ՊՈՒԼՊԻՏՆԵՐ
Պուլպայի (կակղանի) կառուցվածքային առանձնահատկությունները
մանկական տարիքում
Պուլպան փուխր շարակցական հյուսվածք է, որը լցնում է ատամի
խոռոչը և զարգանում է ատամնապտկիկի ներքին շերտի բջիջներից: Կազմված
է բջջային տարրերից, թելերից և սնուցող ամորֆ նյութից:
Պուլպան ունի պսակային (pulpa coronalis) և արմատային (pulpa
radicularis) հատվածներ: Պսակային պուլպան ունի կոլագենային թելերի ավելի
նուրբ ցանց և մեծ քանակությամբ բջջային տարրեր: Արմատային պուլպայի
թելային կառույցներն ավելի ամուր են, հաստ, տեղակայվում են նյարդանոթային խրձի ուղղությամբ:
Ըստ բջջային կառուցվածքի՝ լինում են՝
1. պերիֆերիկ կամ օդոնտոբլաստիկ շերտ,
2. սուբօդոնտոբլաստիկ շերտ,
3. կենտրոնական շերտ:
Պերիֆերիկ շերտում են.
Օդոնտոբլաստները՝ պուլպայի խիստ տարբերակված բջիջները, որոնց
հիմնական ֆունկցիան դենտինագոյացումն է (dentinogenesis): Օդոնտոբլաստները տարբերվում են իրենց տարբերակման աստիճանով և ձևով: Պսակային
պուլպայում նրանք տանձաձև են, արմատային պուլպայում՝ ավելի տափակ,
խորանարդաձև: Նրանք արտադրում են տարբեր կառուցվածքի դենտին:
Օդոնտոբլաստների երկար ելունը. Թոմսի թելերը (fibrae Thomseni)
անցնում են դենտինային խողովակներով մինչև էմալադենտինային սահման և
պարունակում են թթու ֆոսֆատազա:
Կարճ ելունները՝ կենտրոնամետ Կորֆի թելերը (fibrae Korfi), պարունակում են առաջնային լիզոսոմներ:
Գիտնականներից շատերը նշում են, որ պերիֆերիկ շերտը բաժանվում
է երկու հատվածների՝ բուն օդոնտոբլաստիկ շերտի և Վեյլի գոտու, որում
տեղակայվում են քիչ տարբերակված օդոնտոբլաստներ:
Սուբօդոնտոբլաստիկ շերտում են աստղաձև քիչ տարբերակված
բջիջները, որոնք կարող են ձևափոխվել պրոօդոնտոբլաստների: Այդ շերտը
կոչվում է պուլպայի կամբիալ շերտ:
Կենտրոնական շերտում են.
Ֆիբրոբլաստները՝ պուլպայի ամենատարածված բջջային տարրերը,
որոնք, միանալով բազմաթիվ ելուններով, առաջացնում են ֆիբրոզ սինցիտիում:
Հիստիոցիտները, որոնք բորբոքման ժամանակ ձևափոխվում են նաև
ֆիբրոբլաստներից, ռետիկուլոէնդոթելային համակարգի բջիջներից և
կատարում են պահպանողական դեր:
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Երեխաների մոտ կաթնատամների կենտրոնական շերտում հանդիպում են հիստամին արտադրող լաբրոցիտներ:
Մյուս բջիջներից են՝ պլազմոցիտները, գրանուլոցիտները, լիմֆոցիտները, ադվենտիցիալ բջիջները:
Բորբոքման ժամանակ ֆիբրոբլաստները մասնակցում են բորբոքման օջախը
եզրափակող ֆիբրոզ պատիճի առաջացմանը, հիստիոցիտները ձեռք են բերում
ֆագոցիտոզի ունակություններ և կոչվում են մակրոֆագեր:
Պուլպայի թելերից են ռետիկուլինային և կոլագենային թելերը, որոնք
տեղակայվում են խառը՝ դիֆուզ (պսակային պուլպայում), կամ կանոնավոր՝
խրձային (արմատային պուլպայում): Էլաստիկ թելեր առկա չեն: Կոլագենը
կազմված է 8 ամինոթթուներից, պուլպայում ներկայացված է I և III
տեսակներիի կոլագենով (պրեկոլագեն և ֆիբրոնեկտին):
Պուլպայի հիմնական նյութը դոնդողի խտության կոլոիդ նյութ է, նրա
հիմնական բաղադրամասը հիալուրոնաթթուն է, որը մասնակցում է
լիմֆոցիտների միտոզի և կոլագենային թելերի էլաստիկության բարձրացմանը
և ֆագոցիտար ակտիվության արգելակմանը: Պարունակում է պրոտեիններ
(լիզին, հիդրօքսիլիզին), գլիկոպրոթեիդներ, թթու մուկոպոլիսախարիդներ:
Պուլպայի արյունամատակարարումը կատարվում է՝
1. A. carotis externa–ի a. maxillaris–ի ճյուղը վերին ծնոտում՝ a. infraorbitalis-ը
բաժանվում է a. alveolaris superiores posteriores և a. alv. superiores anterioresի,
2. ստորին ծնոտում r. dentales a. alv. inferior – ից,
3. պուլպայի կենտրոնական շերտը լցված է խոշոր անոթներով,
4. սուբօդոնտոբլաստիկ շերտը լցված է նախամազանոթային արտերիոլներով և հետմազանոթային վենուլաներով,
5. պերիֆերիկ շերտը՝ մազանոթային ցանցի սահմանային հատվածները (d
0.1 – 3 մկմ):
Պուլպայի նյարդավորումն իրականացվում են n. trigeminus–ի II և III
ճյուղերը. n.maxillaris–ը և n. mandibularis–ի միելինային թելերը, որոնք, մտնելով
պսակային պուլպա, կորցնում են իրենց թաղանթը:
Ավշային համակարգը բաղկացած է միաշերտ պատեր ունեցող անոթներից: Ավշի
արտահոսքն իրականացվում է
ենթաստործնոտային և
ենթակզակային ավշային հանգույցներով:
Մանկական տարիքում պուլպան ավելի ծավալուն է, քանի որ ատամնախոռոչը մեծ է, դենտինը դեռևս լրիվ չի շերտադրվել, ավելի առատ է
արյունամատակարարումը՝ շնորհիվ արյունատար և ավշային անոթների
զարգացած ցանցի. ունի ավելի փուխր կազմություն, այսինքն՝ պարունակում է
ավելի շատ բջիջներ և ամորֆ նյութ և ավելի քիչ՝ թելերի խրձեր:
Պսակային և արմատային պուլպայի միջև տարբերություններ գրեթե
չկան, նրանց սահմանը որոշակի չէ, պսակային պուլպան ուղղակի
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շարունակվում է արմատների մեջ: Արմատների լայն գագաթային անցքերի
միջոցով պուլպան սերտորեն կապված է պերիօդոնտի հետ:
ՊՈՒԼՊԱՆ ՇՐՋԱՊԱՏՈՂ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Դենտինի շերտն ավելի բարակ է, կրակալումը ավարտված չէ, խողովակները ավելի լայն են, դենտինն ավելի թափանցելի է:
Պերիօդոնտն ավելի փուխր է, հարուստ է բջիջներով, արյունատար և
ավշային անոթներով:
Ատամնաբնի կոմպակտ շերտը և սպունգանման նյութի ոսկրաձողիկները բարակ են, նրանց միջև գոյացած ոսկրախորշիկները լայն են, ոսկրն
ավելի ծակոտկեն է և թափանցելի:
Պուլպիտ
Պուլպիտը պուլպայի բորբոքումն է, որին բնորոշ են բորբոքման բոլոր
նշանները՝ հիպերեմիան (rubor), ցավը (dolor), ջերմությունը (calor), և բոլոր
փուլերը՝ ալտերացիան (alteratio), էքսուդացիան (exsudatio), պրոլիֆերացիան
(proliferatio):
Պուլպիտների զարգացման պատճառագիտական
(էթիոլոգիական) գործոններն են՝
1. քիմիական,
2. ջերմային (կարիեսային խոռոչը մշակելու կանոնների խանգարման
հետևանքով կամ մետաղական լցանյութերը տեղադրելու կանոնները
խախտելու հետևանքով),
3. վնասվածքային (կակղանի հանկարծակի մերկացումը խոռոչը
մշակելու ժամանակ կամ կենցաղային վնասվածքից),
4. ինֆեկցիայի պատճառով (կարիեսային խոռոչից, հեմատոգեն, ռետրոգրադ):
Պուլպիտների ախտածնությունը
Պուլպիտներին բնորոշ են բորբոքային պրոցեսների բոլոր օրինաչափությունները, որոնց դեպքում ամենից առաջ դրսևորվում են ուժգին ցավերը:
Դա պայմանավորված է կակղանի խոռոչի ներփակ լինելով, որի հետևանքով
առաջացած էքսուդատը չունի արտահոսքի ճանապարհներ:
Մանկական տարիքում, պայմանավորված դեռևս լրիվ չձևավորված
արմատների և ոսկրի ծակոտկենությամբ, արտահոսքի համար հնարավորություններ են ստեղծվում մի քանի ուղիներով.արմատների ոչ լրիվ ձևավորման
կամ ներծծման փուլերում էքսուդատը հեշտությամբ արտահոսում է գագաթային լայն անցքերի միջոցով, լայն դենտինային խողովակներով, բազմարմատ
ատամներից էքսուդատը բիֆուրկացիայի շրջանում կարող է լրացուցիչ անցքերից արտահոսել դեպի միջարմատային խտրոցի ծակոտկեն ոսկր:
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ՊՈՒԼՊԻՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ՝ ԸՍՏ Տ. Ֆ. ՎԻՆՈԳՐԱԴՈՎԱՅԻ (1968թ.)՝
1. մնայուն ատամների սուր պուլպիտներ՝
 սուր շճային մասնակի պուլպիտ,
 սուր շճային ընդհանուր պուլպիտ,
 սուր թարախային մասնակի պուլպիտ,
 սուր թարախային ընդհանուր պուլպիտ,
2. ժամանակավոր ատամների սուր պուլպիտներ՝
 սուր շճային պուլպիտ,
 սուր թարախային պուլպիտ,
 սուր պուլպիտ՝ պերիօդոնտի և շրջակա ավշահանգույցների
ներգրավումով,
3. ժամանակավոր և մնայուն ատամների քրոնիկական պուլպիտներ՝
 քրոնիկական հասարակ պուլպիտ,
 քրոնիկական պրոլիֆերատիվ պուլպիտ,
 քրոնիկական պրոլիֆերատիվ հիպերտրոֆիկ պուլպիտ,
 քրոնիկական գանգրենոզ պուլպիտ,
4. քրոնիկ պուլպիտների սրացում:
Պուլպիտների դասակարգումը՝ ըստ Ե.Ե. Պլատոնովի՝
1. սուր պուլպիտներ՝
 սուր մասնակի կամ օջախային պուլպիտ (Pulpitis acuta localis s.
partialis),
 սուր ընդհանուր կամ տարածուն պուլպիտ (Pulpitis acuta diffusa
s. totalis),
2. քրոնիկական պուլպիտներ՝
 քրոնիկական ֆիբրոզ պուլպիտ (P. chronica fibrosa),
 քրոնիկական հիպերտրոֆիկ պուլպիտ (P.chronica
hypertrophica),
 քրոնիկական գանգրենոզ պուլպիտ (P. chronica gangrenosa),
3. քրոնիկական պուլպիտների սրացում (P. chronica exacerbate):
Պուլպիտների դասակարգումն ըստ ՀՄԴ-10-ի՝
K04՝ կակղանի և շուրջգագաթային հյուսվածքների հիվանդություններ,
K04.0՝ պուլպիտ,
K04.00՝ սկզբնական (հիպերեմիա),
K04.01՝ սուր,
K04.02՝ թարախային (պուլպար աբսցես),
K04.03՝ քրոնիկական,
K04.04՝ քրոնիկական խոցային,
K04.05՝ քրոնիկական հիպերպլաստիկ,
K04.08՝ այլ ճշտված պուլպիտ,
K04.09՝ պուլպիտ չճշտված,
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K04.1՝ պուլպայի նեկրոզ, գանգրենա,
K04.2՝ պուլպայի դեգեներացիա,
դենտիկլ,
կալցիֆիկատներ,
կակղանի քարեր,
K04.3՝ կակղանում կարծր հյուսվածքների սխալ ձևավորում,
K04.3՝ X երկրորդային կամ իռեգուլյար դենտին,
K04.4՝ սուր գագաթային պերիօդոնտիտ՝ պուլպար բնույթի,
K04.9՝ կակղանի և հարգագթային հյուսվածքների չճշտված այլ
հիվանդություններ:
Բորբոքման հիմնական նշաններից է ցավը, որի առաջացումը պայմանավորված է կակղանի ալտերացիայով, կենսաբանական ակտիվ նյութերի (ԿԱՆ)
ազդեցությամբ, էքսուդատի առաջացմամբ:
Բջջային ացիդոզը և կակղանի հիպօքսիան հանգեցնում են կակղանի
բջիջների ֆագոցիտար ակտիվության նվազմանը:
Օդոնտոգեն բնույթի բորբոքումների յուրահատկությունը այտուցի զարգացումն է փակ տարածությունում (սահմանափակված դենտինով կամ ոսկրային
հյուսվածքով). այդ պատճառով անգամ ներկակղանային ճնշման թեթևակի
բարձրացումն առաջացնում է արտահայտված ցավի ախտանիշ:
Ցավի տարածումը եռվորյակ նյարդի ճյուղերով բացատրվում է իմպուլսների տարածումով tr. Spinothalamicus-ով գլխուղեղի կեղև. այդ պատճառով
անցանկալի է նյարդային իմպուլսների անցկացումն արգելակող դեղամիջոցների նշանակումը, որոնք մեծացնում են այտուցը: Առավելապես օգնում են ոչ
ստերոիդ հակաբորբոքային նյութերը (վոլտարենը, նատրիումի մեֆեմինատը,
իբուպրոֆենը):
Պուլպայի սուր բորբոքումն ընթանում է հիպերէրգիկ, ալտերացիայի
երևույթների գերակշռումով, որը սկսվում է բջջային օրգանելների
թաղանթների վնասումից: Առաջնային վնասումը լինում է էկզոգեն
գործոնների (տոքսինների), իսկ երկրորդայինը՝ լիզոսոմների հիդրոլիտիկ
ֆերմենտների պատճառով:

