով`

- ատամի հյուսվածքների ճիշտ տեսակավորմամբ և զարգացումով,
- ատամի կարծր հյուսվածքների քիմիական բաղադրությամբ և կառուցվածքով,
- ատամի ծկթումից հետո էմալի լիարժեք հասունացմամբ,
- ատամի էմալի թափանցելիության ցածր մակարդակով,
- պելիկուլայի առկայությամբ,
- թքի օպտիմալ քիմիական բաղադրությամբ և դրա հանքայնացնող
ակտիվությամբ,
- բերանային հեղուկի բավարար քանակով,
- ատամների մակերեսի լավ ինքնամաքրմամբ,
- սննդակարգի առանձնահատկություններով,
- բերանի խոռոչի պաշտպանության սպեցիֆիկ և ոչ սպեցիֆիկ գործոններով:
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Պաթոգենեզ /ախտածնություն/
Ներկայումս կասկած չի առաջացնում այն փաստը, որ կարիեսային
գործընթացը սկսվում է ապահանքայնացումից, ընդ որում, հանքային բաղադրիչների նվազումն առավելապես արտահայտված է էմալի ենթամակերեսային շերտում:
Կարիեսի առաջացումը պայմանավորված է բերանի խոռոչի վատ
հիգիենայով, որի դեպքում մանրէներն ամուր կպչում են պելիկուլային՝
Նկ. 5. Ենթամակերեսային
ապահանքայնացում:

առաջացնելով

ատամնավահանիկ:

Սկզբնական վնասումն առաջանում

է, երբ pH-ը ատամի մակերեսին հասնում է կրիտիկական մակարդակի /4,5-5,5/:
Ջրածնային իոնները ներթափանցում են միջպրիզմային տարածություններ՝
առաջացնելով ենթամակերեսային ապահանքայնացում (նկ. 5):
Էմալի մակերեսային շերտի կայունությունը պայմանավորված է իր
կառուցվածքի առանձնահատկություններով, ինչպես նաև

բերանի հեղուկի

հանքային բաղադրիչների շնորհիվ ընթացող ռեմիներալիզացիայով (նկ. 6):
Էմալի մակերեսին օրգանական թթուների առաջացումը նպաստում է
ապահանքայնացմանը,

հետևաբար

պրիզմաների միջև եղած տարածությունների մեծացմանը: Դա հանգեցնում է ատամի էմալի թափանցելիության մեծացմանը: Էմալի թափանցելիության

մեծացումը

բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում, որ մանրէները ներթափանցեն
միջպրիզմային
Նկ. 6. Բերանային հեղուկի հանքային
բաղադրիչների շնորհիվ ընթացող
ռեմիներալիզացիա:

տարածություններ,

որը հանգեցնում է թթվագոյացման
աղբյուրի

տեղափոխմանը

էմալի

ավելի խոր շերտեր, և առաջանում է
ախտահարման կոնաձև օջախ: Էմա-

լի ապահանքայնացումը միշտ չէ, որ հանգեցնում է մակերեսային կարիեսի
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առաջացմանը, քանի որ բերանային հեղուկի հանքային բաղադրիչների շնորհիվ
զուգահեռ ընթանում է ռեմիներալիզացիայի պրոցես: Դե- և ռեմիներալիզացիայի գործընթացների հավասարակշռության դեպքում ատամի էմալում
կարիես չի առաջանում: Երբ ապահանքայնացման պրոցեսները գերակշռում են,
առաջանում է կարիես սպիտակ բծի շրջանում: Այս փուլում պրոցեսը կարող է
կանգ չառնել, և աստիճանաբար առաջանում են այս կամ այն խորության
կարիեսային խոռոչներ: Բերանի խոռոչի ռացիոնալ հիգիենան, սննդի ռեժիմի
պահպանումը, ածխաջրերով հարուստ սննդի սահմանափակ օգտագործումը,
բերանի խոռոչի սանացիան և ռացիոնալ պրոթեզավորումը վերականգնում են
էմալի դե- և ռեմիներալիզացիայի հավասարակշռության պրոցեսները: Որոշ
դեպքերում սպիտակ բիծը կարող է փոխակերպվել գունափոխված բծի, որը
դասակարգվում է որպես կարիեսային պրոցեսի կայունացած տեսակ:

4.2. Կարիեսի դասակարգումը
1. Ըստ տեղակայման (Բլեկի դասակարգում).
I դաս. կարիեսային խոռոչներ, որոնք տեղակայվում են բոլոր ատամների
ֆիսուրներում և բնական փոսիկներում (աղորիքների վեստիբյուլյար և լեզվային
ակոսներ, աղորիքների վեստիբուլյար մակերեսին և վերին կտրիչների քմային
մակերեսին առկա կույր անցքեր):
II դաս. խոռոչներ, որոնք տեղակայվում են աղորիքների և նախաաղորիքների ապրոքսիմալ (կոնտակտային) մակերեսներին:
III դաս. խոռոչներ, որոնք տեղակայվում են կտրիչների և ժանիքների
կոնտակտային մակերեսներին` չընդգրկելով նշված ատամների կտրող եզրերը
կամ դրանց անկյունները:
IV դաս. խոռոչներ, որոնք տեղակայվում են կտրիչների և ժանիքների
կոնտակտային մակերեսներին` ընդգրկելով նշված ատամների կտրող եզրերը
կամ դրանց անկյունները:
V դաս. խոռոչներ, որոնք տեղակայվում են բոլոր ատամների հարվզիկային շրջանում:
Ներկայումս ամերիկացի ստոմատոլոգները, հանձին Եվգենի Իոֆֆեյի,
տարբերում են ևս 1 դաս.
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VI դաս. խոռոչներ, որոնք տեղակայվում են ֆրոնտալ ատամների կտրող
եզրերին, կողմնային ատամների թմբիկներին և բոլոր ատամների արտափքված
մակերեսներին (հասարակածներին):
2. Ըստ պրոցեսի խորության (կլինիկա-մորֆոլոգիական)՝
● կարիես բծի շրջանում,
● մակերեսային կարիես,
● միջին կարիես,
● խորանիստ կարիես:
3. Ըստ ախտահարված հյուսվածքի (անատոմիական)՝
● էմալի կարիես,
● դենտինի կարիես,
● ցեմենտի կարիես:
4. Ըստ կլինիկական ընթացքի բնույթի՝
● քրոնիկական կամ տիպիկ՝ դանդաղ ընթացող կարիես (պրոցեսն
ընթանում է շատ դանդաղ, խոռոչի պատերն ու հատակը կարծր են և
պիգմենտավորված),
● սուր կամ արագ ընթացող կարիես (կարիեսային պրոցեսն ընթանում է
արագ, կարիեսային խոռոչի պատերն ու հատակը փափուկ են և չպիգմենտավորված, hաճախ ախտահարվում է մի քանի ատամ);
● սրընթաց կարիես (կարիեսային պրոցեսն ընթանում է սրընթաց,
խոռոչի պատերը և հատակը շատ փափուկ են և չպիգմենտավորված,
ախտահարվում է մի քանի ատամ միանգամից, և նույնիսկ մեկ ատամի վրա
կարող է հայտնաբերվել մի քանի խոռոչ),
● կանգ առած կամ կայունացած կարիես (կարիեսային պրոցեսը կանգ է
առել կարիես առաջացնող

և դրան նպաստող պայմանների վերացման

պատճառով):
5. Ըստ ինտենսիվության՝
● կոմպենսացված (ախտահարված է մորև 5 ատամ),
● սուբկոմպենսացված (ախտահարված է 5 - 8 ատամ),
● դեկոմպենսացված (ախտահարված է 8 - ից ավելի ատամ):
6. Ըստ ՀԱԿ-ի՝
● էմալի կարիես՝ ընդգրկելով «կավճանման բիծը»,
● դենտինի կարիես,
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● ցեմենտի կարիես,
● կանգ առած կարիես,
● օդոնտոկլազիա (մանկական մելանոդենտիա, մելանօդոնտոկլազիա),
● ատամի ուրիշ կարիես,
● ատամի չճշգրտած կարիես:

4.3.Կարիեսային պրոցեսի տարածումը և զարգացումը
Կարիեսային պրոցեսի զարգացումը և տարածումը ատամի կարծր
հյուսվածքներում կախված է օջախի տեղակայումից և տվյալ շրջանում էմալի
հաստությունից: Կարիեսային պրոցեսի տարածումը էմալում և դենտինում
նույնը չէ, քանի որ դրանք ունեն տարբեր քիմիական կազմ և հյուսվածքաբանական կառուցվածք:
I դասի դեպքում էմալում զարգացող կարիեսային խոռոչը եռանկյունաձև
է, որի գագաթն ուղղված է դեպի էմալի մակերես,
իսկ հիմքը՝ դեպի դենտին-էմալային սահման:
Դենտինում պրոցեսը տարածվում է ոչ միայն
դեպի խորանիստ շերտեր, այլև դեպի ծայրաՆկ. 1. Կարիեսային պրոցեսի

մասեր, ուստի խոռոչը նույնպես ստանում է

տարածումը տարբեր դասերի

եռանկյան տեսք, սակայն հիմքը նայում է դեպի

խոռոչներում:

էմալ, իսկ գագաթն ուղղված է դեպի կակղան:

Այդ իսկ պատճառով էմալի տակ առաջանում են կակղած դենտինի շերտեր, և
էմալի կախված եզրերը կարող են կոտրվել ծամողական ճնշման ազդեցությամբ:
Կոնտակտային և հարվզիկային մակերեսներին զարգացող կարիեսային
պրոցեսները նույնպես ունեն եռանկյան տեսք. էմալում գագաթն ուղղված է
դեպի դենտին, իսկ դենտինում` դեպի կակղան: Էմալային պրիզմաների
դասավորվածության հետևանքով խոռոչի մուտքը ավելի լայն է, քան I դասի
խոռոչինը (նկ. 1):

4.4. Կարիեսի կլինիկան
Կարիես բծի շրջանում (macula cariosa)
Բծի շրջանում կարիեսը զարգանում է էմալի ենթամակերեսային
շրջանում օջախային ապահանքայնացման հետևանքով:
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Կլինիկան: Առավել հաճախ կարիեսային բնույթի ախտահարումները
տեղակայվում են ատամների բնական ֆիսուրներում և պսակի այլ ռետենցիոն
հատվածներում:
Բծի շրջանում կարիեսն ընթանում է առանց կլինիկական ախտանիշների, հիվանդը կարող է ներկայացնել
գանգատներ:

միայն

գեղագիտական բնույթի

Օբյեկտիվորեն էմալի մակերեսին երևում է հաճախ եզակի

կավճանման (նկ.10) կամ գունափոխված 3-5մմ տրամագծով բիծ (նկ.11):

Նկ. 10. Կավճանման բիծ:

Նկ. 11. Գունափոխված բիծ:

Կակղանի էլեկտրագրգռականության շեմը նորմայից փոփոխված չէ` 2-6
մկԱ:
Ախտորոշումը: Կարիեսային բիծն ախտորոշելը որոշակիորեն դժվար է
անգամ ատամի երևացող մակերեսին տեղակայված լինելու դեպքում, եթե բիծը
քիչ է գունափոխված: Զննման համար դժվարհասանելի մակերեսներին
կարիեսային բիծը հայտնաբերելը առավել բարդ է, քանի որ զոնդավորման
դեպքում էմալի արատ չի նկատվում, ախտահարված հյուսվածքները ջերմային
գրգռիչների հանդեպ զգայուն չեն: Էմալի ռեմիներալիզացիայի հետևանքով
հնարավոր է ապահանքայնացման սկզբնական պրոցեսը կայունանա` ընդհուպ
կավճանման բծի վերանալը /հազվադեպ ինքնաբերաբար, հաճախ` բուժման
արդյունքում/: Գունափոխված բիծը պրոցեսի կայունացման դեպքում պահպանվում է: Հետագայում տեղային անբարենպաստ գործոնների ազդեցության
հետևանքով առաջանում է էմալի մակերեսային արատ /կարիեսային խոռոչ/:
Կլինիկայում սպիտակ բիծը հայտնաբերելու համար կիրառվում է էմալի
ախտահարված մակերեսի չորացման եղանակը:
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Ջրածնի

պերօքսիդով

թրջված

բամբակե խծուծներով մաքրում են պսակի
հետազոտվող մակերեսը, ողողում ջրով,
մեկուսացնում թքից և չորացնում օդով
կամ բամբակով: Ատամի չորացրած մակերեսին հստակ ի հայտ է գալիս կավճանման բիծը:
Վիտալ ներկման եղանակը (նկ.12)
Նկ. 12. Սպիտակ բծի հայտնաբերումը

հիմնված է կարիեսով ախտահարված

ներկման եղանակով:

էմալի կողմից ներկիչները /մեթիլենային
կապույտ, ֆուքսին/ կլանելու հատկության
վրա` ապահանքայնացման օջախում միկրոտարածությունների ավելացման հաշվին: Հետազոտվող մակերեսից մաքրում են
ատամնափառը, չորացնում են և 3 րոպեով
տեղադրում որևէ ներկիչով թրջված բամբակե խծուծ: Այդ նպատակով հաճախ
օգտագործում են 0,5-2%-անոց մեթիլե-

Նկ. 13. Բծի շրջանի կարիեսի
լյումինիսցենտ ախտորոշումը:

նային կապույտի ջրային լուծույթը, որից
հետո

գնահատում

են

ախտահարված

օջախի ներկման ինտենսիվությունը:
Թաքնված ախտահարումների առկայության դեպքում կիրառվում են
նաև տրանսիլյումինացիայի և լյումինիստենցիայի եղանակները (նկ.13):

Ախտաբանական անատոմիան
Բծի շրջանի կարիեսի դեպքում փոփոխությունները հայտնաբերվում են
միայն էմալային շերտում: Ընդ որում, ախտահարման օջախը եռանկյունաձև է,
որի հիմքն ուղղված է դեպի ատամի մակերեսը: Ախտահարման օջախում
փոփոխությունների բնույթը կախված է բծի չափերից: Եթե ախտահարման
օջախը 1մմ2-ից փոքր է, ատամի հղկուկի վրա հայտնաբերվում է 2 գոտի`
թափանցիկ և մուգ: Կարիեսային բծի չափերի մեծանալու դեպքում ի հայտ են
գալիս 3 գոտիներ` ախտահարման մարմին, մուգ և թափանցիկ (նկ.14):
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Նկ. 14. Էմալի հղկուկը սպիտակ բծի շրջանում՝
1. ախտահարման մարմին, 2. թափանցիկ գոտի, 3. մուգ գոտի:
Էմալի արտաքին շերտում՝ դենտին-էմալային սահմանում և դենտինում,
փոփոխություններ չեն դիտվում: Առավելագույն փոփոխություններն ի հայտ են
գալիս էմալի ենթամակերեսային շերտում, որտեղ ապահանքայնացման
հետևանքով զգալիորեն ավելանում է միկրոտարածությունների քանակը, պակասում են կալցիումը, ֆոսֆորը, ֆտորը և այլ հանքային նյութեր: Որոշ հեղինակների տվյալներով կարիեսային օջախի կենտրոնում կալցիումի կորուստը
հասնում է մինչև 20-30%-ի: Եթե նորմայում միկրոտարածություններն էմալի 1%ն են, ապա սպիտակ բծի դեպքում այդ տոկոսը զգալիորեն ավելանում է.
ախտահարված օջախի արտաքին շերտում՝ մինչև 3-5%, իսկ ախտահարման
մարմնում`մինչև 20%:
Ապացուցված է, որ ի տարբերություն ենթամակերեսային շերտի՝ էմալի
մակերեսային շերտն իր կառուցվածքային առանձնահատկությունների, ինչպես
նաև անդադար ռեմիներալիզացիայի շնորհիվ փոփոխությունների չի ենթարկվում: Բոլոր գոտիներում հիդրօքսիապատիտի բյուրեղները ենթարկվում են այս
կամ

այն

փոփոխությունների.