Պուլպիտներն ախտորոշելու համար կիրառվում են՝
1. սուբյեկտիվ հետազոտություն,
2. օբյեկտիվ հետազոտություն,
3. հիմնական և օժանդակ մեթոդներ:
Սուբյեկտիվ հետազոտությունը ներառում է անամնեզի տարբեր հարցերի
ճշտգրտումը: Օբյեկտիվ հետազոտության ժամանակ կիրառվում են զոնդավորում, թակում, ԷԱԱ, թերմոդիագնոստիկա, ռենտգեն հետազոտություն:

Մշտական ատամներում անհրաժեշտ է ճիշտ գնահատել դենտինի վիճակը՝
1. գույնը (գորշ, բաց կամ մուգ շագանակագույն, սև),
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2. ամրությունը (կարծր, փափկած ամբողջ հատակով, կարծր պատերի
շրջանում, փափկած բուրբոքման շրջանում),
3. ցավոտության աստիճանը (մեկ կետով, ամբողջ հատակով),
4. կարիեսային խոռոչի հատակի ամբողջականությունը (հաղորդակցվում է ատամի խոռոչի հետ, փակ պուլպար խոռոչով):

Սուր պուլպիտներին բնորոշ է 4 տարրերի
առկայությունը՝
1. ինքնածին ցավը՝ առանց արտաքին
գրգռիչների ազդեցության,
2. ցավի նոպայաձև բնույթը ռեմիսիաների
շրջաններով,
3. գիշերային ցավի առկայությունը,
4. արտաքին գրգռիչների ազդեցությունն
ուժգնացնում է ցավի նոպան:
Պուլպիտների ընթացքի համեմատական
Նկար 40. Պուլպայի օջախային
բորբոքում:

աղյուսակները (5,6,7) հնարավորություն են
տալիս առավել տպավորիչ պատկերացնելու

նոզոլոգիաների նմանությունը և տարբերությունը.

Աղյուսակ 5.
Պուպլիտների կլինիկական ընթացքի համեմատական աղյուսակը.
Նոզոլոգիա

3.

P. acuta purulenta

4. P. chronica fibrosa
5.

P. chronica hypertrophica

6.

P. chronica gangraenosa

նոպայաձև

P. acuta serosa diffusa

2-7 րոպե

գրգռիչներ
ից

2.

տևողությունը

ինքնածին

1. P. acuta serosa localis

Ցավի բնույթը

-

-

-

-

-

-

10-15 րոպեից ավելի
անընդմեջ, կարճ
դադարներով

Աղյուսակ 6.
Պուպլիտների կլինիկական ընթացքի համեմատական աղյուսակը.
Հիվանդության տևողությունը
Н.

1.