թուլանում

են

միջբյուրեղային

կապերը,

փոփոխվում են բյուրեղների չափերը և ձևը, սպիտակ և գունափոխված բծի
շրջանում նվազում է էմալի միկրոկարծրությունը: Կակղանում փոփոխություններ չեն դիտվում:
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Տարբերակիչ ախտորոշումը: Բծի շրջանի կարիեսն անհրաժեշտ է
տարբերակել ատամի հիպոպլազիայից և ֆլյուորոզից: Կարիեսի դեպքում բիծը
հաճախ եզակի է և տեղակայված է ծամիչ մակերեսի ակոսներում կամ ատամի
հպվող մակերեսներին, հազվադեպ` վզիկի շրջանում:

Հիպոպլազիայի և

ֆլյուորոզի դեպքում բծերը բազմակի են և տեղակայված են կարիեսին ոչ բնորոշ
հատվածներում` ատամի պսակի անդաստակային կամ բերանային մակերեսի
վրա: Հիպոպլազիայի դեպքում բծերը սովորաբար սպիտակ են, հստակ
սահմաններով, ունեն հարթ և փայլուն մակերես, տեղակայված են սիմետրիկ
ատամների վրա: Էմալի շերտի հաստությունը փոփոխված չէ:
Ֆլյուորոզի բծային տեսակին բնորոշ է ատամների բազմակի ախտահարում: Կավճանման բծերը տեղակայված են նույն ատամի պսակի տարբեր
հատվածներում, չունեն հստակ սահմաններ: Հիպոպլազիայի և ֆլյուորոզի
դեպքում բծերը չեն ներկվում մեթիլենային կապույտի 2%-անոցէ լուծույթով:

Մակերեսային կարիես
(caries superficialis)
Մակերեսային

կարիեսը

(նկ.15)

զարգանում

է

սպիտակ

կամ

պիգմենտավորված բծի տեղում ատամի էմալի կառուցվածքային փոփոխությունների հետևանքով: Խոռոչի խորությունը չի անցնում դենտին-էմալային
սահմանը:
Կլինիկան: Սուբյեկտիվորեն հիմնականում ընթանում է առանց որևէ կլինիկական
նշանի,

կամ

գեղագիտական

գանգատները
բնույթ:

ունեն

Սակայն

միայն
երբեմն

հիվանդը կարող է նշել աննշան կարճատև
ցավային զգացումներ, հատկապես քիմիական
գրգռիչներից /թթու, քաղցր, աղի/:

Նկ. 15. Մակերեսային կարիես:

Օբյեկտիվորեն հայտնաբերվում է էմալի
սահմաններում կարիեսային խոռոչ, անհավասար, երբեմն կավճանման եզրերով, անհարթ պատերով և հատակով: Ախտահարված օջախի զոնդավորումը
հիմնականում անցավ է:
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Ատամների

հպման

մակերեսին

տեղակայված

լինելու

դեպքում

առաջացնում է սննդի մնացորդների կուտակում միջատամնային տարածություններում, որը հանգեցնում է լնդապտկիկի բորբոքմանը:
Մակերեսային կարիեսի դեպքում
ԷՕԱ-ն 2-6 մկԱ է:
Ախտաբանական
Հայտնաբերվում

է

անատոմիան:

էմալի

ապակառուց-

վածքի հատված՝ առանց դենտին-էմալային
սահմանի խախտման: Այս հատվածը լցված
է միկրոօրգանիզմներով: Դենտինում և կակղանում

փոփոխություններ

չեն

հայտ-

նաբերվում:
Ախտորոշումը: Զոնդավորման դեպ-

Նկ. 16. Կարիեսային խոռոչի
հայտնաբերումը զոնդով:

քում զոնդը կանգ է առնում կարիեսային
խոռոչում (նկ.16): Ատամների խոր ֆիսուրներում կամ հպվող մակերեսներին տեղակայված «թաքնված կարիեսը» կարելի է
հայտնաբերել

տրանսիլյումինացիայի

(նկ.17), լյումինեսցենցիայի կամ ռենտգենաբանական հետազոտությամբ (նկ.18):
Տարբերակիչ ախտորոշումը: Մակերեսային կարիեսը տարբերակվում է`
ա/միջին կարիեսից,
բ/ սեպաձև դեֆեկտից,

Նկ. 17. «Թաքնված կարիեսի»
հայտնաբերումը
տրանսիլյումինացիայի եղանակով:

գ/ էրոզիայից,
դ/ ֆլյուորոզի էրոզիվ և կավճանման-խայտուցավոր տեսակներից,
ե/

հիպոպլազիայի

էրոզիվ

տեսակից:
Միջին կարիեսի դեպքում խոռոչի
տեղակայումն

ընդգրկում

է

դենտին-

էմալային սահմանը, կլինիկական պատ-

Նկ. 18. «Թաքնված կարիեսի»
հայտնաբերումը ռենտգենաբանական
հետազոտությամբ:
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կերն ավելի ցայտուն է, ցավերը՝ արտահայտված, հատկապես քիմիական
գրգռիչներից, զոնդավորումը ցավոտ է դենտին-էմալային սահմանում:
Սեպաձև դեֆեկտն իր զարգացման բոլոր փուլերում ունի իրեն բնորոշ
սեպի տեսք և տեղակայվում է ատամների միայն վզիկային շրջանում: Արատի
պատերը գունափոխված չեն, հարթ են, փայլուն և կարծր:
Էրոզիան նույնպես ունի իրեն բնորոշ պնակաձև տեսք և տեղակայվում է
վերին ծնոտի ֆրոնտալ ատամների, վերին և ստորին ծնոտների ժանիքների և
նախաաղորիքների վեստիբյուլյար մակերեսի արտափքված հատվածում:
Էրոզիայի պատերը և հատակը կարծր են, հարթ և փայլուն:
Ֆլյուորոզը բնորոշվում է համակարգային ախտահարմամբ, անամնեզում նշվում է էնդեմիկ օջախում բնակվելու փաստը:
Հիպոպլազիային նույնպես բնորոշ է համակարգային ախտահարումը
(ախտահարվում են սիմետրիկ ատամներ), իսկ անամնեզում նշվում է ատամների զարգացման շրջանում ծանր հիվանդության առկայություն:
Ոչ կարիեսային ախտահարումների դեպքում ախտահարված օջախը չի
ներկվում մեթիլենային կապույտի 2%-անոց լուծույթով:
Միջին կարիես
(caries media)
Միջին կարիեսը բնորոշվում է դենտին-էմալային սահմանի մերկացումով

ուղեկցվող

կարիեսային

խոռոչի

առաջացմամբ, որը լցված է կակղած դենտինով

և

սննդի

մնացորդներով

(նկ.19):

Կարիեսային խոռոչի հատակը տեղակայվում է դենտինի ծայրամասային և միջին
շերտերում (թիկնոցային դենտին):
Սուբյեկտիվորեն հիմնականում ընՆկ.19. Միջին կարիես:

թանում է առանց նշանների, երբեմն հի-

վանդը նշում է կարճատև ցավ ջերմային և քիմիական գրգռիչներից: Գրգռիչները
հեռացնելուց հետո ցավը վերանում է: Ցավի բացակայությունը կարելի է
բացատրել մի կողմից էմալ-դենտինային սահմանի քայքայումով, մյուս կողմից`
երրորդային դենտինի առաջացումով:
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Օբյեկտիվորեն հետազոտման դեպքում հայտնաբերվում է միջին խորության կարիեսային խոռոչ, որն անցնում է դենտին-էմալային սահմանը: Խոռոչն
ունի նեղ մուտք, կարծր հատակ և պատեր, լցված է սննդի մնացորդներով,
փափկած և պիգմենտավորված դենտինով: Սրընթաց և սուր կարիեսի դեպքում
խոռոչի եզրերն անհարթ են, հատակը և պատերը փափուկ և չպիգմենտավորված: Զոնդավորումը ցավոտ է խոռոչի պատերի շրջանում: ԷՕԱ-ի տվյալները
նորմայի սահմաններում են:
Ախտաբանական անատոմիան: Լուսային մանրադիտակով հետազոտելիս առանձնացվում են հետևյալ գոտիները (նկ. 20).
ա/ Քայքայման կամ մեռուկացման շերտ. հայտնաբերվում են էմալի և
դենտինի քայքայված մնացորդներ և միկրոօրգանիզմներ:
բ/ Ապահանքայնացման կամ դեմիներալիզացիայի գոտի. դենտինային
խողովակները լայնացած են և ձևափոխված, լցված մանրէներով: Օդոնտոբլաստների դենտինային ելուստները ենթարկված են ճարպային դիստրոֆիայի:
գ/ Թափանցիկ կամ ռեմիներալիզացիայի գոտի. դիտվում է հանքային
նյութերի

տոկոսի

բարձրացում,

դենտինային

խողովակների

լուսանցքի

նեղացում, որը դենտինին հաղորդում է համասեռ փայլուն տեսք:
դ/ Անփոփոխ դենտինի շերտ. այստեղ դենտինային հյուսվածքը զգալի
փոփոխությունների ենթարկված չէ /այս շերտը խորանիստ կարիեսի դեպքում
բացակայում է/:
ե/ Փոխարինող կամ իռեգուլյատոր դենտինի շերտ /կամ կակղանում
փոփոխությունների շերտ/. հայտնաբերվում է փոխարինող դենտինի /երրորդային դենտին/ առաջացում, որը տարբերվում է դենտինային խողովակների ոչ
ճիշտ կողմնորոշմամբ և կառուցվածքով:

Փոխարինող դենտինին բնորոշ է

առավել բարձր կրակալման աստիճանը: Փոփոխություններ են նկատվում նաև
կակղանի մորֆոլոգիական կառուցվածքում` օդոնտոբլաստների ապակողմնորոշում և քանակի նվազում ախտաբանական օջախին համապատասխան
հատվածում:
Տարբերակիչ ախտորոշումը: Միջին կարիեսը տարբերակվում է.
ա/

Խորանիստ

կարիեսից,

որի

դեպքում

խոռոչը

պրեդենտինի

սահմաններում է, իսկ զոնդավորումը ցավոտ է հատակի շրջանում:
բ/ Քրոնիկական պերիօդոնտիտից, որի դեպքում ատամի գույնը
փոփոխված է, ցավը ջերմային գրգռիչների նկատմամբ բացակայում է, ԷՕԱ-ն
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100 մկԱ-ից ավելի է, ռենտգենաբանորեն երևում է ախտաբանական օջախ՝
ատամի արմատի պրոյեկցիայով:
գ/ Սեպաձև դեֆեկտից, որի դեպքում պատերը կարծր են, հարթ և
փայլուն, տեղակայվում է միայն
ատամների վզիկի շրջանում:
դ/ Քիմիական մեռուկից, որի
դեպքում ախտահարվում են միանգամից մի քանի ատամներ, իսկ
անամնեզում նշվում է աշխատանք
քիմիական գործարաններում:
Նկ. 20. Միջին կարիեսի ախտաբանական

Խորանիստ կարիես

շերտերը՝

(caries profunda)

1. մեռուկացման շերտ,
2. ապահանքայնացման շերտ,
3. թափանցիկ գոտի,
4. անփոփոխ դենտինի շերտ,
5. փոխարինող դենտինի շերտ,
6. կակղանի մորֆոլոգիական

Բնորոշվում է խոր կարիեսային խոռոչով, որը կակղանից
բաժանվում

է դենտինի բարակ,

առողջ շերտով (նկ.21):
Կլինիկան: Սուբյեկտիվորեն

փոփոխություններ:

հիվանդները գանգատվում են բոլոր
տեսակի գրգռիչներից առաջացող սուր կարճատև ցավերից, որոնք վերացնելուց
հետո ցավը դադարում է:
Օբյեկտիվորեն հայտնաբերվում է խոր խոռոչ՝ լցված սննդի մնացորդներով և փափկած դենտինով: Զոնդավորումը ցավոտ է ամբողջ հատակով:
Կակղանի

հետ

հաղորդակցությունը

բացակայում է: ԷՕԱ-ի տվյալները կարող են
փոփոխված լինել՝ 8-12 մկԱ:
Ախտաբանական անատոմիան: Ախտաբանական շերտերը նույնն են, ինչ միջին
կարիեսի դեպքում, սակայն քայքայման կամ
Նկ. 21. Խորանիստ կարիես:

մեռուկացման շերտն ավելի լայն է, իսկ
անփոփոխ

/ինտակտ/

դենտինի

շերտը

բացակայում է: Կակղանում փոփոխություններն ավելի արտահայտված են:
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Տարբերակիչ ախտորոշումը: Խորանիստ կարիեսը տարբերակվում է.
ա/ Միջին կարիեսից, որի դեպքում զոնդավորումը ցավոտ է պատերի
շրջանում, իսկ ԷՕԱ-ի տվյալները նորմայի սահմաններում են:
բ/ Սուր օջախային պուլպիտից, որին բնորոշ են ինքնածին ցավերը,
գրգռիչը հեռացնելուց հետո ցավերը շարունակվում են, զոնդավորումը խիստ
ցավոտ է կարիեսային խոռոչի հատակի մեկ կետում, ԷՕԱ-ն 12-20 մկԱ է:
գ/ Քրոնիկական ֆիբրոզ պուլպիտից, որի դեպքում գրգռիչից առաջացող
ցավը դանդաղ հարաճում է, իսկ գրգռիչը հեռացնելուց հետո որոշ դեպքում
պահպանվում է: ԷՕԱ-ն 40 մկԱ-ից ավելի է:
դ/ Քրոնիկական գանգրենոզ պուլպիտից, որին բնորոշ է ցավը
հատկապես տաքից, խոր զոնդավորումը ցավոտ է, ԷՕԱ-ն 40-90 մկԱ է:

4.5. Կարիեսի բուժումը
Կարիեսային խոռոչների մշակման ընդհանուր հիմունքները և սկզբունքները
Ատամի մշակումը կարծր հյուսվածքների մշակումն է, որի նպատակն է
հեռացնել ատամի ախտահարված հյուսվածքները և առավելագույնս նպաստավոր պայմաններ ստեղծել նրա լցավորման համար, այսինքն՝ վերականգնել
անատոմիական տեսքը և ֆունկցիաները:
Կարիեսային խոռոչի մշակումն ու ձևավորումը կախված են ատամի
անատոմիական տեսքից, խոռոչի տեղակայումից և չափերից:
Քանի որ ատամի հյուսվածքների մշակումը շատ մանրակրկիտ և ցավոտ
գործողություն է, ուստի պետք է հետևել մի շարք կանոնների.
- Ատամի մշակումը պետք է կատարել անզգայացմամբ:
- Միջամտությունը պետք է անցկացնել բնական և արհեստական առավելագույնս առատ լույսով,
- Ատամի կարծր հյուսվածքները անհրաժեշտ է մշակել ջրային սառեցմամբ՝ ջերմային վնասվածքից խուսափելու նպատակով:
- Պահպանել էրգոնոմիկայի և անվտանգության կանոնները:
- Աշխատել միայն մանրէազերծված գործիքներով;
- Օգտագործվող բոլոր գործիքները պետք է լինեն սուր, չմաշված, լավ
ամրացված, իսկ պտտվող գործիքները` կենտրոնացված և առանց տատանումների:
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- Մշակման ընթացքում պետք է հաշվի առնել կարիեսային խոռոչի և
ատամի անատոմիատեղագրական հատկությունները:
Գոյություն ունի կարիեսային խոռոչների մշակման մի քանի եղանակ:
Բլեկի «Կանխարգելիչ մշակման եղանակը». կարիեսային խոռոչը պետք է
մշակել մինչև ատամի իմունային գոտիներ (ատամի առավել քիչ կարիեսի
ենթարկվող շրջաններ` ատամների թմբիկները, կտրող եզրը, հասարակածը և
պսակի կլորավուն մակերեսները), այսինքն՝ հեռացնել նաև ախտաանատոմիորեն առողջ հյուսվածքները (նկ. 2):

Նկ. 2. I դասի խոռոչի

Նկ. 3. I դասի խոռոչի մշակումը՝ ըստ

կանխարգելիչ լայնացումը:

«Կենսաբանական նպատակահար-

Մեթոդի դրական կողմերն են.

մարության եղանակի»:

1. Կանխարգելվում է երկրորդային կարիեսի առաջացումը:
2. Ապահովվում է լցանյութի լավ ադհեզիան ատամի հյուսվածքների հետ:

Մեթոդի բացասական կողմերն են.
1. Ատամը կորցնում է առողջ հյուսվածքների մեծ մասը:
2. Պսակի ամրությունը նվազում է:
3. Ժամանակի մեծ ծախս է լինում:
Երկրորդ եղանակը առաջարկվել է Լուկոմսկու կողմից և կոչվում է
«Կենսաբանական նպատակահարմարության եղանակ»: Եղանակի մոտեցումն
այն է, որ պետք է հեռացվեն միայն աչքով տեսանելի ախտահարված հատվածները (նկ. 3):

Մեթոդի դրական կողմերն են.
1. ատամի տեսանելի առողջ հյուսվածքների պահպանումը,
2. ժամանակի քիչ ծախսը:
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Մեթոդի բացասական կողմերն են`
1. երկրորդային կարիեսի առաջացման մեծ հավանականությունը,
2. լցանյութերի վաղաժամ ընկնելու մեծ հավանականությունը:
Կարիեսային խոռոչի մշակման փուլերը
1.Կարիեսային խոռոչի բացումը: Սա էմալի կախված եզրերի հեռացումն
է, որի շնորհիվ ստեղծվում է լավ մուտք դեպի կարիեսային խոռոչ: Կարիեսային
խոռոչը բացելը կատարվում է գնդաձև կամ գլանաձև գչիրներով, որոնց
տրամագիծը ավելի փոքր է, քան կարիեսային խոռոչի մուտքը (նկ. 4,5):

աբ
Նկ. 5. Գչիրի ընտրությունը

Նկ. 4. Կարիեսային խոռոչը
բացելը: ա) գնդաձև գչիրով; բ)

կարիեսային խոռոչը բացելու

գլանաձև գչիրներով:

համար: ա) ճիշտ է, բ, գ) սխալ է:

2.Կարիեսային խոռոչի կանխարգելիչ լայնացումը: Այս փուլի նպատակն է
կանխարգելել երկրորդային կարիեսի զարգացումը: Հղկվում են խոռոչին հարող
ինտակտ, բայց «կարիեսաընկալունակ» հատվածներն այնպես, որ լցանյութի
սահմանը լինի իմունային գոտիներում:
Այն դեպքում, երբ խոռոչը մշակվում է Լուկոմսկու «Կենսաբանական
նպատակահարմարության» եղանակով, վերոնշյալ փուլը չի անցկացվում:
3. Նեկրէկտոմիա: Կարիեսային խոռոչի փափկած և գունափոխված
դենտինի և սննդի մնացորդների հեռացումն է: Նեկրեկտոմիայի ծավալը կախված

է

կարիեսի

կլինիկական

ընթացքից,

խոռոչի

տեղակայումից

և

խորությունից: Կատարում են արտաքերիչներով կամ կարծրհամաձուլվածքային գնդաձև գչիրներով քիչ պտույտներով: Արտաքերիչներով աշխատելու
դեպքում գործողությունը սկսում են ոչ թե խոռոչի պատերից, այլ խոռոչի
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հատակի կենտրոնական հատվածից, որպեսզի հանկարծ չբացվի ատամի
խոռոչը (նկ. 6):
Կարիեսային խոռոչի հատակին չի կարելի թողնել փափկած և գունափոխված դենտին, միայն որոշ դեպքերում հնարավոր է թողնել գունափոխված,
բայց կարծր դենտին: Իսկ երեխաների
շրջանում սուր ընթացող կարիեսի
դեպքում կարելի է թողնել փափկած
դենտինի շերտ` անցկացնելով ռեմիներալիզացիոն

բուժում:

Նեկրեկ-

տոմիայի դեպքում պետք է հաշվի
առնել ատամի տեղագրական անատոմիան:
Փափկած, դեմիներալիզացված

Նկ. 6. Արտաքերիչով կարիեսային խոռոչի
հատակից փափկած դենտինը հեռացնելը:

դենտինի մնացորդները կարիեսային

ա) ճիշտ է, բ) սխալ է:

խոռոչում հայտնաբերելու նպատակով

օգտագործվում

են

տարբեր

ներկիչներ` 0,5%-անոց ֆուքսին (փափկած դենտինը ներկում է կարմիր) կամ
մեթիլենային կապույտի 1-2%-անոց ջրային լուծույթ (փափկած դենտինը
ներկում է կապույտ): Ներկիչով թանզիվը դնում են կարիեսային խոռոչին, և 15
վրկ. հետո փափկած դենտինը ներկվում է: Այս
միջոցներից են «Կարիես-Մարկերը», «Կարիես
դետեկտորը», «Սիկը» (նկ. 7):
Ներկայումս կան ախտաբանական հյուսվածքների

առկայությունը

հայտնաբերող

հատուկ սարքավորումներ (օր.՝ DIAGNOdent
սարքը):
4. Կարիեսային խոռոչի ձևավորումը: Այս
Նկ. 7. Ներկիչի կիրառումը՝

փուլի նպատակն է բարենպաստ պայմաններ

դեմիներալիզացված դենտինի

ստեղծել լցանյութի լավ ֆիքսման և երկարատև

մնացորդները կարիեսային

պահպանման

խոռոչում հայտնաբերելու

մակերեսային կամ միջին կարիեսի դեպքում

նպատակով:

խոռոչը

պետք

համար:
է

Այդ

ձևավորել
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նպատակով
արկղանման,

այսինքն՝ պատերը պետք է հատակի նկատմամբ ուղիղ անկյան տակ լինեն,
անկյունները՝ սուր, իսկ հատակը՝ տափակ (նկ. 8):

Նկ. 8. Կոնաձև գչիրի դիրքը՝ 1) խոռոչի հատակը մշակելու ժամանակ,
2) խոռոչի պատերը մշակելու ժամանակ:
Խորանիստ կարիեսի դեպքում հատակը ձևավորելիս պետք է հաշվի
առնել ատամի խոռոչի տեղագրությունը: Դենտին-էմալային սահմանում
ստեղծվում են ռետենցիոն ակոսներ: Սակայն վերը նշված կանոնները գործում
են վատ ադհեզիայով օժտված լցանյութերով լցավորելու դեպքում (ամալգամա,
սիլիկատային և սիլիկոֆոսֆատային ցեմենտներ): Կոմպոզիտներ և ապակեիոնոմերային ցեմենտներ օգտագործելու դեպքում խոռոչը ձևավորվում է կլորավուն ուրվագծերով, առանց հստակ արտահայտված ուղիղ անկյունների:
5. Էմալային եզրերի հղկումը: Որոշ դեպքերում, պայմանավորված
նրանով, թե ինչ լցանյութով է լցավորվելու խոռոչը, պետք է ստեղծել ֆալց`
հղկելով էմալը 45o թեքության տակ, որը մեծացնում է էմալի
և լցանյութի հպման մակերեսը: Դա ունի որոշակի
գեղագիտական նշանակություն, քանի որ անտեսանելի է
դառնում լցանյութի և ատամի միջև սահմանը (նկ. 9):
Ամալգամայով լցավորման դեպքում ֆալցը ստեղծվում է
էմալի

ամբողջ

հաստությամբ,

իսկ

կոմպոզիտներով

Նկ. 9. Էմալային

լցավորելիս` էմալի հաստության կեսով: Ցեմենտներով

եզրերի հղկումը:

լցավորելիս ֆալց չի արվում, քանի որ այս լցանյութի բարակ
շերտը

արագ

քայքավում

է

ծամողական

ճնշման

ազդեցությամբ (նկ. 10): Էմալի եզրերի հղկումը խոռոչների մեխանիկական
մշակման վերջին փուլն է:
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ցեմենտ ամալգամ կոմպոզիտ
Նկ. 10. Էմալային եզրերի հղկումը՝ կախված օգտագործվող լցանյութից:

Մեխանիկական մշակումից հետո կարիեսային խոռոչը լվացվում է և չորացվում: Կատարում են ջրի և օդի շիթով: Հականեխիչների օգտագործումը ցանկալի չէ, քանի որ դրանք կարող են
թուլացնել

լցանութի

ադհեզիան:

Այսպիսով,

խոռոչը պատրաստ է լցավորման:
I դասի խոռոչների մշակման առանձնահատկությունները

Նկ. 11. I դասի խոռոչների
ձևավորումը փոքր

Սրանք այն խոռոչներն են, որոնք տեղա-

աղորիքներում: I դասի խոռոչ

կայվում են աղորիքների և նախաաղորիքների

վերին փոքր աղորիքում՝ ա)

բնական ակոսներում և ատամների կույր անցքե-

մինչև ձևավորումը; բ)

րում: I դասի խոռոչները կարող են մշակվել ձևավորումից հետո; գ) ստորին
արկղանման, գլանաձև, օվալ և այլն: Ձևվորված
խոռոչի արտաքին ուրվագծերը հիմնականում

երկրորդ փոքր աղորիքի ծամիչ
մակերեսի ձևավորված խոռոչ:

պայմանավորված են ֆիսուրների կառուցվածքով,
ինչպես նաև կարիեսային պրոցեսի տարածվածությամբ և խորությունով (նկ. 11):
I դասի խոռոչները հիմնականում բացում
են գնդաձև կամ գլանաձև գչիրներով: Ծամիչ մակերեսին I դասի խոռոչն ունի հետևյալ տարրերը`
պատեր (4), հատակ (այն մակերեսն է, որն
ուղղված

է

դեպի

անկյուներ (նկ. 12):

ատամի

խոռոչ),

եզրեր,

Նկ. 12. Կորիեսային խոռոչի
տարրերը՝ 1) եզրեր,
2) պատեր, 3) անկյուներ,
4) հատակ:
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I դասի խոռոչները հիմնականում մշակվում են վերը նշված փուլերով:
Եթե երկու կարիեսային խոռոչներ տեղակայված են ծամիչ մակերեսին, իսկ
էմալային գլանակը խախտված չէ, ապա խոռոչները մշակվում և լցավորվում են
առանձին-առանձին: Իսկ էմալային գլանակների ախտահարման դեպքում
նպատակահարմար է խոռոչները միացնել իրար: Բացի այդ, ծամիչ մակերեսի
խոռոչները մշակելիս պետք է հաշվի առնել այն, որ լցանյութ-ատամ սահմանն
անտագոնիստ ատամների հպման կետերի շրջանում չլինի (նկ. 13.):

Նկ. 13. I դասի խոռոչների ձևավորումն՝ ըստ ֆիսուրների ախտահարվածության
աստիճանի՝ ա) ծամիչ մակերեսին երկու խոռոչների ձևավորում, որոնք անջատված են
ամուր էմալային գլանակով, բ) երկու խոռոչների իրար միացումը, գ) խոռոչի
ձևավորումը ֆիսուրի ամբողջական հղկումով:

Ստորին ծնոտի առաջին մեծ աղորիքների ծամիչ մակերեսով անցնում է
երկայնական չհատվող ակոս: Ստորին երկրորդ մեծ աղորիքները ունեն
խաչաձև ակոս: Այս երկու դեպքում I դասի
խոռոչներ ձևավորելիս ֆիսուրները պետք է
հղկվեն ամբողջությամբ (նկ. 14):
Վերին ծնոտի մեծ աղորիքների արտահայտված առաջնային և հետին թմբիկՆկ. 14. Խոռոչի ձևավորումը ստորին

ների միջև անցնող ֆիսուրները հատվում

մեծ աղորիքի ծամիչ մակերեսին՝ ա)

են

կարիեսային խոռոչը հղկելուց առաջ;

լավ

արտահայտված

էմալային

գլանակով: Եթե այս գլանակը կարիեսով

բ, գ, դ) խոռոչի ձևավորման տարբեր

ախտահարված չէ, ապա խոռոչ ձևավո-

տեսակները:

րելիս այն պետք է պահպանվի: Հետևաբար

I դասի խոռոչը ձևավորվում է միայն ախտահարված ֆիսուրի սահմաններում:
Վերին ծնոտի փոքր աղորիքների ծամիչ մակերեսին թմբիկների միջև
անցնում է խոր չհատվող ակոս, որը նույնպես I դասի խոռոչ ձևավորելիս պետք
է հղկվի ամբողջությամբ:
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Ստորին առաջին փոքր աղորիքը ծամիչ մակերեսին ունի լավ արտահայտված էմալային գլանակ, որը բաժանում է ակոսը երկու հատվածի: Եթե այս
գլանակը կարիեսով ախտահարված չէ, խոռոչը ձևավորելու դեպքում այն
պահպանվում է, իսկ հղկվում է միայն ակոսի ախտահարված հատվածը:
Ստորին երկրորդ փոքր աղորիքում ակոսը չի ընդհատվում էմալային
գլանակով, հետևաբար խոռոչը ձևավորելու դեպքում այն հղկվում է ամբողջությամբ:
I դասին են պատկանում նաև մեծ աղորիքների թշային և բերանային
մակերեսների բնական փոսիկներում տեղակայված
կարիեսային խոռոչները: Այն դեպքում, երբ խոռոչը
փոքր է, իսկ ծամիչ մակերեսին բավականաչափ
պահպանված են անփոփոխ կարծր հյուսվածքները,
ապա խոռոչը ձևավորվում է օվալաձև` միայն
բնական փոսիկի սահմաններում (նկ. 15)
Նկ. 15. Խոռոչի

Այն դեպքում, երբ բնական փոսիկներում

տեսակավորում ստորին մեծ

տեղակայված կարիեսային խոռոչը մեծ է և նեկրեկ-

աղորիքի թշային մակերեսին՝

տոմիայից հետո ծամիչ մակերեսից անջատվում է

ա) մինչև հղկումը, բ) հղկումից

էմալի բարակ շերտով, խոռոչը դուրս է բերվում

հետո:

ծամիչ մակերես:

Այն դեպքում, երբ կարիեսային խոռոչները տեղակայված են
մեծ աղորիքի ծամիչ և թշային մակերեսների վրա և անջատված են բարակ պատով, ապա երկու խոռոչը
միացնում են իրար հավելյալ հարթակի միջոցով (նկ. 16):

Նկ. 16. I դասի խոռոչի ձևավորումը ստորին մեծ

I դասի կարիեսային խոռոչները կարող են տեղակայվել նաև

աղորիքի ծամիչ և թշային մակերեսների
միաժամանակ ախտահարման դեպքում՝ ա)
մինչև հղկումը, բ) հղկումից հետո, գ)

ֆրոնտալ ատամների բերանային

ձևավորված խոռոչի տեսքը օկլյուզիոն

մակերեսի բնական փոսիկներում

մակերեսից:

(հիմնականում դիտվում է վերին
կողմնային կտրիչների մոտ): Այս դեպքում պետք է մշակել զգուշորեն, քանի որ
նշված խոռոչները շատ մոտ են կակղանի խոռոչին (նկ. 17):
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II դասի խոռոչների մշակման առանձնահատկությունները
II դասի խոռոչները տեղակայվում են ծամիչ ատամների կոնտակտային
մակերեսներին: Տարբերում են II դասի խոռոչների ձևավորման 3 հիմնական
եղանակներ` առանց հավելյալ հարթակի, հավելյալ հարթակով և մեդիոօկլյուզիոդիստալ (ՄՕԴ խոռոչ):

Նկ. 17. I դասի
խոռոչի ձևավորումը
վերին կտրիչի կույր

Նկ. 18.
Figure
1 Մեծ աղորիքում II դասի խոռոչի ձևավորում
առանց հավելյալ հարթակի: ա) մինչև հղկումը,

անցքի շրջանում՝ ա)

բ) հղկումից հետո, գ) ձևավորված խոռոչի տեսքը

մինչև հղկումը, բ)

օկլյուզիոն մակերեսից:

հղկումից հետո:

Խոռոչը ձևավորվում է առանց հավելյալ հարթակի այն դեպքում, երբ
ծամիչ մակերեսին շատ մոտիկ է տեղակայված: Այսպիսի խոռոչը անհրաժեշտության դեպքում կարելի է երկարացնել դեպի ծամիչ մակերես (նկ. 18):
Խոռոչը ձևավորում են առանց հավելյալ հարթակի նաև այն դեպքում, երբ
հարևան ատամը բացակայում է, իսկ խոռոչը կոնտակտային մակերեսի
հարվզիկային շրջանում է: Այս դեպքում խոռոչը մշակվում է օվալաձև:
Եթե հարևան ատամը առկա է, ապա II դասի խոռոչը ձևավորում են

հավելյալ հարթակով (նկ. 19):
Մշակման

Նկ. 19. Հավելյալ հարթակով
ձևավորված II դասի խոռոչի

հետևյալն են.

տարրերը՝ 1) հիմնական խոռոչի
հատակը, 2) հավելյալ խոռոչի
հատակը, 3) հավելյալ խոռոչի
պատերը, 4) հիմնական խոռոչի

փուլերը

ա)

Խոռոչի

դուրս-

բերում ծամիչ մակերես, այսինքն՝ մուտքը դեպի կարիե-

պատը, 5) հիմնական խոռոչի

սային

խոռոչ

բացվում

է

հարլնդային պատը:

ատամի ծամիչ մակերեսից,
որը հեշտացնում է նեկրէկ-

տոմիան և բարենպաստ պայմաններ ստեղծում լցավորման համար:
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բ) Հավելյալ հարթակի ձևավորում, որի նպատակն է առավել լավ պայմաններ ստեղծել լցանյութի՝ ծամողական ճնշմանը դիմակայելու և կայունությունն ապահովելու համար: Հավելյալ հարթակի չափերը կախված են
կարիեսային խոռոչի տեղակայումից, լայնությունից և խորությունից, ինչպես
նաև լցանյութի ընտրությունից: Սովորաբար հավելյալ հարթակը ստեղծում են
ֆիսուրների սահմաններում: Ցեմենտներով և ամալգամով լցավորելիս հավելյալ
հարթակի

երկարությունը պետք է հիմնական խոռոչի երկարությունից

2

անգամ ավելի լինի, խորությունը` դենտին-էմալային սահմանից 1մմ ցած, իսկ
լայնությունը` ատամի ծամողական մակերեսի 1/3-ի չափով: Կոմպոզիտներով
լցավորելու

դեպքում

հավելյալ

հարթակը

կարելի

է

ձևավորել

էմալի

սահմաններում, քանի որ կոմպոզիտների ադհեզիան առավել ամուր է էմալի
հետ:
գ) Հարլնդային պատի թեքության ստեղծում դեպի խոռոչի հատակը, որը
լավացնում է լցանյութի ֆիքսումը (նկ. 20, 21):

Նկ. 21. II դասի խոռոչի ձևավորումը`
Նկ. 20. II դասի խոռոչի

կոնտակտային և ծամիչ մակերեսների

ձևավորումը՝ ա) մինչև հղկումը, բ)

զուգակցված ախտահարումով՝ ա) մինչև հղկումը,

հղկումից հետո:

բ) հղկման ընթացքում, գ) հղկումից հետո:

ՄՕԴ խոռոչները ձևավորում են այն դեպքում, երբ միաժամանակ
ախտահարված են երկու կոնտակտային մակերեսները: Հավելյալ հարթակը այս դեպքում
ձևավորում են ակոսի մեջ, իսկ թմբիկները
պարտադիր հղկում են`պսակի հատվածի
կոտրումը կանխարգելելու նպատակով (նկ.
Նկ. 22. II դասի ՄՕԴ խոռոչի
ձևավորումը՝ ա) մինչև հղկումը,
բ) հղկումից հետո, գ) ձևավորված
խոռոչի տեսքը օկլյուզիոն

22):
Այն դեպքում, երբ ախտահարված են
երկու հարևան ատամների կոնտակտային

մակերեսից:
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մակերեսները, դրանք մշակում են միաժամանակ:
Ներկայումս

ապակեիոնոմերային

ցեմենտների

օգտագործումը

հնարավորություն է տալիս II դասի խոռոչները մշակել թունելային եղանակով
(նկ. 23):
Եղանակն օգտագործվում է, երբ խոռոչը
տեղակայված է հասարակածի շրջանում կամ
նրանից մի փոքր ցած: Թունելային մեթոդի
նպատակն է` պահպանել կոնտակտային պատը և ծամիչ մակերեսի եզրային կատարը:
Մուտքը դեպի կարիեսային խոռոչ ձևավորում
են ծամիչ մակերեսի ֆիսուրից:
Այս եղանակի հնարավոր բարդությունՆկ. 23. II դասի խոռոչի մշակումը

ներն են ատամի խոռոչը հանկարծակի բացելը

թունելային եղանակով՝ ա) մինչև
մշակումը, բ) մշակման ընթացքում:

և ախտահարված հյուսվածքները ոչ լիարժեք
հեռացնելը:

III դասի խոռոչների մշակման առանձնահատկությունները
Սրանք այն խոռոչներն են, որոնք տեղակայվում են ֆրոնտալ ատամների
կոնտակտային մակերեսին` առանց ընդգրկելու
կտրող եզրը: Խոռոչի ձևավորումը կախված է նրա
մեծությունից, հարևան ատամի առկայությունից:
Հարևան ատամի բացակայության դեպքում խոռոչը մշակում են կոնտակտային մակերեսի
Նկ. 24. III դասի խոռոչի

սահմաններում

եռանկյունաձև,

որի

հիմքն

մշակումը հարևան ատամի

ուղղված է դեպի լինդ, իսկ գագաթը` ատամի

բացակայության դեպքում՝

կտրող եզր: Հաճախ խորհուրդ է տրվում հարվզի-

ա) մինչև հղկումը,

կային պատը ձևավորել սուր անկյան տակ դեպի

բ) հղկումից հետո:

հատակը (նկ. 24):

Եթե կարիեսային խոռոչը շատ փոքր է և տեղակայված է հարլնդային
հատվածում, ապա հարևան ատամի բացակայության դեպքում այն ձևավորում
են օվալաձև:
Հավելյալ հարթակ ձևավորելու անհրաժեշտություն չկա նաև այն
դեպքում, երբ խոռոչը խոր է և ընդգրկում է ատամի բերանային պատը (նկ. 25):
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Հարևան ատամի առկայության դեպքում կարիք է լինում խոռոչը մշակել
քմային (լեզվային) մակերեսից՝ ստեղծելով այստեղ հավելյալ հարթակ և
առավելագույնս պահպանելով վեստիբյուլյար
մակերեսը:

Հավելյալ

հարթակ

ձևավորելիս

անհրաժեշտ է պահպանել հետևյալ սկզբունքները.
● Օրալ մակերեսի հավելյալ հարթակի
լայնությունը պետք է հավասար լինի հիմնական

Նկ. 25. III դասի խոր խոռոչի

խոռոչի լայնությանը, իսկ կոնտակտային մակե-

ձևավորումը՝ ա) մինչև հղկումը,

րեսի լայնածավալ ախտահարման դեպքում`

բ) հղկումից հետո:

հիմնական խոռոչի լայնությունից փոքր:
● Հավելյալ հարթակի երկարությունը պետք է լինի ատամի օրալ մակերեսի 1/3–ից ոչ պակաս, խորությունը`դենտին-էմալային սահմանից 1մմ ցած:
● Կտրող եզրի և դրան հարող պատի միջև
պետք է մնա 2,5-3մմ տարածություն (նկ. 26):
Անկախ

կարծրությունից՝

III

դասի

խոռոչների դեպքում պետք է հեռացվի ամբողջ
գունափոխված դենտինը: Էմալի եզրերը մշակելու
ժամանակ խորհուրդ է տրվում ֆալցը անել ավելի
սուր անկյան տակ, որպեսզի լցանյութի և ատամի
Նկ. 26. III դասի խոռոչի
ձևավորումը հավելյալ
հարթակով՝ ա) մինչև
հղկումը, բ) հղկումից հետո:

էմալի սահմանը լավ քողարկվի:
Հաճախ խոռոչի մշակմանը և ձևավորմանը
խոչընդոտ է լնդի գերաճած պտկիկը, որը նախքան
խոռոչի մշակելը պետք է հեռացվի:

IV դասի խոռոչների մշակման առանձնահատկությունները
Սրանք այն խոռոչներն են, որոնք տեղակայվում են ֆրոնտալ ատամների
կոնտակտային մակերեսին` ընդգրկելով կտրող եզրը:
Ձևավորման և մշակման հիմնական նպատակն է ստեղծել առավելագույն
պայմաններ պսակի անկյունը վերականգնելու համար:
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IV դասի խոռոչների մշակումը նման է III դասի խոռոչների մշակմանը:
Խոռոչը մշակվում է առանց հավելյալ հարթակի, եթե
հարևան ատամը բացակայում է, իսկ անդաստակային
և բերանային պատերը բավականաչափ ամուր են:
Ձևավորված խոռոչի տեսքը համապատասխանում է
կարիեսային ախտահարմանը (նկ. 27):
Հարևան

Նկ. 27. IV դասի խոռոչի
մշակումն առանց հավելյալ

ատամի

առկայության

դեպքում

ատամի քմային (լեզվային) մակերեսին պետք է

հարթակի:
ա) մինչև հղկումը,
բ) հղկումից հետո:

ստեղծվի հավելյալ հարթակ, որի ձևավորումը նույնն
է, որ III դասի խոռոչների դեպքում (նկ. 28):
Մշակելիս հնարավորինս պետք է պահպանել
պսակի վեստիբյուլյար մակերեսը և ամբողջովին
հեռացնել գունափոխված դենտինը: Ատամի կտրող
եզրը լայն լինելու դեպքում կարելի է հավելյալ հար-

Նկ. 28. IV դասի խոռոչի

թակը ստեղծել անմիջապես դրա երկայնքով: Այս

մշակումը հավելյալ

դեպքում պետք է հաշվի առնել ատամի տեղագրա-

հարթակով՝ ա) մինչև

կան անատոմիան: Լցանյութը լավ ամրացնելու հա-

հղկումը, բ) հղկումից հետո:

մար նպատակահարմար է ստեղծել տարբեր ռե-

տենցիոն կետեր:
V դասի խոռոչների մշակման առանձնահատկությունները
Սրանք այն խոռոչներն են, որոնք տեղակայվում են բոլոր ատամների
հարվզիկային շրջանում: Հիմնականում տեղակայված են լինում ատամների վեստիբյուլյար
մակերեսին: Հաճախ կարիեսային խոռոչի
ստորին եզրը լնդային եզրից ցածր է, որը տեղային լնդաբորբի (բորբոքային կամ աճակալական) պատճառ է դառնում: Դա խանգարում
է խոռոչի մշակմանը և ձևավորմանը, ուստի
Նկ. 29. Կտրիչների V դասի

մինչ այդ պետք է բուժվի լնդաբորբը, կամ

խոռոչների ձևավորումը՝
ա) մինչև հղկումը, բ) հղկումից հետո:

հեռացվի գերաճած լինդը:
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Հաշվի առնելով, որ ատամի այս շրջանը առավել ցավազգաց է, մշակումը,
անկախ

խոռոչի

խորությունից,

պետք

է

անցկացնել անզգայացմամբ:
Կարիեսային խոռոչը մշակվում է ձվաձև, կողմնային պատերը հատակի նկատմամբ
պետք է լինեն քիչ սուր անկյան տակ, այսինքն՝
Նկ. 30. Մեծ աղորիքներում V դասի

խոռոչի մուտքը լինում է ավելի նեղ, քան հա-

խոռոչների ձևավորումը՝

տակը, որը նպաստում է լցանյութի կայու-

ա) մինչև հղկումը, բ) հղկումից

նությանը: Խոռոչի հատակը ձևավորում են

հետո:

արտափքված՝ հաշվի առնելով ատամի խոռոչի

տեղագրությունը: Հարլնդային պատը պետք է թեքված լինի դեպի կարիեսային
խոռոչի հատակը (նկ. 29, 30):
Կարիեսային խոռոչների մշակման սխալներն ու բարդությունները
Կարիեսի բուժման ընթացքում հնարավոր է թույլ տալ սխալներ, որոնց
հետևանքով կարող են առաջանալ բարդություններ:

Կարիեսային խոռոչների մշակման հնարավոր սխալներից են.
1. Կարիեսային խոռոչի մշակումը՝ առանց բերանի խոռոչի հիգիենայի
վիճակը գնահատելու: Բոլոր հիվանդների դեպքում նախապես պետք է որոշել
հիգիենայի ինդեքսը և անցկացնել ատամների մաքրման որակի վերահսկողություն: Այս կանոնի անտեսումը նվազեցնում է բուժման արդյունավետությունը:

2. Ախտորոշման սխալներ լինում են գանգատները պարզաբանելու և
կակղանի վիճակը գնահատելու անբավարար փաստերի պատճառով:

3. Կարիեսային խոռոչի մշակումը առանց ռաբրդամի կամ կոֆերդամի:
Չեն ապահովվում ատամի մեկուսացման անհրաժեշտ պայմանները: Բացի այդ,
հնարավոր է գչիրներն ընկնեն կերակրափող կամ շնչառական ուղիներ:

4. Սխալ չափերի, հին, մաշված գչիրների օգտագործումը կարող է
հանգեցնել խոռոչի պատերի և հատակի թափածակմանը, պսակի կոտրմանը
կամ ատամի հյուսվածքների գերտաքացմանը:

5. Խոռոչի մշակումը առանց ջրային սառեցման: Առաջացնում է կակղանի
գերտաքացում, որը կարող է նպաստել պուլպիտի զարգացմանը:

6. Ատամի հյուսվածքների գերհեռացումը հանգեցնում է ատամի
պատերի բարակեցմանն ու կոտրմանը:
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7. Կարիեսային խոռոչի ոչ լիարժեք մշակումը: Փափկած և գունափոխված դենտինի ոչ ամբողջական հեռացումը կարող է հանգեցել երկրորդային
կարիեսի և պուլպիտի զարգացմանը, ինչես նաև լցանյութի ընկնելուն:
Պատճառներն են` կարիեսային խոռոչն անբավարար բացելը, կարիեսդետեկտորներ չօգտագործելը կամ ատամի խոռոչ բացելու՝ բժշկի մտավախությունը:
8. Կարիեսային խոռոչի սխալ ձևավորումը: Յուրաքանչյուր խոռոչ ունի
մշակման առանձնահատկություններ՝ պայմանավորված տեղակայմամբ,
խորությամբ և օգտագործվող լցանյութով: Այդ կանոնների անտեսումը հետագայում կարող է հանգեցնել մի շարք բարդությունների (լցանյութի կամ կարիեսային խոռոչի էմալային եզրի կոտրում, լցանյութի անկում):
9. Էմալային եզրի սխալ կամ անբավարար հղկումը (ֆալց): Այս սխալի
հետևանքով վատանում են լցանյութի ադհեզիան, եզրային հպումը և լցավորման
ընդհանուր գեղագիտական հատկանիշները:
10. Ատամի խոռոչը հանկարծակի բացելը: Հանդիպում է կարիեսային
խոռոչը ոչ լիարժեք լայնացնելու հետևանքով: Պատճառներից են նաև պատերի
հաստության չիմացությունը և հատակը մշակելու համար տուրբինային
ծայրակալի օգտագործումը:
11. Հարևան ատամի վնասումը (II դասի խոռոչը մշակելու դեպքում):
Պատճառն այն է, որ խոռոչը դուրս չի բերվել ծամող մակերես և մեխանիկական
մշակումը կատարվել է միջատամնային տարածությունից:
12. Կակղանի քիմիական այրվածքը, որը կարող է առաջանալ խորանիստ
կարիեսային խոռոչը ուժեղ հականեխիչ դեղորայքներով (սպիրտ, եթեր, բարձր
տոկոսով ջրածնի պերօքսիդ) մշակելու ժամանակ:
Կարիեսային խոռոչների լցավորումը
Լցանյութի ընտրությունը կախված է կարիեսային խոռոչի տեղակայումից, ատամի խմբային պատկանելիությունից, ախտահարման խորությունից,
ինչպես նաև լցանյութի դրական և բացասական հատկություններից: Վերջին
տարիներին ոչ պակաս կարևոր նշանակություն ունի լցանյութի արժեքը:
Տարբեր խորության կարիեսային խոռոչների լցավորման
առանձնահատկությունները
Խորանիստ կարիեսային խոռոչը լցավորելիս նրա հատակին անհրաժեշտ է տեղադրել բուժիչ (կալցիումի հիդրօքսիդ պարունակող) և մեկուսիչ
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տակդիր: Պայմանավորված նրանով, թե հետագայում ինչ մշտական լցանյութ է
օգտագործվելու խոռոչը լցավորելիս, բուժիչ և մեկուսիչ տակդիրները տեղադրում են հետևյալ կերպ.
- Եթե օգտագործվելու է քիմիական կարծրացման կոմպոզիտ, ցեմենտ
կամ ամալգամ, ապա բուժիչ տակդիրը տեղադրվում է խոռոչի հատակին` կակղանին ամենամոտ կետում, իսկ մեկուսիչը` բուժիչի վրա և խոռոչի պատերին՝
մինչև դենտին-էմալային սահմանը:
- Եթե տեղադրվելու է լուսային կարծրացման կոմպոզիտ, ապա բուժիչ
տակդիրը տեղադրվում է խոռոչի հատակին` կակղանին ամենամոտ կետում,
իսկ մեկուսիչը` բուժիչ տակդիրի վրա, քանի որ որպես մեկուսիչ տակդիր այս
դեպքում հանդես է գալիս դենտին-պրոտեկտորը` պրայմերը, որը փակում է
դենտինային խողովակները:
Միջին կարիեսային խոռոչ լցավորելիս բուժիչ տակդիր տեղադրելու
կարիք չկա, ուստի տեղադրվում է միայն մեկուսիչ տակդիր, այն էլ միայն
ամալգամով, ցեմենտով կամ քիմիական կարծրացման կոմպոզիտով լցավորելիս: Իսկ լուսային կոմպոզիտով լցավորելիս մեկուսիչ տակդիր օգտագործելու
անհրաժեշտություն չկա:
Մնայուն ատամները պիգմենտավորված բծի շրջանում կարիեսը և մակերեսային կարիեսային խոռոչները լցավորելիս բուժիչ և մեկուսիչ տակդիրներ
օգտագործելու կարիքը չկա. խոռոչն անմիջապես լցավորվում է մշտական
լցանյութով:
Տարբեր դասերի կարիեսային խոռոչների լցավորման
առանձնահատկությունները
I դասի կարիեսային խոռոչները լցավորելու համար օգտագործվում են
հետևյալ լցանյութերը.
● Փոքր չափի խոռոչներ` ծամողական քիչ ծանրաբեռնվածությամբ՝
- սիլիկաֆոսֆատային ցեմենտներ,
- քիմիական և լուսային կարծրացման ռեստավրացիոն ապակեիոնոմերային ցեմենտներ,
- կոմպոմերներ:
● Մեծ չափի խոռոչներ` ծամողական մեծ ծանրաբեռնվածությամբ՝
- ամալգամներ,
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- հիբրիդային կոմպոզիտներ (քիմիական և լուսային կարծրացման),
միկրոհիբրիդային կոմպոզիտներ, նանոկոմպոզիտներ (ավանդական և կոնդենսացվող),
- օրմոկեռներ:
Ամալգամն առավելապես օգտագործում են վերին ծնոտի աղորիքները
լցավորելու համար, քանի որ այն կարծր է, սակայն էսթետիկ չէ:
Դժվարհասանելի խոռոչները խորհուրդ է տրվում լցավորել քիմիական
կոմպոզիտներով:
Լուսային կոմպոզիտներով լցավորելիս, որպես առաջին շերտ, հաճախ
օգտագործում են հոսուն կոմպոզիտներ, ընդ որում՝ լույսի առաջին ճառագայթը
ցանկալի է ուղղել էմալի շերտի միջով, իսկ կոմպոզիտի շերտը պետք է
չգերազանցի 2 մմ-ը:
Ապակեիոնոմերային ցեմենտները և կոմպոմերներն օգտագործվում են
փոքր խոռոչներ լցավորելու համար, ինչպես նաև այն դեպքում, երբ ատամի
հյուսվածքների ֆտորացման կարիք կա:
Այս դասի խոռոչները լցավորելու համար կարելի է օգտագործել նաև
շերտավոր վերականգնման և «սենդվիչ-տեխնիկայի» եղանակները:
II դասի խոռոչները լցավորելու համար օգտագործում են հետևյալ
լցանյութերը.
● Փոքր չափի խոռոչներ` առանց ելքի դեպի ծամիչ մակերես՝
- սիլիկաֆոսֆատային ցեմենտներ,
- քիմիական և լուսային կարծրացման ռեստավրացիոն ապակեիոնոմերային ցեմենտներ,
- կոմպոմերներ:
● Մեծ չափերի խոռոչներ`ելքով դեպի ծամիչ մակերես, հավելյալ
հարթակով խոռոչներ, ՄՕԴ խոռոչներ՝
- ամալգամներ,
- քիմիական և լուսային կարծրացման կոմպոզիտներ, մակրոֆիլներ,
հիբրիդային, միկրոհիբրիդ կոմպոզիտներ, նանոկոմպոզիտներ (ավանդական և
կոնդենսացվող),
- օրմոկեռներ:
Այս դասի խոռոչների լցավորման սկզբունքները հիմնականում համապատասխանում են I դասի խոռոչների լցավորման սկզբունքներին: Սակայն այս
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խոռոչները լցավորելիս ատամի հասարակածի (էկվատորի) շրջանում անհրաժեշտ է հարևան ատամի հետ վերականգնել «հպման կետը»: Այդ նպատակով
օգտագործվում են կաղապարներ և սեպեր:
Սեպերը ներհրում են կաղապարի և հարևան ատամի միջև` ապահովելով դրա ամուր հպումը լցավորվող ատամի վզիկին և կանխելով լցանյութի
կախված եզրերի առաջացումը:
Լցավորելուց հետո հպման մակերեսը հղկելու համար կարելի է օգտագործել հղկաթուղթ (շտրիփս)` մետաղական և պլաստիկ:
Հպման կետի որակը ստուգում են թելիկների (ֆլոսների) միջոցով:
III դասի խոռոչները լցավորելու համար օգտագործում են հետևյալ
լցանյութերը.
● Փոքր չափի խոռոչներ`առանց ելքի դեպի անդաստակային մակերես՝
- սիլիկատային ցեմենտներ,
-