Կաթնատամ

Մնայուն
չձևավորված

Մնայուն
ձևավորված

1-3 ժամ

1-2 օր

1-3 օր
81

Ցավի
ուժեղացումը
Գիշերը
+

2.

3-6 ժ. մինչև
2 օր

3-4 օր

4-6 օր

+

3.

6-8 ժ. մինչև
3 օր

5-6 օր

7 օր

+

4.

-

-

-

-

5.

-

-

-

-

6.

-

-

-

-

Աղյուսակ 7.
Պուպլիտների կլինիկական ընթացքի համեմատական աղյուսակը.
Н.

Զոնդավորում

Թակում

Ցավի
ճառագայթ

Ատամի խոռոչ

1.

ցավ եղջյուրի
շրջանում

-

փակ

-

2.

ցավ հատակով

հորիզոնական

փակ

ծնոտով

3.

խիստ ցավոտ

և՛
հորիզոնական,
և՛ ուղղահայաց

փակ, բացվելիս
թարախային
կաթիլի
արտադրություն

n. trigeminusով

4.

մեկ կետում,
զոնդավորման
ժամանակ
հնարավոր է
պուլպար խոռոչի
պերֆորացիա,
արյունահոսող
կետի բացում

-

փակ, կարող է
լինել բաց

-

5.

ցավոտ և
արյունահոսող

-

-

-

6.

ցավոտ է
ելանցքերում կամ
խողովակներում

-

-

-

Ռենտգենաբանորեն նկատելի են փոխարինող դենտինի առաջացում, ոսկրային հյուսվածքի նոսրացում բիֆուրկացիայի շրջանում, դենտիկլների և
պետրիֆիկատների առկայություն:
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ՊՈՒԼՊԻՏՆԵՐԻ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ
1. Պրոցեսի արագ տարածումը:
2. Պուլպայի բորբոքումը հաճախ առաջանում է կարիեսային փոքր խոռոչով ատամներում:
3. Բորբոքման սուր շրջանն արագորեն վերածվում է քրոնիկական
շրջանի:
4. Պուլպիտների քրոնիկական տեսակները գերակշռում են սուրերից և
կարող են զարգանալ որպես առաջնային քրոնիկական պրոցես:
5. Բնորոշ է նույն պուլպիտների տարբեր կլինիկական արտահայտություն:
6. Բոլոր տեսակի պուլպիտների ժամանակ առկա են թարախային
տարրեր
7. Ավելի հաճախ, քան մեծահասակների շրջանում առկա է պերիօդոնտալ
ռեակցիա սուր և քրոնիկական գանգրենոզ պուլպիտի դեպքում:
8. Մորֆոլոգիական և կլինիկական նշանների անհամապատասխանություն:
9. Ամբողջ օրգանիզմի ռեակցիան պուլպայից ինտոքսիկացիայի դեպքում:
Ներպուլպար գրանուլոմա (Granuloma internum)
Դա պուլպայի քրոնիկական բորբոքման տարբերակ է, որը բնորոշվում
է պուլպայի գրանուլացիոն հյուսվածքի վերածումով: Արմատախողովակներում տեղակայվելու դեպքում այն մեծանալով լուծում է դենտինը և
ցեմենտը պուլպար խոռոչի կողմից՝ առաջացնելով արմատի կոտրվածք:
Հայտնաբերվում է հանկարծակի ռենտգեն հետազոտությունների ժամանակ:
Կարող է «pink spot»-ով արտահայտվել ատամների վեստիբուլյար մակերեսներին:
Պուլպիտների բուժման մեթոդները
Պուլպիտների բուժումը և ելքը սերտորեն պայմանավորված են
երեխայի ընդհանուր վիճակով, տարիքով, կարիեսային պրոցեսի տեղակայմամբ և զարգացմամբ, մանրէների վիրուլենտականությամբ, բորբոքման
բնույթով և վաղեմությամբ:
Բուժման մեթոդի ընտրության հիմքում են պուլպայի ֆունկցիոնալ և
ախտամորֆոլոգիական փոփոխությունները:
Կաթնատամների արմատների ձևավորումն ավարտվում է ծկթումից 23 տարի հետո, մշտական ատամների արմատների ձևավորումը՝ 4-5 տարի
հետո: Գործնական ոլորտում հարկավոր է անհատական մոտեցում ցուցաբերել յուրաքանչյուր դեպքին, քանի որ ինֆեկցիոն և երկարատև քրոնիկական
հիվանդությունները կարող են երկարացնել ձևավորման ավարտի ժամկետները:
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Պուլպիտների բուժման մեթոդները լինում են կոնսերվատիվ (պահպանողական) և վիրաբուժական:
Պահպանողական մեթոդներից են՝
 կենսաբանական մեթոդը,
 վիտալ ամպուտացիան,
 խոր ամպուտացիան:

Պուլպիտների բուժման կենսաբանական մեթոդը
Ցուցումները`
1) սուր օջախային պուլպիտ,
2) քրոնիկական ֆիբրոզ պուլպիտ,
3) հանկարծակի մերկացված պուլպա,
4)սուր տարածուն պուլպիտ չձևավորված միարմատանի
ատամներում:
Հակացուցումները
Ժամանակավոր ատամների արմատների ակտիվ ռեզորբցիա:

մնայուն

Բուժումը հնարավոր է `
1) եթե հիվանդությունից անցել է 1-2 օր,
2) եթե երեխայի ընդհանուր վիճակը լավ է,
3) կարիեսի կոմպենսացված տեսակն է,
4) խոռոչների կենտրոնական տեղակայման դեպքում,
5) անամնեզում հորմոնների և մեծ քանակությամբ հակաբիոտիկների կիրառման բացակայության դեպքում:

Կիրառվող դեղորայքն է`
1) հորմոնալ դեղամիջոցները (հիդրոկորտիզոն, դեկսամետազոն, պրեդնիզոլոն),
2) ոչ ստերոիդ հակաբորբոքիչ դեղամիջոցները (իբուպրոֆեն, նեմիսիլ,
ասպիրին, կետոնալ),
3) պիրիմիդինի շարքի պրեպարատները (մետիլուրացիլ, պենտօքսիլ),
4) ֆերմենտներ (տրիպսին, խիմոտրիպսին),
5) հակաբիոտիկները, սուլֆանիլամիդները, հականեխիչները, հակաամեոբային դեղամիջոցները,
6) հակասենսիբիլիզացնող դեղամիջոցները (զիրտեկ, ցետիրիզին, պարլազին),
7) ֆիտո և ապիպրոդուկտները,
8) գլիկոզամինգլյուկանները (հեպարին, խոնսուրիդ),
9) օդոնտոտրոպ միջոցները (կալցիումի հիդրոքսիդ, կոլագեն, ոսկրային փոշի,
ՄՄՊ, կալցիպուլպա, դայքլ, լայֆ, սեպտոկալ, բիոկալեքս, կալմեցին),
10) վիտամիններ (C, P),
11) իմունակարգավորիչներ ( նատրիումի նուկլեինատ):

Բոլոր նյութերը պետք է`
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1) ունենան արտահայտված հակաբակտերիային և հակաբորբոքիչ ազդեցություն,
2) խթանեն պուլպայի ռեգեներացիան,
3) չգրգռեն պուլպան,
4) նրանց մեջ պետք է բացակայեն ալերգեն բաղադրամասերը:

Ընդհանուր բուժումը`
1) անալգետիկներով,
2) հիպոսենսիբիլիզացնող միջոցներով` 10%-անոց կալցիումի քլորիդի
լուծույթ, տավեգիլ,
3) բիոխթանիչ նյութերով` մեթիլուրացիլ 0,5գ օրական 3 անգամ 5օր,
4) վիտամիններով` վիտամին C օրական 300մգ 10 օր,
5) պոլիվիտամիններ` կալցևիտ, բիրոկա, կալցինովա, մուլտիտաբս, նատաբեկ
և այլն:
Փուլերը

Առաջին այցելության ժամանակ՝
1) անզգայացում,
2) կարիեսային խոռոչի բացում,
3) գոլ հականեխիչ լուծույթներով իրիգացիաներ,
4) լվանալ հակաբորբոքիչ կամ հակաբիոտիկ լուծույթներով,
5) ժամանակավոր կապի տակ թողնել հակաբորբոքիչ ազդեցության թրջոցներ
(4–14 օր):