քիմիական

և

լուսային

կարծրացման

ռեստավրացիոն

ապա-

կեիոնոմերային ցեմենտներ,
- կոմպոմերներ,
- հոսուն կոմպոզիտներ:
●Մեծ չափերի խոռոչներ`ելքով դեպի անդաստակային մակերես, հավելյալ հարթակով խոռոչներ՝
- քիմիական և լուսային կարծրացման կոմպոզիտներ, միկրոֆիլներ,
հիբրիդային, միկրոհիբրիդային կոմպոզիտներ, նանոկոմպոզիտներ (ավանդական և կոնդենսացվող),
- օրմոկեռներ:
Այս խոռոչները լցավորելիս նույնպես օգտագործվում են կաղապարներ և
սեպեր:
IV դասի խոռոչները լցավորելու համար օգտագործում են հետևյալ
լցանյութերը.
● Փոքր չափի խոռոչներ՝
- կոմպոմերներ,
- հոսուն կոմպոզիտներ:
●Մեծ չափերի խոռոչներ` բերանային և կտրիչային մակերեսներին
ստեղծված հավելյալ հարթակով՝
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- լուսային կարծրացման կոմպոզիտներ, հիբրիդային, միկրոհիբրիդային,
նանոկոմպոզիտներ,
- ապակեիոնոմերային ցեմենտների և միկրոֆիլ, հիբրիդային, միկրոհիբրիդ կոմպոզիտների համակցում (շերտային վերականգնման եղանակ),
- օրմոկեռներ:
Այս խոռոչների լցավորման հիմնական դժվարությունը ատամի անկյան
վերականգնումն է ու առավելագույն գեղագիտական արդյունավետության
ապահովումը, որին կարելի է հասնել ամուր կոմպոմերների, հիբրիդ և միկրոֆիլ
կոմպոզիտների (որպես վերջին էսթետիկ շերտ) համակցման շնորհիվ:
Լցանյութն ամուր ամրացնելու նպատակով այս դասի խոռոչները
լցավորելիս պետք է օգտագործել հարկակղանային (եթե կակղանը հեռացված
չէ) և ներկակղանային գամեր:
V դասի խոռոչները լցավորելու համար օգտագործվում են հետևյալ
լցանյութերը.
● Փոքր չափի խոռոչներ՝
- սիլիկատային, սիլիկաֆոսֆոտային ցեմենտներ,
- քիմիական և լուսային կարծրացման ռեստավրացիոն ապակեիոնոմերային ցեմենտներ,
- կոմպոմերներ,
- հոսուն կոմպոզիտներ:
●Մեծ չափերի խոռոչներ՝
- քիմիական և լուսային կարծրացման կոմպոզիտներ, մակրոֆիլներ,
հիբրիդային, միկրոհիբրիդային կոմպոզիտներ, նանոկոմպոզիտներ,
- ապակեիոնոմերային ցեմենտների և հոսուն, հիբրիդային, միկրոհիբրիդ
և նանոկոմպոզիտների համակցում,
- քիմիական և լուսային կարծրացման ռեստավրացիոն ապակեիոնոմերային ցեմենտներ,
- կոմպոմերներ:
Այս դասի խոռոչները լցավորելու համար հաճախ խոչընդոտ է հարվզիկային լինդը, որը կարող է բորբոքված կամ գերաճած լինել: Այս դեպքում
անհրաժեշտ է առաջին այցելության դեպքում վերացնել լնդի բորբոքումը կամ
հեռացնել գերաճած լինդը, խոռոչը լցավորել ժամանակավոր լցանյութով, իսկ
երկրորդ այցելության ժամանակ կատարել մշտական լցավորում: Բացի այդ, այս
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խոռոչները լցավորելուց առաջ խորհուրդ է տրվում ռետրակցիոն թելիկներով
կամ կոֆերդամով կատարել լնդեզրի իջեցում:
Կարիեսային խոռոչների լցավորումը տարբեր լցանյութերով:
Լցավորում ամալգամով

Ամալգամով լցավորման փուլերը.
1. Անզգայացում (անհրաժեշտության դեպքում):
2.Կարիեսային խոռոչի մշակում և ձևավորում. կատարվում է դասական
օրենքներով. ձևավորվում է արկղանման խոռոչ ուղիղ անկյուններով: Լցանյութը
լավ

ամրացնելու

համար

դենտին-էմալային

սահմանում

ստեղծում

են

ռետենցիոն կետեր՝ ակոսների ձևով: Բացի այդ, անհրաժեշտ է ստեղծել խոր
ֆալց 45o-ի տակ:
3. Խոռոչի լվացում, չորացում և մեկուսացում թքից:
4. Բուժիչ (անհրաժեշտության դեպքում) և մեկուսիչ տակդիրի տեղադրում. մեկուսիչ տակդիրը դրվում է խոռոչի հատակին և պատերին, մինչև
դենտին-էմալային սահմանը 1-1,5մմ հաստությամբ (հիմքային տակդիր), որը
կակղանը պաշտպանում է ջերմային գրգռիչներից: Ամալգամը լավ ամրացնելու
համար օգտագործում են նաև հատուկ ադհեզիվ համակարգեր` քսելով դրանք
խոռոչի պատերին:
5. Ամալգամի ներմուծում խոռոչ և սեղմում (կոնդենսացիա). ամալգամի
առաջին բաժինը խոռոչ է ներմուծվում անմիջապես շաղախելուց հետո (1 րոպեի
ընթացքում) և սեղմիչներով (նկ. 1) կամ ամալգամ-տրեգերով մանրակրկիտ
կոնդենսացվում պատերին:
Սնդիկի ավելցուկը հեռացնում են
բամբակի գնդիկով: Այնուհետև ներմուծվում
են ամալգամի մնացած բաժինները` նորից
չորացնելով բամբակով: Խոռոչը լցավորվում
է ավելցուկով:
6.Լցանյութի ձևավորում (մոդելավորում). սկզբում ձևավորվում են սպիրտով
Նկ. 1. Սեղմիչներ ամալգամի

թրջած և մզված բամբակե գնդիկով: Այնու-

կոնդենսացիայի համար:

հետև սուր արտաքերիչով լցանյութի ավելցուկը ատամի մակերեսից հեռացվում է
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լցանյութի եզրերով: Հարթիչով ձևավորվում են ատամի ֆիսուրները: Ամալգամի
կարծրացման ժամանակըը 60 րոպե է, իսկ վերջնական բյուրեղացումը
կատարվում է 6-8 ժամվա ընթացքում: Ուստի հիվանդը չպետք է սնունդ ընդունի
1,5-2 ժամվա ընթացքում և այդ կողմով ծամի մեկ օրվա ընթացքում:
7. Լցանյութի վերջնական հղկում և փայլեցում. այս փուլը կատարվում է
լցավորումից 24 ժամ անց: Լցանյութի հղկումը և փայլեցումը կատարվում են
ֆինիրներով և պոլիրներով՝` շարժումները կատարելով լցանյութի կենտրոնից
դեպի ծայրամաս (նկ. 2,3):

Նկ. 2. Ամալգամից լցանյութի

Նկ. 3. Ամալգամից լցանյութի

մշակում պոլիրով:

մշակում ֆինիրով:

Կան ամալգամե լցանյութը մշակելու հատուկ հավաքածուներ, որոնցում
կապույտ առաձգական գլխիկներով գործիքները նախատեսված են լցանյութի
նախնական,

իսկ

վարդագույն

գլխիկներո-

վը`վերջնական մշակման համար (նկ. 4):
Այս փուլից հետո լցանյութը պետք է`
- վերականգնի ատամի անատոմիական
տեսքը,
- ունենա հայելանման փայլ,
- զոնդը պետք է հարթ սահի լցանյութի և

Նկ. 4. Ամալգամե լցանյութը
մշակելու առաձգական
գլխիկների հավաքածու համար:

ատամի սահմանով անցկացնելիս:

Լցավորում ապակեիոնոմերային ցեմենտներով

Ապակեիոնոմերային ցեմենտներով աշխատելու հիմնական կանոնները.
1. Կարիեսային խոռոչի մշակումը.
- Առողջ հյուսվածքների կանխարգելիչ հեռացման կարիք չկա:
- Դասական կարիեսային խոռոչ ձևավորելու կարիք չկա:
- Ռետենցիոն կետեր ստեղծելու կարիք չկա:
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- Էմալի եզրերի հղկում (ֆալց) չի կատարվում:
- Սեպաձև դեֆեկտներն ու էրոզիաները լցավորելուց առաջ չեն հղկվում,
միայն մաքրվում են փառից աբրազիվ մածուկով:
- Խոր խոռոչներում տեղադրվում է կալցիումի հիդրօքսիդ պարունակող
բուժիչ տակդիր:
2. Լցանյութի գույնը որոշելը.
Պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ ցեմենտները կարծրանալիս
2-3 շաբաթ հետո մգանում են, ուստի պետք է ընտրել փոքր-ինչ բաց գույն:
3.Կոնդիցիոներով խոռոչի մշակումը.
Հիբրիդային ապակեիոնոմերային ցեմենտների քիմիական ադհեզիան
ավելի թույլ է, քան «դասական» ԱԻՑ-ինը, այդ պատճառով հիբրիդային ԱԻՑ-ը
օգտագործելուց առաջ խոռոչը 10-15վրկ. մշակում են կոնդիցիոներով (10-25%անոց պոլիակրիլային թթու), որը հեռացնում է քսման շերտը:
4. Խոռոչը լվանալը ու չորացնելը.
Անհրաժեշտ է խուսափել գերչորացումից, քանի որ ԱԻՑ-ը հիդրոֆիլ
լցանյութ է:
5. Ցեմենտը շաղախելը.
ԱԻՑ-ը շաղախելիս

չի կարելի խախտել փոշի-հեղուկ հարաբերութ-յու-

նը. եթե հեղուկը շատ լինի, ապա լցանյութը կարծրանալուց հետո փխրուն կլինի,
իսկ եթե փոշին շատ լինի, ապա լցանյութը պակասորդ հեղուկը կվերցնի
կակղանից` առաջացնելով ատամի գերզգայունություն: Փոշին օգտագործելուց
առաջ պետք է լավ թափահարել, իսկ չափաբաժինը վերցնել գդալիկով: Սրվակը
այնուհետև պետք է ամուր փակել, քանի որ փոշին բարձր ջրակլանիչ հատկություն ունի և կարող է խոնավանալ օդի հետ շփվելիս:
Ցեմենտը շաղախվում է ապակու հարթ մակերեսին կամ հատուկ թղթերի
վրա պլաստմասսե մածկիչով 30-60 վրկ.: Փոշին հեղուկին խառնում են երկու
չափաբաժնով, յուրաքանչյուր բաժին շաղախվում է 20վրկ.: Ցեմենտային զանգվածը շաղախելուց հետո պետք է ունենա փայլուն և հարթ մակերես:
6. Լցանյութի տեղադրումը խոռոչի մեջ.
Նախընտրելի է կատարել պլաստմասսե գործիքներով: ԱԻՑ-ը պետք է
կարծրանա բացարձակ չոր պայմաններում, ցանկալի է ճնշման տակ. այդ
ընթացքում լցանյութին չի կարելի ձեռք տալ: Ֆիքսող ցեմենտները կարծրանում
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են 4-7 րոպե, վերականգնողականները` 3-4 րոպե, իսկ տակդիրների համար
նախատեսված ցեմենտները` 4-5 րոպե:
7. Լցանյութը մեկուսացվում է հատուկ լաքով, քանի որ ապակեիոնո-մերային ցեմենտները շատ զգայուն են թքի նկատմամբ (առաջիկա 24 ժամվա
ընթացքում):
8. Լցանյութի վերջնական հղկումն ու փայլեցումը կատարվում է 24 ժամ
հետո:
Լցավորում կոմպոզիտներով
Կոմպոզիտներով լցավորման տարբեր եղանակները պայմանականորեն
կարելի է բաժանել 4 խմբի`
1. ադհեզիվ եղանակ,
2. բոնդինգ-տեխնիկա,
3. սենդվիչ-տեխնիկա,
4. շերտային վերականգնման եղանակ:
Ատամների ռեստավրացիայի ադհեզիվ եղանակ
Ադհեզիվ եղանակով (նկ. 5) ատամը վերականգվում է մեկ կոմպոզիտով
(հիմնականում միկրոհիբրիդային կամ նանոկոմպոզիտ): Այս դեպքում օգտագործվում է ադհեզիվ համակարգ, որն
ապահովում

է

լցանյութի

ադհեզիան

էմալին և դենտինին: Մեկուսիչ տակդիր
կիրառելու

անհրաժեշտություն

չկա,

բացառությամբ խորանիստ խոռոչների,
Նկ. 5. Ռեստավրացիայի ադհեզիվ

որտեղ օգտագործվում են և՛ բուժիչ, և՛

եղանակը (սխեմատիկ պատկեր):

մեկուսիչ տակդիրներ:
Ադհեզիվ եղանակը ցուցված է

Բլկկի բոլոր դասերի խոռոչների լցավորման համար:
Ռեստավրացիայի ադհեզիվ եղանակի փուլերը
● Ատամի մակերեսի մաքրում
Այս փուլը պարտադիր է ցանկացած լցավորման դեպքում: Ատամի մակերեսից հեռացվում են ատամնանստվածքները, պիգմենտացիաները և այլն: Այդ
նպատակով օգտագործվում են ատամնանստվածքները հեռացնող ձեռքի և
մեխանիկական գործիքներ, պոլիրներ, աբրազիվ ֆտոր չպարունակող մածուկներով խոզանակներ: Այնուհետև ատամը լվացվում է ջրի շիթով:
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Առավել նպատակահարմար է կատարել ատամների լիարժեք մասնագիտական մաքրում:
● Ռեստավրացիայի պլանավորում և լցանյութի գույնի որոշում:
Այս փուլի ընթացքում մշակվում է ռեստավրացիայի ընդհանուր պլանը,
ընտրվում են լցանյութերը: Ռեստավրացիայի պլանավորման ընթացքում
գնահատվում են`
- ատամի չափը,
- արտաքին ուրվագծերը, կոնտակտային կետերի տեղակայումը, կտրող
եզրի ձևը,
- ատամի մորֆոլոգիական առանձնահատկությունները,
- կծվածքը և այլն:
Լցանյութի գույնը որոշվում է հատուկ գունային սանդղակներով, որոնցից ամենատարածվածն ու համընդհանուրը «Vita» գունային սանդղակն է, ըստ
որի՝ տարբերում են ատամների չորս գունային երանգներ (նկ. 6)`
- կարմրաշագանակագույն՝ A1, A2, A3, A3,5, A4,
- կարմրադեղնավուն՝ B1, B2, B3, B4,
- մոխրագույն՝C1, C2, C3, C4,
- կարմրամոխրագույն՝ D2, D3, D4:
Ցանկալի է գույնը բնական լույսի տակ որոշել, ատամը պետք է լինի թաց:
Ատամի պսակը պետք է բաժանել երեք մասերի` վզիկը ավելի դեղնավուն է,
մարմինը, կտրող եզրը կամ ծամիչ մակերեսը` ավելի թափանցիկ: Հիմնական
գույնը պետք է ընտրել պսակի մարմնի գույնին համապատասխան, այնուհետև
դրա հիման վրա որոշել վզիկի և կտրող եզրի գույնը (նկ. 7):

Նկ. 6. «Vita» գունային սանդղակը:
Գունային

երանգից

բացի,

Նկ. 7. Ատամի պսակի գունային գոտիները:

կոմպոզիտներն

ունեն

նաև

տարբեր

թափանցիկության գունային շերտեր` դենտինային օպակներ, թափանցիկ
էմալային և առավել թափանցիկ կտրիչային:
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●Կարիեսային խոռոչի մշակում և ձևավորում
Էսթետիկ ռեստավրացիայի դեպքում կարիեսային խոռոչը մշակվում է
առողջ հյուսվածքներն առավելագույնս պահպանելու սկզբունքով:
● Ատամի մեկուսացում թքից
Լցավորվող ատամը մեկուսացնելու համար օգտագործում են բամբակե
գլանակներ,

ռետրակցիոն

թելեր,

թքածծիչ,

փոշեկուլ:

Առավելագույն

մեկուսացումը և փափուկ հյուսվածքների ռետրակցիան ապահովում է
կոֆերդամը:
● Խոռոչի դեղորայքային մշակում, լվացում և չորացում
Խոռոչը առատորեն լվանում են թորած ջրով, օդաջրային շիթով և
չորացնում համասարքի ատրճանակի օդով: Խոռոչի հատակը և պատերը 3060վրկ. մշակում են քլորհեքսիդինի բիգլյուկոնատի 2%-անոց լուծույթով, որից
հետո չորացնում օդի շիթով:
● Տակդիրների տեղադրում
Միջին կարիեսի դեպքում մեկուսիչ տակդիր տեղադրելու անհրաժեշտություն չկա, քանի որ օգտագործվում է արդիական ադհեզիվ համակարգ, և
հիբրիդային գոտին ապահովում է կակղանի հուսալի մեկուսացումը լցանյութի
տոքսիկ ազդեցությունից:
Խորանիստ կարիեսի դեպքում հատակին` կակղանին ամենամոտ
կետում, տեղադրվում է բուժիչ տակդիր, որի վրայից դրվում է մեկուսիչը:
● Ադհեզիվ համակարգի կիրառում
Ադհեզիվ

համակարգն

օգտագործվում

է՝

համաձայն

արտադրող

ֆիրմայի ցուցումների: Լցավորման ադհեզիվ եղանակի դեպքում ադհեզիվով
մշակվում են և՛ էմալը, և՛ դենտինը, և՛ մեկուսիչ տակդիրը:
● Խոռոչի լցավորում
Ինչպես հայտնի է, կոմպոզիտները կարծրանալիս ծավալով փոքրանում
են՝ ձգվելով դեպի ջերմության աղբյուրը: Քիմիական կարծրացման կոմպոզիտների ծավալային կրճատումը կատարվում է դեպի կակղան, իսկ լուսայիններինը` դեպի լույսի աղբյուր: Այդ պատճառով քիմիական կոմպոզիտները խոռոչում տեղադրվում են հորիզոնական շերտերով, իսկ լուսայինները` թեքությամբ: Լուսային կոմպոզիտները տեղադրվում են շերտ-շերտ (ամեն շերտի
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հաստությունը պետք է չգերազանցի 2մմ-ը): Պոլիմերիզացիոն լամպի ճառագայթը առաջին 10-20 վայրկյանի ընթացքում անհրաժեշտ է ուղղել էմալի շերտի
միջով, իսկ հետագայում` լցանյութին ամենամոտ տարածությունից (նկ. 8):
Լցանյութը կարծրացնելուց և մետաղական
կաղապարը հանելուց հետո խորհուրդ է տրվում
կոնտակտային

մակերեսներին

միջատամնային

տարածության թշային և բերանային կողմերից
կատարել հավելյալ լուսային պոլիմերիզացիա ( 20
վրկ. յուրաքանչյուր կողմից) (նկ. 9):
Նկ. 8. Լուսային կարծրացման
լցանյութի շերտային
տեղադրումը և ուղղորդված
պոլիմերիզացումը:

Լուսային կոմպոզիտներով լցավորման դեպքում կարևոր դեր է կատարում թթվածնով ինհիբացված շերտը: Դա կարծրացած կոմպոզիտի մակերեսային շերտն է, որը պոլիմերիզացիայի ընթացքում ինհիբացվում է օդի թթվածնով: Այդ շերտը
կազմված է պոլիմերային մատրիքսի ազատ ռադիկալներից: Արտաքինից այն փայլուն է, կպչուն
թաղանթի է նման, որը հեշտությամբ հեռացվում է
գործիքով: Թթվածնազուրկ պայմաններում լուսազդեցության դեպքում այն կարծրանում է:
Թթվածնով

ինհիբացված

շերտը

բարե-

նպաստ պայմաններ է ստեղծում կոմպոզիտի արՆկ. 9. Հավելյալ լուսային
պոլիմերիզացիա II դասի
խոռոչում:

դեն կարծրացած շերտին նոր չափաբաժնի որակյալ
ադհեզիա ապահովելու համար: Բայց լցավորումից
հետո լցանյութի մակերեսին մնացած այդ շերտը

սննդային ներկերի նկատմամբ օժտված է մեծ թափանցելիությամբ, ենթակա է
աբրազիվ մաշվածության, հեշտությամբ վնասվում է գործիքով, ուստի անհրաժեշտ է այն հեռացնել: Այդ նպատակով լցանյութի մակերեսը հղկվում և
փայլեցվում է: Եթե կոմպոզիտի վերջին շերտը կարծրացվել է թափանցիկ
կաղապարի տակ, առանց թթվածնի առկայության, ապա առաջանում է հարթ
կարծր մակերես, որը փայլեցնելու անհրաժեշտություն չկա:
Եթե լցավորման ընթացքում արյուն, բերանի կամ լնդի հեղուկ է ներթափանցում խոռոչ, ապա ինհիբացված շերտը կորցնում է իր հատկությունները, և
նույնիսկ մանրակրկիտ չորացնելուց հետո մակերեսային շերտի ադհեզիա նոր
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չափաբաժնի հետ չի լինում: Այս դեպքերում անհրաժեշտ է կրկնակի թթվոամշակում 10 վրկ և ադհեզիվ համակարգի կիրառում:
● Լցանյութի վերջնական մշակում
Լցանյութի վերջնական մշակումը ներառում է մի քանի փուլ.
ա) Մակրոուրվագծում. ռեստավրացիայի ձևի շտկում՝ հաշվի առնելով
ատամի անատոմիական տեսքը և կծվածքը: Այս փուլի ընթացքում հեռացվում
են լցանյութի «ավելորդ» և կծվածքը բարձրացնող հատվածները: Մակրոուրվագծումը կատարվում է ալմաստե տուրբինային գչիրներով` օդաջրային
սառեցման պայմաններում: Կծվածքը ստուգվում է պատճենաթղթով:
բ) Միկրոուրվագծում. ռեստավրացիայի հարթ մակերեսի ստեղծում:
Կատարվում է տուրբինային ծայրակալով` 10-12- նիստանի կարծրհամաձուլվածքային ֆինիրներով կամ մանրահատիկ ալմաստե գչիրներով օդաջրային
սառեցման պայմաններում:
գ) Հղկում և փայլեցում. կատարվում է, որպեսզի լցանյութը բնական
ատամի նման լինի հարթ և փայլուն: Այդ նպատակով

օգտագործվում են

պոլիրներ և տարբեր աբրազիվության սկավառակներ: Կարելի է օգտագործել
սիլիկոնային գավաթիկներ և փայլեցնող մածուկներ: Կոնտակտային մակերեսները հղկվում են շտրիպսներով: Բարդ մակերևույթով հատվածները մշակում են
աբրազիվ սինթետիկ թելերից պատրաստած հատուկ խոզանակների միջոցով:
● Ռեբոնդինգ
Ատամի

և

լցանյութի

վրա

քսվում

է

մակերեսային

հերմետիկ.

միկրոճեղքերը փակելու նպատակով:
● Խորհուրդներ հիվանդին
Գեղագիտական ռեստավրացիայից հետո հիվանդին խորհուրդ է տրվում
2 ժամ սնունդ չընդունել և օրվա ընթացքում խուսափել կոշտ սնունդ ընդունելուց:
Եթե բուժումը կատարվել էր անզգայացմամբ, ապա մինչև փափուկ հյուսվածքների զգայունության ամբողջական վերականգնվելը պետք է խուսափել
կոշտ սնունդ և մաստակ ծամելուց:
Ֆրոնտալ ատամների ռեստավրացիայից հետո օրվա ընթացքում
անհրաժեշտ է խուսափել ծխելուց, ինչպես նաև չօգտագործել թեյ, սուրճ,
գունավոր հյութեր, հատապտուղներ, գինի և այլ մթերքներ, որոնք կարող են
փոխել լցանյութի գույնը: Կանանց 24 ժամվա ընթացքում խորհուրդ չի տրվում
օգտագործել շրթներկ:
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Բոնդինգ-տեխնիկա
Բոնդինգ-տեխնիկան (նկ. 10) օգտագործվում է այն կոմպոզիտների
դեպքում, որոնք ունեն հիդրոֆոբ ադհեզիվ համակարգ, որն ապահովում է միայն
էմալի հետ կապը: Այս դեպքում խոռոչի հատակին և պատերին մինչև դենտինէմալային սահման տեղադրվում է ցինկ-ֆոսֆատային կամ ապակեիոնոմերային մեկուսիչ գծային տակդիր:
Սենդվիչ-տեխնիկա
Սենդվիչ-տեխնիկան ատամների
լցավորումն է երկու տարբեր լցանյութերի շերտերով, այսինքն երկու տարբեր
մշտական լցանյութերի համակցմամբ:
Օրինակ`

ԱԻՑ+կոմպոզիտ,

կոմպո-

մեր+կոմպոզիտ և այլն: Այս տեխնիկայի
Նկ. 10. Բոնդինգ-տեխնիկա
(սխեմատիկ պատկեր):

շնորհիվ նվազեցվում են կոմպոզիտների
որոշ

բացասական

հատկություններ`

պոլիմերիզացիոն նստեցումը, ոչ լիարժեք կենսահամատեղելիությունը, կարիեսականգ ազդեցության բացակայությունը:
Գոյություն ունի սենդվիչ-տեխնիկայի երկու տարբերակ.
1. Փակ «սենդվիչ», երբ ստորին շերտը բոլոր կողմերից փակվում է
կոմպոզիտով (նկ. 11):
2. Բաց «սենդվիչ», երբ ստորին շերտը ինչ որ մի կողմից չի փակվում
կոմպոզիտով և շփվում է բերանի խոռոչի հետ (նկ. 12):

Նկ. 11. Փակ «սենդվիչ»:

Նկ. 12. Բաց «սենդվիչ»:

Սենդվիչ -տեխնիկայով լցավորման փուլերը.
1. Ատամի մաքրում ատամնանստվածքներից:
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2. Լցանյութի գույնի որոշում:
3. Կարիեսային խոռոչի մշակում:
4. Ատամի մեկուսացում թքից:
5. Խոռոչի լվացում և չորացում:
6. Տակդիրների տեղադրում (խորանիստ կարիեսի դեպքում, նաև
բուժիչի): Դասական ԱԻՑ օգտագործելու դեպքում կատարվում է երկու փուլով:
Առաջին օրը ԱԻՑ-ով լցավորվում է ամբողջ խոռոչը, իսկ հաջորդ օրը հեռացվում
է ԱԻՑ-ի շերտը մինչև դենտին-էմալային սահման և լցավորվում կոմպոզիտով:
Դա պայմանավորված է նրանով, որ ԱԻՑ-ը կարծրանում է 24 ժամվա
ընթացքում, իսկ մինչ այդ ժամանակահատվածը կատարված թթվամշակումը,
լվացումը և չորացումը խախտում են ԱԻՑ-ի քիմիական կապը ատամի կարծր
հյուսվածքների հետ: Եթե օգտագործվում է կրկնակի կամ եռակի կարծրացման
ԱԻՑ, ապա այն տեղադրվում է մինչև դենտին-էմալային սահման և նույն օրը
լցավորվում:
7. Թթվամշակում. դենտինը` 15 վրկ., էմալը` 30 վրկ., լվացում և չորացում:
8. Ադհեզիվ համակարգի տեղադրում:
9. Կոմպոզիտի տեղադրում:
10. Լցանյութի փայլեցում:
11. Ռեբոնդինգ:
12. Խորհուրդներ հիվանդին:
Շերտային վերականգնման եղանակը
Օգտագործվում է ծամիչ ատամների մեծ խոռոչների լցավորման
դեպքում: Այս դեպքում օգտագործում են տարբեր տեսակի կոմպոզիտներ`
հիբրիդներ, միկրոֆիլներ, հոսող, կոնդենսացվող:
Շերտային վերականգնման եղանակով ատամի լցավորումը կատարվում
է՝ համաձայն ադհեզիվ եղանակի կանոնների և սկզբունքների: Այս երկու
եղանակները տարբերվում են միայն լցանյութը տեղադրելու փուլով:

Շերտային վերականգնման եղանակով լցավորման փուլերը.
1. Ատամի մաքրում ատամնանստվածքներից:
2. Ռեստավրացիայի պլանավորում և լցանյութի գույնի որոշում:
3. Կարիեսային խոռոչի մշակում:
4. Ատամի մեկուսացում թքից:
5. Խոռոչի լվացում և չորացում:
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6. Բուժիչ և կամ մեկուսիչ տակդիրի տեղադրում:
Միջին կարիեսի դեպքում, երբ օգտագործվում են 5-րդ և 6-րդ սերնդի
ադհեզիվ համակարգերը, մեկուսիչ տակդիր չի տեղադրվում: Խորանիստ
կարիեսի դեպքում խոռոչի հատակին (կակղանին ամենամոտ կետում) տեղադրվում է կալցիումի սալիցիլատի նվազագույն քանակություն և ծածկվում է
մեկուսիչ տակդիրով (նախընտրելի է հիբրիդային ապակեիոնոմերային
ցեմենտը): Մեկուսիչ տակդիրը տեղադրվում է միայն խոռոչի հատակին՝ առանց
պատերին անցնելու:
7. Ադհեզիվ համակարգի կիրառում:
Հիմնականում օգտագործվում են 5-րդ և 6-րդ սերնդի ադհեզիվ
համակարգերը (նկ. 13):
8. Սկզբնական ադապտիվ (սուպերադապտիվ) շերտի
ստեղծում:
Խոռոչի պատերը և հատակը պատում են հոսող կոմպոզիտի բարակ շերտով (0,30,5մմ), որը հուսալիորեն փակում է բոլոր
անկյունները
Նկ. 13. Շերտային վերականգնման եղանակ:
Ադհեզիվ համակարգի կիրառումը:

մանր ճեղքերը,
և

անհարթութ-

յունները` ապահովելով լցանյութի իդեալական հպումը: Ծամո-

ղական ճնշում գործադրելիս այս շերտը ծառայում է որպես ամորտիզացիոն
բարձիկ (նկ. 14):
9. Խոռոչի լցավորումը կոնդենսացվող կոմպոզիտով:
Կատարվում է լցանյութի 2-2,5մմ-անոց հորիզոնական շերտերի տեղադրումով: Յուրաքանչյուր շերտ պոլիմերիզացվում է առանձին (նկ. 15): Այս
դեպքում ուղղորդված պոլիմերիզացիայի կարիք չի լինում, քանի որ կոնդենսացվող կոմպոզիտը ցածր ծավալային նստեցում ունի և նրա տակ առաձգական
ադապտիվ շերտն է: Կոնդենսացվող կոմպոզիտը լցանյութին հաղորդում է
ամրություն:
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II դասի խոռոչները լցավորելիս այս փուլում վերականգնվում է նաև
հպման կետը:

Նկ. 14. Շերտային վերականգնման եղանակ:

Նկ. 15. Շերտային վերականգնման եղանակ:

Ադապտիվ (սուպերադապտիվ) շերտի

Լցավորում կոնդենսացվող կոմպոզիտով:

ստեղծումը:

10. Վերջին շերտի մոդելավորում:
Մնացած 1-1,5մմ–ը լրացնում են
միկրոհիբրիդով կամ նանոկոմպոզիտով
(նկ. 16): Այս շերտը ռեստավրացիային
հաղորդում է հարթություն և գեղագիտական տեսք:
11. Լցանյութի վերջնական մշակում
Նկ. 16. Շերտային վերականգնման եղանակ:
Լցավորում միկրոհիբրիդով կամ
նանոկոմպոզիտով:

և փայլեցում:
12. Ռեբոնդինգ:
13. Խորհուրդներ հիվանդին:

Կարիեսային խոռոչների լցավորման սխալներն ու բարդությունները

1. Աատամնալիցքի սխալ ընտրություն: Այս դեպքում լցանյութը ժամանակից շուտ մաշվում կամ ընկնում է, էսթետիկան խախտվում է, ամալգամով
լցավորելիս` բերանի խոռոչում մետաղական այլ կոնստրուկցիաների առկայության դեպքում գալվանիզմի երևույթ է առաջանում:

2. Հպման կետի բացակայություն: Պատճառը կաղապար չօգտագործելն է
կամ դրա՝ սխալ տեղադրելը: Միջատամնային տարածության մեջ կուտակվում
են սննդի մնացորդներ, որը կարող է արտահայտվել ցավով, արյունահոսությամբ կամ առաջացնել լնդապտկիկի բորբոքում:
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3. Լցանյութի կախված եզրեր: Այս սխալը կաղապարի սխալ տեղադրելու
հետևանք է, երբ սեպը ամուր չի հպում կաղապարը ատամի մակերեսին կամ
կաղապարն ամրացնելու համար ընդհանրապես սեպ չի օգտագործվում:

4. Լցավորման մեթոդի և փուլերի խախտում. առաջանում է, երբ լուսային
կարծրացման լցանյութերը տեղադրվում են հաստ շերտերով, կատարվում է
սխալ պոլիմերիզացիա, խախտվում է լցանյութերի շաղախման չափաքանակը:
Այս բոլոր սխալների պատճառով լցանյութն ընկնում է:

5. Թքի կամ արյան առկայությունը լցավորվող խոռոչում. հանգեցնում է
լցանյութի ընկնելում կամ գունափոխմանը:

6. Խորանիստ կարիեսի դեպքում բուժիչ կամ մեկուսիչ տակդիրի սխալ
տեղադրելը կամ ընդհանրապես չտեղադրելը, որը հանգեցնում է պուլպիտների
և պերիօդոնտիտների զարգացմանը: Բուժիչ տակդիրը տեղադրվում է խոռոչի
հատակին` կակղանին ամենամոտ կետում, իսկ մեկուսիչ տակդիրի տեղադըրման ձևը կախված է հիմնական լցանյութի տեսակից:

7. Գերլցավորում կամ թերլցավորում, որն առաջացնում է ատամի
գերծանրաբեռնվածություն կամ թերծանրաբեռնվածություն: Զարգանում են
վնասվածքային պերիօդոնտիտ, ատամի ուղղահայաց տեղաշարժ, ատամնաբնային ելունի ատրոֆիա (հետաճ):

8. Մեծ և փոքր աղորիքների լցավորում, առանց թմբիկների և ֆիսուրների
վերականգման: Սրա հետևանքով կարող է լինել կծվածքի խանգարում:
9. Լցանյութի անբավարար վերջնական հղկում ու փայլեցում, որը
հանգեցնում է ռետենցիոն կետերում սննդամթերքի կուտակմանը, ինչպես նաև՝
լցանյութի գունափոխությանը:
Ռեմիներալիզացնող թերապիա
Ռեմիներալիզացնող թերապիան բուժիչ վերականգնողական մեթոդ է,
որը կարգավորում է էմալի հանքային բաղադրությունը:
Ցուցումները`
● կարիեսի կանխարգելում,
● կարիես սպիտակ բծի շրջանում,
● ոչ կարիեսային ախտահարումներ (էմալի էրոզիա, սեպաձև դեֆեկտ),
● ատամների գերզգայունություն,
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● ատամների սպիտակեցման ընթացքում,
● օրթոդոնտիկ բուժման ընթացքում,
● սուր և սրագույն կարիեսի բուժման ընթացքում:
Ապահանքայնացված օջախի բուժման արդյունավետության նախապայմաններն են`
1) բերանի խոռոչի հիգիենայի խստիվ պահպանումը,
2) ածխաջրերի քիչ օգտագործումը,
3) օրգանիզմի բարձր ռեզիստենտականությունը:
Ռեմիներալիզացնող միջոցներ
1. Ռեմիներալիզացնող միջոցը պետք է ներթափանցի էմալի
ենթամակերեսային շերտ կամ այդ շրջան փոխադրի կալցիում և ֆոսֆոր:
2. Չառաջացնի կալցիումի ավելցուկ:
3. Չառաջացնի ատամնափառ:
4. Պահպանի հատկությունները թթվային PH-ի պայմաններում:
5. Խթանի թքի ռեմիներալիզացնող հատկությունները:
Սպիտակ բծի շրջանում կարիեսի տեղային ռեմթերապիան անցկացնելու
համար օգտագործվում է բուժմիջոցների երկու խումբ`
1. միջոցներ, որոնք ազդում են էմալի հանքայնացման վրա (վերականգնում և լրացնում են էմալի բյուրեղներում բացակայող իոնները),
2. միջոցներ, որոնք խոչընդոտում են ատամի կարծր հյուսվածքների
մակերեսին օրգանական նյութերի (մանրէների կենսագործունեության
արգասիկներ) ադսորբցիան:
Առաջին խմբից են ֆտորի, կալցիումի միացությունները, հանքային
բաղադրամասերով համալիրներ (պրոֆոկար) և այլն: Առավել հաճախ օգտագործվում են այս խմբի ռեմիներալիզացնող միջոցները:
Ներկայումս ֆտորի իոններն են կարիեսի բուժման ամենաարդյունավետ
միջոցը:
Ֆտորը ատամների կարծր հյուսվածքներում խթանում է ֆտորապատիտի առաջացումը, որն առավել ամուր է և թթվակայուն, քան այլ ապատիտները: Այդ իսկ պատճառով էմալի մակերեսին առաջանում է ֆտորապատիտային թաղանթ, որը հնարավորություն չի տալիս մանրէները և դրանց
տոքսինները ներթափանցեն: Ֆտորն արգելակում է մանրէների բազմացումը և
ռեֆլեկտոր խթանում է երկրորդային և երրորդային դենտինի առաջացումը:
Կարիեսը բուժելու և կանխարգելելու համար օգտագործվում են ֆտորի
անօրգանական (նատրիումի ֆտորիդ, նատրիումի մոնոֆտորֆոսֆատ, անագի
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ֆտորիդ, համալիր աղեր) և օրգանական միացություններ: Օրգանական միացությունները հիմնականում ներկայացված են երկարաշղթա ամինոֆտորիդներով (Olaflur, Dectaflur):
Ռեմիներալիզացնող միջոցների ներթափանցումն էմալի մեջ կատարվում է երեք փուլով`
1) լուծույթից իոնների ներթափանցում բյուրեղի հիդրատային շերտ,
2) հիդրատային շերտից` բյուրեղի մակերեսին,
3) բյուրեղի մակերեսից ներթափանցում բյուրեղային ցանցի տարբեր
շերտեր:
Եթե առաջին փուլը տևում է րոպեներ, ապա երրորդը` տասնյակ օրեր
Ռեմթերապիան կատարվում է հետևյալ մեթոդներով` ապլիկացիաներ,
էլեկտրոֆորեզ և ֆոնոֆորեզ:

Ռեմթերապիա ապլիկացիաների միջոցով
Ատամի մակերեսը մանրակրկիտ մաքրում են ատամնանստվածքներից,
մշակում ջրածնի պերօքսիդի լուծույթով և չորացնում: Այնուհետև բծի շրջանում
տեղադրում են 10%-անոց կալցիումի գլյուկոնատի լուծույթով թրջված բամբակե
գլանակ 10-15 րոպեով` յուրաքանչյուր 4-5 րոպեի ընթացքում այն փոխելով:
Յուրաքանչյուր երրորդ այցելությանը ամեն նշված միջամտությունից հետո
նպատակահարմար է օջախը պատել 2-4%-անոց նատրիումի ֆտորիդով կամ
ֆտոր-լաքով (նկ. 28), որոնք նվազեցնում են էմալի թափանցելիությունը: Բուժման ցիկլը տևում է 15-20 այցելություն, ամեն օր կամ մեկ օր ընդմիջումներով:
Ներկայումս ռեմթերապիայի համար առավելապես օգտագործվում է
«Ռեմոդենտ» նյութը (նկ. 29), որի բաղադրության մեջ կան կալցիում, ֆոսֆոր,
մագնեզիում, կալիում, նատրիում, քլոր, օրգանական նյութեր:

Նկ. 28. Ատամների պատում ֆտոր-լաքով:
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Դրա օգտագործման եղանակը չի տարբերվում վերը նշված մեթոդից,
սակայն այն կատարվում է շաբաթը երկու անգամ` 10-12 հաճախումներով:

Ռեմթերապիա էլեկտրաֆորեզի միջոցով (նկ. 30)
Էլեկտրաֆորեզը հաստատուն էլեկտրական
հոսանքով դեղորայքի ներմուծումն է օրգանիզմի
հյուսվածքների խորանիստ շերտեր: Այս մեթոդը
հիմնված է լուծիչում բարդ նյութի` դրական և
բացասական իոնների դիսոցման ունակության վրա:
Նկ. 29. Ռեմոդենտ:

Պասիվ էլեկտրոդն ամրացվում է հիվանդի ձեռքի
նախաբազկին: Ակտիվ էլեկտրոդը, որի մակերեսը
սովորաբար

ավելի փոքր է, տեղադրվում է էմալի

մակերեսին: Էլեկտրոդը փաթաթում են անհրաժեշտ
դեղորայքով հագեցած թանզիվով և հոսանքի ազդեցությամբ հյուսվածքներում ներմուծվում են իոններ,
որոնք էլեկտրոդի հետ ունեն նույն բևեռայնությունը:
Եթե ներմուծվում են դրական իոններ, ապա դեղի
Նկ. 30. Էլեկտրաֆորեզի

թրջոցը տեղադրվում է անոդի վրա, եթե ներմուծվում

համար նախատեսված

են բացասական իոններ, ապա թրջոցը տեղադրվում է

սարք:

կատոդի վրա:

Ռեմթերապիա ֆոնոֆորեզի միջոցով
Ֆոնոֆորեզի

հիմքում

առկա

է

ուլտրաձայնային

տատանումների

և

դեղանյութերի զուգակցված ազդեցությունը:
Այսպիսի զուգակցումն ունի մի շարք առավելություններ.
● Հնարավորություն է տալիս դեղանյութի ազդեցությունը համակենտրոնացնելու ախտաբանական օջախի շրջանում:
● Հնարավորություն է տալիս խուսափելու որոշ դեղանյութերի կողմնակի ազդեցությունից:
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4.6. Ամփոփիչ թեստեր
1. Կարիեսի զարգացման համար
ամենանպաստավոր պայմաններ
ստեղծվում են հետևյալ տեսակի
ֆիսուրներում`
ա) կոլբայաձևկամ տանձաձև
բ) լայն
գ) բաց
դ) ակոսավոր
Պատասխան՝ ա
3. Կարիեսածին միկրոֆլորային
են պատկանում՝
1.Str.mutans
2.St.aureus
3.Str.sanguis
4.Str.salivarius
ա) 1,2,3 բ) 1,3,4 գ) 1,4 դ) բոլորը
Պատասխան՝ բ

5. Խորանիստ կարիեսի դեպքում
ցավի բնույթն է`
ա) կարճատև, նոպայաձև,
ինքնածին ցավեր
բ) կարճատև ցավ բոլոր տեսակի
գրգռիչներից
գ) երկարատև ցավեր
դ) ցավ միայն ջերմային
գրգռիչներից
Պատասխան՝ բ
7. Մակերեսային կարիեսը
տարբերակում են`
ա) խորանիստ կարիեսից
բ) քրոնիկական պերիօդոնտիտից
գ) սուր տարածուն պուլպիտից
դ) էրոզիայից
Պատասխան՝ դ

2. Կարիեսի սուր ընթացքին բնորոշ նշաններն են`
1. ապակառուցվածքային պրոցեսների արագ
զարգացումը
2. ախտահարված հյուսվածքները պիգմենտավորված
չեն
3. ապակառուցվածքային պրոցեսների դանդաղ
զարգացումը
4. ախտահարված հյուսվածքները փափուկ են
ա) 3,4 բ)1,2,4 գ) 1,2 դ) 2,3,4
Պատասխան՝ բ
4. Ի՞նչն է ընկած կարիեսի առաջացման հիմքում՝ ըստ
Լուկոմսկու տեսության`
ա) ատամների կարծր հյուսվածքների տրոֆիկ
նյարդավորման և օդոնտոբլաստների գործունեության
խախտումը
բ) օսմոտիկ հոսքերի ուղղվածության փոփոխությունը
գ) սպիտակուցային փոխանակության
խանգարումները
դ) օրգանական թթուների և միկրոօրգանիզմների
ազդեցությունը էմալի վրա
Պատասխան՝ ա
6. Ապահանքայնացման (դեմիներալիզացիայի)
դեպքում սկզբնական շրջանում ատամի էմալի
հանքային բաղադրամասերի առավել արտահայտված
կորուստ լինում է`
ա) բոլոր շերտերում
բ) ենթամակերեսային շերտում
գ) խորանիստ շերտում
դ) մակերեսային շերտում
Պատասխան՝ բ
8. Ի՞նչ նյութեր չեն օգտագործվում ռեմթերապիայի
ընթացքում՝
ա) նատրիումի ֆտորիդ
բ) կալցիումի հիդրօքսիդ
գ) կալցիումի գլյուկոնատ
դ) ռեմոդենտ
Պատասխան՝ բ
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