2 – րդ այցի ժամանակ`
1) ավարտել խոռոչի ձևավորումը,
2) ատամի խոռոչի հատակին կալցիումի գլյուկոնատի լուծույթով էլեկտրոֆորեզ կատարելկամ հելիում- նեոնային լազերի ազդեցությանը ենթարկել,
3) տեղադրել օդոնտոտրոպ մածուկ,
4) տեղադրել մշտական լցանյութ:
ՎԻՏԱԼ ԱՄՊՈՒՏԱՑԻԱ
Ցուցումները`
1) սուր օջախային պուլպիտ,
2) քրոնիկական ֆիբրոզ պուլպիտ,
3) ատամի պսակի կոտրվածք՝ պուլպայի մերկացումով առաջին 2 օրվա
ընթացքում,
4) միջին և խորանիստ կարիեսի հարթակային տեսակը:
Հակացուցումը
Ժամանակավոր ատամների արմատների զգալի ռեզորբցիա:
Փուլերը

Ժամանակավոր ատամներում`
1) հաղորդչական կամ տեղային ինֆիլտրացիոն անզգայացում,
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2) կարիեսային խոռոչը լվացվում է հականեխիչ լուծույթներով,
3) բացվում է պուլպար խոռոչը,
4) հատվում է պուլպան արմատախողովակի բացվածքի մակարդակով,
5) կատարվում է հեմոստազ,
6) տեղադրվում է ցինկ էվգենոլային մածուկ կամ օդոնտոտրոպ նյութեր,
7) տեղադրվում է ապակե-իոնոմերային լցանյութ,
8) անցման ծալքի շրջանում ներարկվում է 1մլ 1%-անոց բենզոֆուրոկաին,
9)նշանակվում են ներքին ընդունման հիպոսենսիբիլիզացնող, անալգետիկ,
հակաբորբոքիչ, բիոխթանիչ, վիտամինային դեղամիջոցներ:

Չձևավորված արմատներով մնայուն ատամներում (մասնակի պուլպոտոմիա) `
1) կատարվում է անզգայացում,
2) հատվում է պսակային պուլպան կամ հեռացվում
է նաև արմատային պուլպայի 1/3-ը,
3) կատարվում է հեմոստազ,
4) դեղորայքային մշակում,
5) արմատային պուլպան ծածկվում է բուժիչ
մածուկով՝ թողնելով 5-ից 7 օր,
6) տեղադրվում է մշտական լցանյութ:
Եթե կակղանի բորբոքումը հետադարձ է, ապա
կատարվում է կենսունակ պուլպոտոմիա (նկ. 41):

Բարձր ամպուտացիա (ցերվիկալ պուլպոտոմիա)
Ցուցումները`
1) չձևավորված արմատներով մնայուն միարմատ
ատամների քրոնիկական գանգրենոզ պուլպիտ,
2) վնասվածքային պուլպիտներ, երբ պուլպան
մերկացված է 48 ժամից ավելի:
Մեթոդիկան`
1) անէսթեզիա,
Նկար 41. Վիտալ
2) ալմաստե գչիրով խոռոչի բացում,
ամպուտացիա.
3)
պուլպայի հատում,
դենտինային կամրջակի
4) արյունահոսության դադարեցում,
առաջացումը:
5) կալցիումի հիդրօքսիդ պարունակող մածուկները
տեղադրում և փակում են 5-6 օրով ժամանակավոր կապով,
6) երկրորդ այցի ժամանակ տեղադրում են մեկուսիչ և դնում մշտական
լցանյութ:
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ԴԵՎԻՏԱԼ ԱՄՊՈՒՏԱՑԻԱ
Ցուցումները՝
1) ժամանակավոր ատամների բոլոր տեսակների պուլպիտները՝ անկախ
զարգացման աստիճանից,
2) չձևավորված արմատներով մնայուն աղորիքներում պուլպիտների բոլոր
տեսակները:
Հակացուցումները՝ 1) սուր դիֆուզ և քրոնիկական սրացած պուլպիտների
դեպքում, եթե առկա են պերիօդոնտալ ռեակցիա և լիմֆադենիտ,
2) քրոնիկական գանգրենոզ պուլպիտ:
Մեթոդիկան

Առաջին այցի ժամանակ՝
1) բացել ատամի խոռոչը,
2) տեղադրել մեռուկացնող կամ սկլերոզացնող նյութը,
3) ժամանակավոր լցանյութ դնել,
4) հաջորդ այցի ժամանակ 2 – 3 օր կիրառել ռեզորցին-ֆորմալինային կամ 4%անոց պրոպոլիսի թրջոց վիրակապի տակ:

Հաջորդ այցի ժամանակ`
1) արմատախողովակի ելանցքի վրա տեղադրել ռեզորցին – ֆորմալինային
մածուկ,
2) դնել մշտական լցանյութ:

Սուր տարածուն պուլպիտների դեպքում`
1) զգուշորեն բացել ատամի խոռոչը,
2) տալ էքսուդատին արտահոսք,
3) անցկացնել հակաբորբոքային բուժում,
4) պուլպայի բացված եղջյուրի վրա 2 – 3 օրով դնել կամֆորոֆենոլի և յոդի
թրջոց,
5) հերմետիկ փակել ատամը,
6) հաջորդ այցին կատարել դևիտալիզացիա,
7) 3-րդ այցին կատարել մումիֆիկացիա:
 Մեռուկացնող նյութեր` Sinarsen, Fasipulpin, Devipulp, Devit C-P :
Մեռուկացնելու համար մնայուն ձևավորված ատամներում կիրառում են
acidi arsenici-ն, որը միարմատ ատամներում դրվում է 24 ժամով,
բազմարմատ ատամներում՝ 48 ժամով, մանկական տարիքում օգտագործվում են as. Arsenicum metallicum crudum-ը, որն ունի ավելի փափուկ
ազդեցություն:
 Սկլերոզացնող`Kausti nerv:
 Մումիֆիկացնող` Forfenam, Krezodent, Treatment SPAD, Neo-Friozine, Rocol
4:
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ԴԵՎԻՏԱԼ ԷՔՍՏԻՐՊԱՑԻԱ
Ցուցումները
Պուլպիտների բոլոր տեսակները՝ ձևավորված արմատներով մնայուն ատամներում և միարմատանի կաթնատամներում:
Մեթոդիկան
1. կարիեսային խոռոչի մշակում,
2. պուլպայի մեռուկացում,
3. 2 – 3 պուլպէքստրակտորների միջոցով պուլպայի հեռացում,
4. արյունահոսության դադարեցում,
5. արմատախողովակների մեխանիկական և քիմիական մշակում,
6. արմատախողովակների լիցքավորում` չկարծրացող մածուկներով ժամանակավոր ատամներում` էվգենոլային, էվգենոլ – թիմոլային, գրինազոլ, սեպտոմիքսին ֆորտե, յոդեքս և այլն,
7. դնել մեկուսիչ լցանյութը,
8. դնել հիմնական լցանյութը:
ՎԻՏԱԼ ԷՔՍՏԻՐՊԱՑԻԱ
Ցուցումները
1) պուլպիտներ՝ ձևավորված արմատներով
ատամներում (նկ. 42),
2) երեխաների՝ ձևավորված արմատներով
կենտրոնական ատամների վնասվածքային
պուլպիտներ:

Նկար 42. Կակղանի էքստիրպացիա.
արմատախողովակները
լիցքավորված են գուտապերչե
գամերով:

Մեթոդիկան
1) անզգայացնել,
2) հեռացնել ախտահարված դենտինը,
նեկրոզված հյուսվածքները,
3) հեռացնել պսակային և արմատային
կակղանը,
4) էնդոդոնտիկ մշակում կատարել,
5) քիմիական մշակման ենթարկել
պարկանով կամ նատրիումի հիպոքլորիդի
լուծույթներով ,

6) չորացնել արմատախողովակը,
7) լիցքավորել արմատախողովակը,
8) դնել մշտական լցանյութը:
Էնդոդոնտիկ միջամտությունները հնարավոր են`
մինչև 9 տարեկանը` ստորին կենտրոնական կտրիչներում և առաջին աղորիքներում,
մինչև 10 տարեկանը` վերին կենտրոնական և կողմնային կտրիչներում,
մինչև 12 տարեկանը` ստորին ժանիքներում և առաջին նախաաղորիքներում,
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մինչև 13 տարեկանը` երկրորդ նախաաղորիքներում,
մինչև 14 տարեկանը` վերին ժանիքներում և երկրորդ աղորիքներում:
Ժամանակավոր և մշտական ատամների էնդոդոնտիկ բուժման
առանձնահատկությունները

Անավարտ ձևավորումով և ֆիզիոլոգիական ռեզորբցիայով ժամանակավոր ատամների արմատների էնդոդոնտիան
Ժամանակավոր ատամների պուլպիտների բուժման հիմնական
խնդիրներն են պահպանել դրանք մինչև ֆիզիոլոգիական փոխարինումը և
կանխել հարգագաթային հյուսվածքների բարդությունների առաջացումը,
որոնք կարող են բացասական ազդել մշտական ատամների սաղմերի վրա:

Ժամանակավոր ատամների անատոմո-ֆիզիոլոգիական
առանձնահատկությունները՝
1. պսակի և արմատների փոքր չափերը (մշտական ատամների համեմատ),
2.պսակի ավելի մեծ մեզիո-դիստալ չափերը,
3.էկվատորի և ծամող մակերեսների միջև շառավիղների զգալի տարբերությունը, վեստիբուլյար և օրալ մակերեսների առավել արտափքվածությունը,
4.էմալ-ցեմենտային սահմանի զգալի նեղացումը,
5.աղորիքների արմատների լայն փռվածությունը,
6.կարծր հյուսվածքների պակաս հաստությունը,
7.ատամի խոռոչի մեծ չափերը,
8.պուլպայի եղջյուրների մոտ դիրքը (հատկապես մեզիալ),
9. լայն ձագարաձև խողովակները,
10.երկրորդային դենտինի առաջացման պատճառով աստիճանաբար
կատարվում են արմատախողովակների տեղագրական փոփոխություններ,
11.արմատների ռեզորբցիայի սկզբում կակղանի պաշտպանիչ և պլաստիկ
ֆունկցիաների պահպանումը,
12.արմատի 1/3 ռեզորբցիայի դեպքում նյարդային տարրերի նորմալ գործունեությունը:

Ժամանակավոր ատամների արմատախողովակների էնդոդոնտիկ մշակման
առանձնահատկությունները
•
•
•
•
•

լայն մուտքի ձևավորումը (ֆրոնտալ ատամներում կարելի է կատարել
վեստիբուլյար մակերեսից),
ատամի աշխատանքային երկարությունը 2-3մմ պետք է կարճ լինի
ռենտգենոլոգիականից (աղյուսակ 8),
կիրառել մեծ չափերի էնդոդոնտիկ գործիքներ, պուլպեկտոմիայի դեպքում միաժամանակ օգտագործել մի քանի պուլպէքստրակտորներ,
հարկավոր չէ արմատախողովակը կոնաձև ձևավորել,
հաշվի առնել արմատախողովակի պատերին քիչ կրակալված վարակված պրեդենտինի զգալի առկայությունը,
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•
•
•
•

արմատախողովակը զգուշորեն մշակել (հնարավոր է բարակ պատերի
պերֆորացիա),
ձևավորել գագաթային հենքը աշխատանքային երկարության մակարդակի վրա,
մշակել ոչ գրգռող հականեխիչներով,
մշտական օբտուրացիայի համար օգտագործել ներծծվող մածուկներ,
որոնք ունեն հակամանրէային ազդեցություն:
Աղյուսակ 8.
Ժամանակավոր ատամների արմատների և պսակների միջին
երկարությունները.

Ծնոտ

Վերին

Ստորին

Ատամ

Պսակի
բարձրությունը,
մմ

Արմատի
երկարությունը,մմ

Պսակի և արմատի
երկարության
հարաբերությունները

I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V

6,0
5,6
6,5
5,1
5,7
5,0
5,2
6,0
6,0
5,5

10,0
10,2
13,0
10,0
11,7
9,0
9,8
11,2
9,8
12,5

1:1,7
1:1,8
1:2
1:2
1:2
1:1,8
1:1,9
1:1,9
1:1,6
1:2,3

Պուլպիտների բուժման (բացառությամբ թարախային, դիֆուզ պուլպիտների) ժամանակ ցուցված է պուլպոտոմիայի մեթոդը:
Պուլպտոմիան պսակային պուլպայի ամպուտացիան է մինչև
արմատային խողովակների ելանցքը. ծայրատի վրա դրվում են պրեպարատներ, որոնք կապահովեն հակաբորբոքային և հականեխիչ երկարատև
ազդեցություն և հերմետիկ կփակեն պուլպաի կուլտյան: Մեթոդը կիրառվում
է երկու ձևով` դևիտալ և վիտալ: Առաջինը կակղանի դևիտալիզացիան է
տեղադրելով կակղանի բաց եղջյուրի վրա հատուկ մածուկներ մեծամասամբ
պառաֆորմալդեհիդային: Հաջորդ այցելության ժամանակ հեռացնելով պսակային կակղանը, կուլտյայի (ծայրատի) վրա տեղադրում են մումիֆիկացնող և
անտիսեպտիկ մածուկներ (ռեզորցին-ֆորմալինային, ցինկօկսիդէվգենոլային,
պառաֆորմալդեհիդի և թիմոլի հետ): Ճիշտ բուժման արդյունքում տեղի է
ունենում կակղանի փոխարկումը մումիֆիկացված, ասեպտիկ զանգվածի:
Վիտալ պուլպոտոմիան կատարվում է անզգայացմամբ, պսակային
պուլպան հեռացվում է՝ ալմաստե գչիրով քիչ պտույտներով բոռ մեքենայով
կամ սուր արտաքերիչով մաքրելով պսակային պուլպան: Հարկավոր է
ֆիզիոլոգիական լուծույթով կատարել լվացում, չորացնել խոռոչը և 3-5 րոպե
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ֆորմոկրեզոլով թրջած բամբակ դնել արմատախողովակների ելանցքերի վրա:
Այդ պատճառով մակերեսային շերտերը ֆիքսվում են ֆորմոկրեզոլի և
սպիտակուցի փոխազդեցության հետևանքով, այնուհետև առաջանում են
ատրոֆիա և պուլպաի սկլերոտիկ դեգեներացիա: Խողովակի գագաթային
հատվածում կարող է պահպանվել կենսունակ շարակցական հյուսվածքը:
Այնուհետև արմատախողովակի ելանցքերի վրա դրվում է մաքուր ցինկօկսիդէվգենոլ, և խոռոչը լցավորվում է: Վերջին տարիներին մի շարք հոդվածներ են
տպագրվել ֆորմալդեհիդի բացասական տոքսիկ ազդեցության վերաբերյալ,
ուստի ցանկալի չէ նրա օգտագործումը ժամանակավոր ատամներում:
Վիտալ արմատային կակղանը արգելապատ է հանդիսանում միկրոօրգանիզմների ներթափանցմանը պերիապեկալ հյուսվածքներ, բացառելով
օդոնտոգեն ինֆեկցիայի օջախների զարգացմանը, ինչպես նաև բացասական
ազդեցությունը մշտական ատամների սաղմի վրա, չի նկատվում արմատի
ներքին ռեզորբցիա, իսկ ֆիզիոլոգիական ռեզորբցիան ընթանում է համապատասխան ժամկետներում, որը նպաստում է օրտոգնատիկ կծվածքի
ձևավորմանը:
Պուլպոտոմիայի հակացուցումներն են ցավը, այտուցվածությունը, դրական պերկուսիան, խուղակի առկայությունը, ատամի ախտաբանական շարժունակությունը, ինչպես նաև ռենտգենաբանական փոփոխությունները, որոնք
են արմատի կեսից ավելի ռեզորբցիան: Հակացուցումների բացակա-յության
դեպքում պուլպոտոմիա կատարելիս պետք է հաշվի առնել մեկ ախտորոշիչ
չափանիշ ևս՝ արյունահոսության արագության կանգը կակղանի ելանցքից
պսակային կակղանի ամպուտացիայից հետո: Եթե 5 րոպեից արյունահոսությունը կանգ է առնում, և կակղանն ունի սովորական տեսք, ապա կարելի է
ենթադրել, որ բորբոքային փոփոխությունները դարձելի են: Կակղանից երկարատև, առատ արյունահոսությունն ամպուտացիայից հետո վկայում է
կակղանի հիպերեմիկ հատկանիշների և դիֆուզ փոփոխությունների մասին, և
անհրաժեշտ է անցկացնել լիարժեք էնդոդոնտիկ բուժում:
Հաճախ վիտալ պուլպոտոմիայի ժամանակ օգտագործում են կալցիում
հիդրօկսիդ պարունակող պրեպարատներ, որոնք, շնորհիվ հիմնային pH-ի,
ունեն բակտերիցիդ ազդեցություն: Սակայն այս պրեպարատի ազդեցությունը
երկարատև չէ նրա արագ չեզոքացման հետևանքով: Բացի դրանից, ապացուցված է, որ կալցիումի հիդրօքսիդը նպաստում է ժամանակավոր
ատամների ռեզորբցիային՝ մեզենքիմային բջիջների ակտիվացմամբ, որոնք
մասնակցում են արմատի ֆիզիոլոգիական ռեզորբցիային: Այդ պատճառով
հակացուցված է նրանց օգտագործումը ժամանակավոր ատամների
պուլպոտոմիայի ժամանակ. բացառություն է Biokaleks-ը:
Ժամանակավոր ատամները բուժելու համար օգտագործվող նյութերը
տարբերվում են մշտական ատամների բուժման համար օգտագործվող նյութերից, և պետք է՝
 թունավոր չլինեն մշտական ատամների սաղմի նկատմամբ,
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 ներծծվեն արմատի հետ միասին:
Հաճախ օգտագործվում են ցինկօքսիդէվգենոլային մածուկը, յոդոֆորմային
մածուկը: Նոր պրեպարատներից է Pulpotec-ը (Produits Dentaires), որը
բաղկացած է փոշուց (պոլիօքսիմեթիլեն, յոդոֆորմ, ցինկի օքսիդ) և հեղուկից
(դեքսամետազոնի ացետատ, ֆորմալդեհիդ, ֆենոլ, գվայակոլ), որոնք խառնում
են դնելուց անմիջապես առաջ:
Այս նյութի առավելություններն են`
 աշխատանքային հեշտ պայմանները,
 ցավի բացակայությունը բուժման ընթացքում,
 բուժման ժամկետների կրճատումը մինչև երկու այցելություն,
 պահպանվում է կենսունակ արմատային կակղանը:

Ձևավորված արմատներով ժամանակավոր ատամների էնդոդոնտիան
Այս փուլում ցուցված է անցկացնել լիարժեք էնդոդոնտիկ բուժում (նկ. 43):
Լիարժեք էնդոդոնտիկ բուժման ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել
մնայուն չձևավորված ատամի մորֆոլոգիական առանձնահատկությունները
(աղյուսակ 9):

Նկար 43. Ժամանակավոր ատամների էնդոդոնտիա:

Աղյուսակ 9.
Չձևավորված մշտական ատամների արմատների էնդոդոնտիայի
առանձնահատկությունները.
Մորֆոլոգիական
առանձնահատկությունները
Ատամի խոռոչը ծավալուն է:
Միարմատ ատամների
արմատախողովակում լավ
արտահայտված ելանցքը բացակայում է:

Էնդոդոնտիկ մշակման
առանձնահատկությունները
Ատամի խոռոչը լայն բացում են:
Բացակայում է արմատախողովակի
ելանցքի լայնացման փուլը:
Օգտագործվում են մեծ չափի
գործիքներ
(H-fail), և կիրառվում են
ստանդարտ մշակման մեթոդիկան:
Անհրաժեշտ է հանգամանորեն
հեռացնել փափկած վարակված
պրեդենտինի շերտը:

Դենտինի փոքր հաստությունը և նրա
հանքայնացման ցածր աստիճանը
Արմատախողովակի պատերին քիչ
կրակալված վարակված պրեդենտինի
շերտի զգալի առկայությունը
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Բացակայում է արմատախողովակի
ֆիզիոլոգիական գագաթի նեղացումը:

Անհրաժեշտություն չկա ձևավորելու
գագաթային հենքը:

Արմատախողովակի ձագարաձև
լայնացումը գագաթի մոտ

Արմատախողովակը զգուշորեն
լվացվում է:

Արմատի փոքր երկարությունը

Աշխատանքային երկարությունը
պետք է ճշգրիտ որոշել:

Աճման գոտու առկայությունը

Անվտանգ գագաթով գործիքներով
զգույշ աշխատանք ֆիքսված
երկարության վրա, օգտագործել
չգրգռող նյութեր արմատախողովակը
մշակելու համար

Վիտալ ամպուտացիայի ժամանակ կարևորվում է ապեքսիֆիկացիան.
երևույթը բնութագրվում է բուժիչ նյութերով՝ պայմանավորված դենտինային
կամրջակի առաջացմամբ, որն առկա է կենդանի կակղանի և բուժանյութի
միջև:
Այս բուժման հիմնական խնդիրը արմատի լիարժեք ձևավորումն է: Բուժանյութերը, որոնք հաջողությամբ կիրառվում են նշված արդյունավետությանը հասնելու համար, հիմնականում կալցիումի հիդրօքսիդի հիման
վրա են պատրաստված: Այդ պատճառով, եթե արմատային կակղանը կենսունակ է, խորհուրդ է տրվում կիրառել պուլպիտների բուժման ամպուտացիոն
տեխնիկան՝ ծածկելով կակղանի ծայրատը ոչ կարծրացող և կարծրացող
Ca(OH)-ի հիման վրա պատրաստված պրեպարատներով:
Ca(OH)-ի ազդեցության մեխանիզմը հետևյալն է՝
1. բարձր հիմնային միջավայր (pH-ը մոտ 12,4), հիդրոքսիլ իոնների
առկայության շնորհիվ, որն ապահովում է՝
 ոսկրի ռեզորբցիայի դադարեցումը՝ ազդելով օստեոկլաստների վրա,
 ոսկրառաջացման խթանումը՝ ազդելով օստեոբլաստների ակտիվության
վրա,
 նեկրոտիկ հյուսվածքների նկատմամբ հակաբակտերիային ազդեցությունը,
 կենդանի կակղանը ծածկվելու դեպքում կոլիկվացիոն նեկրոզի
առաջացումը՝ հետագայում թելիկների դիստրոֆիկ կալցիֆիկացիայով և
մակերեսային դենտինային պատնեշի առաջացումով,
2. կալցիումի իոնները մասնակցում են ոսկրագոյացմանը և արյան
մակարդելիության պրոցեսին,
3. արմատախողովակում խոնավության առկայության դեպքում նյութը
ծավալով շատանում է 2.5 անգամ՝ խցանելով մակրո- և միկրոխողովակները և ապահովում նրանց ժամանակավոր մեռուկացումը,
4. մեծ արդյունավետության ներխողովակային հակաբակտերիային
ագենտ է, այն ազդում է՝ քայքայելով բակտերիային բջիջների պատերը
և սպիտակուցի կառուցվածքը:

93

Եթե կակղանի բորբոքումը դարձելի է, ապա կատարվում է վիտալ
պուլպոտոմիա (նկ. 44): Պսակային պուլպան հեռացնելուց հետո արմատայինը
ծածկում են կալցիումի հիդրօքսիդով, խոռոչը պլոմբավորում են ապակեիոնոմերային ցեմենտով և կոմպոզիտով: Մեկ ամիս անց ցանկալի է Ca(OH)-ը
փոխարինել նորով առանց ռենտգեն ստուգման: Դենտինային կամրջակը
ձևավորվում է ժամանակի ընթացքում:
Արմատը վերջնական ձևավորելուց հետո անհրաժեշտ է անցկացնել լիարժեք
էնդոդոնտիկ բուժում (նկ. 45) հետևյալ դեպքերում՝


դենտինային կամրջի բացակայության

դեպքում,

Նկար 44. Վիտալ պուլպոտոմիա՝
1. արմատային կակղան,
2. կալցիումի հիդրօքսիդ,
5. դենտինային կամրջակ,
7. ապակեիոնոմերային ցեմենտ,
8. կոմպոզիտ:

1. երբ ամպուտացիոն մեթոդն անցկացվել է՝
պայմանավորված քրոնիկական ֆիբրոզ
պուլպիտի բուժմամբ,
2. արմատային խողովակի օբլիտերացիայի
դեպքում,
3. ներարմատային կոնստրուկցիաների
ֆիքսման անհրաժեշտության դեպքում,
4. ոչ արդյունավետ ամպուտացիոն բուժման
դեպքում:
Կակղանը մեռուկանալու դեպքում
բուժումն անցկացվում է ապեքսիֆիկացիայի
հասնելու ուղղությամբ (նկ. 46):

Նկար 45. Պուլպեկտոմիա մնայուն 46-րդ ատամում:

Կալցիումի հիդրօքսիդով լցավորվում է արմատախողովակն ամբողջությամբ, պսակային հատվածը՝ ցինկօքսիդ-էվգենոլային մածուկով, և դրվում
է ժամանակավոր լցանյութ: 9 ամիս անց, երբ գագաթային հատվածում
ձևավորվում է դենտինային կամրջակը, արմատախողովակը լցավորվում է
գուտապերչե գամերով (նկ. 47): Եթե ապեքսիֆիկացիա չի կատարվում, ապա
կարելի է գագաթը լցավորել ProRootMTA (Dentsply) նյութով, իսկ խողովակի
մնացած մասը` ցանկացած եղանակով՝ գագաթի օբտուրացիան չորացնելուց
հետո:
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Ապեքսոգենեզ: Ապեքսիֆիկացիա
Չձևավորված արմատներով մշտական
ատամների էնդոդոնտիկ բուժման անհրաժեշտություն կարող է առաջանալ տարաբնույթ
պատճառներից, որոնցից առաջնայինը վնասվածքն է։ Այս դեպքում բժշկին ոչ ժամանակին
դիմելու կամ ոչ համապատասխան և ոչ
ամբողջական բուժում իրականացնելու պատ- Նկար 46. Ապեքսիֆիկացիա՝
ճառով առաջանում է կակղանի նեկրոզ, իսկ
2. կալցիումի հիդրօքսիդ,
3. ցինկօկսիդէվգենոլ,
հետևանքը վնասվածքային պերիօդոնտիտն է։
4. ժամանակավոր լցանյութ:
Այսպիսի ատամների էնդոդոնտիկ բուժումն ունի
իր առանձնահատկությունները, որն առաջին
հերթին պայմանավորված է մանկական տարիքում պերիօդոնտի և արմատախողովակների
կառուցվածքի մորֆոլոգիական յուրահատկություններով՝
1. արմատախողովակների փոքր երկարությունը,
2. պատերի անբավարար հաստությունը,
3. քիչ միներալիզացված պրեդենտինի
արտահայտված շերտի առկայությունը, Նկար 47. Վերջնական բուժումը
4. արմատախողովակների մեծ լայնական
ապեքսիֆիկացիայից հետո՝
5. դենտինային կամրջակ,
կտրվածքը,
6. գուտապերչա,
5. դենտին-ցեմենտային սահմանում անա7. ապակեիոնոմերային ցեմենտ,
տոմիական գագաթի նեղացման բացա8. կոմպոզիտ:
կայությունը,
որը
հանգեցնում
է
արմատախողովակների և պերիօդոնտալ տարածության ավելի
մեծածավալ հաղորդականության։
Նշված առանձնահատկությունները խոչընդոտ են էնդոդոնտիկ
բուժման համար, քանի որ մեծացնում են իրիգացիոն լուծույթների և
լցանյութերի անցման վտանգը պերիօդոնտալ տարածություն, որի հետևանքով
վերջինս կարող է գրգռվել և ենթարկվել տոքսիկ ախտահարման։ Բուժումը
բարդանում է նաև այն պատճառով, որ մանկական տարիքում պերիօդոնտիտներին բնորոշ է բորբոքման քրոնիկական պրոլիֆերատիվ բնույթը։
Շուրջգագաթային բորբոքման օջախից գրանուլացիոն հյուսվածքը ներաճում է
արմատախողովակ, որը հանգեցնում է վերջինիս դժվարացած անցմանը,
արյունահոսության առաջացմանը և գրեթե անհնար է դարձնում արմատախողովակը չորացնելը՝ պատրաստելով այն մշտական արմատալցման
համար։ Քանի որ երեխաների շրջանում ոսկրի միներալիզացիան բավականին
թույլ է, և այն ունի ծակոտկեն կառուցվածք, ուստի ոսկրային հյուսվածքում
ատահարման օջախը բավականին մեծածավալ է։
95

Այսպիսով, չձևավորված արմատներով մշտական ատամների էնդոդոնտիկ բուժումն առաջին հերթին ուղղված է արմատախողովակներից հեռացնելու վարակված հյուսվածքները՝ միաժամանակ ապահովելով հետագայում
արմատախողովակների անատոմիական նեղացման առաջացումը։
Արմատների հետագա աճը երկարությամբ շարունակվում է, երբ
հնարավոր է լինում պահպանել արմատային կակղանի կենսունակությունը։
Վերջինիս հասնելու համար կիրառելի են բուժման հետևյալ մեթոդները՝
1. կենսաբանական մեթոդը,
2. վիտալ ամպուտացիա,
3. խորը վիտալ ամպուտացիա։
Այնուհանդերձ, ոչ դառնալի դեստրուկտիվ փոփոխությունների դեպքում,
երբ ախտահարված են անգամ հերտվիգյան ծոցի բջիջները, արմատների՝
երկարությամբ հետագա զարգացումը դառնում է անհնար։ Նման դեպքերում
անհրաժեշտ է կիրառել այնպիսի բուժման մեթոդ, որն ուղղված կլինի արմատախողովակների լուսանցքը պերիօդոնտից սահմանազատող պատնեշի
առաջացմանը։ Այդպիսի մեթոդ է ապեքսիֆիկացիայի մեթոդը։ Նախքան
անցնելը ապեքսիֆիկացիայի բուն գործընթացի նկարագրությանը՝ փորձենք
հասկանալ «ապեքսիֆիկացիա» և «ապեքսոգենեզ» հասկացողությունների
միջև առկա տարբերությունը։
Ապեքսոգենեզը գործընթաց է, որը խթանում է արմատի հետագա զարգացումը՝ պայմանավորված կակղանի վերականգնումով։ Վնասված կակղանը
ծածկվում է հատուկ բուժիչ տակդիրով, որի հետևանքով ապեքսը շարունակում է ձևավորվել, իսկ արմատախողովակի պատերը՝ հաստանալ։ Եթե
կակղանը վերականգնում է իր կենսունակությունը, վերանում է նաև բուժման
հետագա անհրաժեշտությունը։ Այնուհանդերձ, միշտ չէ, որ ապեքսոգենեզը
բարեհաջող ավարտ է ունենում և հարկ է առաջանում դիմել
ապեքսիֆիկացիայի։
Ապեքսիֆիկացիան բազմափուլ պահպանողական բուժման մեթոդ է, որը
պայմաններ է ստեղծում արմատի գագաթային հատվածում կարծր հյուսվածքային միներալիզացված կամրջակի առաջացման համար։ Այս պրոցեդուրայի ընթացքում հեռացվում է վարակված պսակային կակղանը՝ պահպանելով
արմատային կակղանի հնարավորինս մեծ հատված։ Այնուհետև արմատախողովակը լցավորվում է այնպիսի լցանյութով, որն էլ հենց ապեքսի շրջանում
առաջացնում է պատնեշ։ Ի տարբերություն ապեքսոգենեզի՝ ապեքսիֆիկացիայի դեպքում արմատախողովակների պատերի հետագա հաստացում չի
լինում, հետևաբար մեծանում է ատամը կոտրվելու վտանգը։
Ըստ Ֆրանկի՝ ապեքսիֆիկացիան ունի հետևյալ տեսակները՝
1. արմատի գագաթի նորմալ ֆիզիոլոգիական ձևավորում,
2. արմատի գագաթի գմբեթաձև փակում այն դեպքում, երբ արմատախողովակն իր ամբողջ երկարությամբ շարունակում է ունենալ նույն
լայնությունը,
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3. ռենտգենաբանական փոփոխությունների բացակայություն. դրական է
միայն «արգելքի» ախտանիշը,
4. դրական «արգելքի» ախտանիշ և ռենտգենաբանական նշմարելի պատնեշի
առաջացում՝ անատոմիական գագաթի հատվածում։
Ապեքսիֆիկացիայի մեթոդը հիմնված է կալցիումի հիդրօքսիդի պարունակությամբ ժամանակավոր լցանյութերով արմատախողովակները պարբերաբար լցավորելու վրա։ Կալցիումի հիդրօքսիդը բարձր հիմնայնության
շնորհիվ օժտված է մի շարք բուժիչ հատկություններով՝

բարձր հակամիկրոբային ակտիվությամբ,

նեկրոզված հյուսվածքները լուծելու հատկությամբ, որն առավել կարևոր
է այս դեպքում, քանի որ արմատախողովակների կատարյալ գործիքային
մշակում հնարավոր չէ իրականացնել։
Կլինիկական փորձերի արդյունքում պարզվել է նաև, որ կենսունակ
կակղանի հետ անմիջական շփման դեպքումում կալցիումի հիդրօքսիդը
նպաստում է դենտինային կամրջակի առաջացմանը։ Պերիօդոնտի կամ
գրանուլացիոն հյուսվածքի հետ անմիջական շփման դեպքումում այն
խթանում է ոսկրային գագաթային պատնեշի առաջացումը։
Այսպիսով, հանքայնացված գագաթային պատնեշը ցեմենտի, ոսկրային
և կոպիտ թելակազմ շարակցական հյուսվածքի միակցությունն է հանքային
աղերի ամորֆ նստվածքաշերտերի հետ։
Կալցիում պարունակող բուժիչ լցանյութերը պետք է՝
1. ունենան PH-ի բարձր հիմնային մակարդակ,
2. հեշտ ներմուծվեն արմատախողովակ,
3. ունենան խիտ կոնսիստենցիա, որը հնարավորություն է տալիս ապահովելու արմատախողովակների լուսանցքի հուսալի օբտուրացիան,
4. արմատախողովակներից հեշտությամբ դուրս բերվեն։
Ընդհանուր առմամբ, ապեքսիֆիկացիայով զուգակցված բուժումը տևում է
միջինը 1,5 տարի։ Առաջին վեց ամիսների ընթացքում ժամանակավոր արմատալիցքը փոխվում է 3-4 շաբաթը մեկ, այնուհետև 2 ամիսը մեկ անգամ։ Այն
դեպքում, երբ կլինիկառենտգենաբանական հետազոտությունը հաստատում է
գագաթային պատնեշի առաջացման փաստը, կատարվում է արմատախողովակի մշտական լցավորում գուտապերչե գամերով։ Տվյալ մեթոդի կիրառումը
90%-ով բարեհաջող ավարտ է ունենում։ Այնուամենայնիվ, ռենտգեն պատկերում ստվերի առկայությունը միշտ չէ, որ ուղեկցվում է ոսկրային հյուսվածքի
լրիվ վերականգնմամբ։ Հենց այս հանգամանքն է, որ կարևոր է դարձնում նման
բուժում ստացած հիվանդների հետագա դիսպանսեր հսկողությունը։
Իրականացված էնդոդոնտիկ բուժման նպատակն է ապահովել արմատախողովակների լիարժեք մաքրումը, ձևավորումը և հուսալի օբտուրացիան։
Ապեքսիֆիկացիայի բարեհաջող ավարտից հետո արմատալցումն իրականացվում է գուտապերչե գամերով, որն ունի իր առանձնահատկությունները։
Օգտագործվում են բավականին մեծ չափերի շտիֆտներ, երբեմն կիրառվում է
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«շրջված գուտապերչե շտիֆտի» տեխնիկան, որը հիմնված է արմատախողովակ մեծ հաստությամբ և շրջված գուտապերչ ներմուծելու վրա։ Սրան
հաջորդում է ռենտգեն հետազոտությունը, որը ցույց է տալիս արմատի
գագաթային հատվածի նկատմամբ շտիֆտի դիրքը։ Եթե գամիկը ներմուծվում
է որևէ լցանյութի հետ մեկտեղ, ապա անհրաժեշտ է այն բավականին դանդաղ
և զգուշորեն ներմուծել՝ բացառելու համար դեպի պերիօդոնտ լցանյութի
անցման վտանգը։
Անկախ այն բանից, թե կոնկրետ որ նյութի միջոցով է իրականացվել
ապեոսիֆիկացիան, գոյություն ունի գործողությունների հստակ սահմանված
կարգ, որն իրականացվում է իրար հաջորդող բուժայցերի ընթացքում։ Այսպես,
օրինակ՝ առաջին բուժայցի ընթացքում կատարվում է ախտորոշում, բուժման
պլանի կազմում, անզգայացում, ատամի խոռոչի բացում և դեպի արմատախողովակներ մուտքի ստեղծում, վարակված կակղանի հեռացում։ Էնդոդոնտիկ գործիքներն օգտագործվում են ոչ ամբողջ աշխատանքային
երկարությամբ՝ չվնասելով արմատի աճման գոտիները։ Այնուհետև կատարվում է արմատախողովակների մեխանիկաքիմիական մշակում։ Բազմաթիվ
հեղինակներ խորհուրդ են տալիս առաջին բուժայցին խողովակներում
կալցիումի հիդրօքսիդ պարունակող որևէ ժամանակավոր վիրակապ դնել։
Երկրորդ բուժայցի ժամանակ արդեն իրականացվում է լցավորումը
ապեքսիֆիկացիան խթանող լցանյութով, և հիվանդի հետ հաջորդ
հանդիպումը նշանակվում է 2 շաբաթից։
Նյութերը, որոնք կիրառվում են ապեքսիֆիկացիա իրականացնելու
համար, բազմաթիվ են՝
 Pro Root (Dentsply),
 Calsept (Nordiska Dental),
 Hy-Cal (Pierre Rolland),
 Metepasta (Mete dental. Korea),
 DentoGen,
 Апексдент (Влад Мива),
 Триоксидент (Влад Мива):
Այժմ քննարկենք ապեքսիֆիկացիա իրականացնելիս հաճախ կիրառվող նյութերի օգտագործումն ու նրանց առանձնահատկությունները։ Այդ
ցուցակում թերևս առաջատար է Dentsply ընկերության արտադրած Pro Root
MTA նյութը։ Նրա բաղադրությունը հետևյալն է՝
 Ca-ի օքսիդ 65%,
 SI-ի օքսիդ 21%,
 Fe-ի օքսիդ 5%,
 Al-ի օքսիդ 4%,
 Mg-ի օքսիդ 2%,
 Ca-ի սուլֆատ 2,5%,
 Սոդա 0,05%,
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Pro Root MTA-ն (միներալ տրիօքսիդ ագրեգատ) փոշի է, որը կազմված
է հիդրոֆիլային մանր մասնիկներից։ Վերջինս ջրի հետ խառնելիս վերածվում
է գելի, այնուհետև՝ պինդ ֆուլի։ Անհրաժեշտ է հաշվի առնել հետևյալը. քանի
որ Pro Root MTA-ի փոշին հիդրոսկոպիկ է, ուստի այն պետք է պահպանել
հերմետիկ փակ վիճակում և խառնել ջրով միայն օգտագործելուց հետո։ Սրա
քիմիական բաղադրությամբ է պայմանավորված նաև այն հանգամանքը, որ
այս լցանյութը կարող է հանգեցնել ատամի գունազրկման և կենդանի ատամին
բնորոշ փայլի կորստին: Այդ պատճառով խորհուրդ է տրվում օգտագործելիս
առավելագույնս ուշադիր լինել՝ արմատախողովակներից և կակղանային խոռոչից դուրս նրա հայտնվելու վտանգը կանխելու համար։ Pro Root MTA-ն
արմատախողովակ ներմուծելուց հետո թույլատրելի է կիրառել նաև ուլտրաձայնային ծայրակալ՝ առանց ջրի շիթի՝ արմատալիցքի հուսալի կոնդենսացիան ապահովելու համար։ Արմատալցումից հետո ատամի խոռոչը փակում են ժամանակավոր լցանյութով։ Այս նյութի կարծրացումը բավարար
մակարդակի է հասնում արդեն արմատալցումից չորս ժամ անց, ուստի հաջորդ
այցելությանը անհրաժեշտ է ստուգել արմատալիցքի կարծրացման
աստիճանը։ Եթե այն կարծր չէ, անհրաժեշտ է լվանալ արմատախողովակն ու
նորից լցավորել։
Ներկայումս ստոմատոլոգիական շուկայում կան այս նյութի մի շարք
մոդիֆիկացիաներ՝ «սպիտակ», «մոխրագույն» փոշիներ և նույնիսկ կալցիումի
քլորիդի հավելումով տարբերակ, որը բարելավում է նյութի ընդհանուր հատկությունները։ Մեկ այլ մոդիֆիկացիա կիրառելու դեպքում լցանյութի կարծրացումը դիտվում է ընդամենը 15 րոպե անց։ Pro Root MTA-ի շերտի
նվազագույն հաստությունը 3մմ է, օպտիմալը՝ 5մմ։
Օգտագործման ցուցումները՝
1. Արմատների՝ անհաջող էնդոդոնտիկ բուժման հետևանքով առաջացած պերֆորացիոն անցքի փակում,
2. ապեքսիֆիկացիայի իրականացում,
3. որպես պաշտպանիչ տակդիր,
4. արմատի գագաթի ռետրոգրադ լցավորման համար։
DentoGen-ը նույնպես ապեքսիֆիկացիա իրականացնելու նպատակով
օգտագործվող լցանյութ է, որի բաղադրության մեջ գերակշիռ մասը կալցիումի
սուլֆատն է։ Այն խթանում է ոսկրային արատի շրջանում արյունատար անոթների գոյացումը, տոքսիկ չէ, կենսահամատեղելի է, կարելի է կիրառել ոսկրախթանիչների հետ միասին. այդ դեպքում նյութը դրսևորում է նաև օստեոկոնդուկտիվ ակտիվություն։
Դրական կողմերից է նաև այն, որ DentoGen-ը ունի հեմոստատիկ ազդեցություն, բավականին դյուրին է նրանով աշխատելը, կարծրանում է
չափազանց արագ։ Միակ թերությունը թերևս թանկ արժենալն է, որը հնարավորություն չի տալիս նրա կիրառությունը դարձնելու առավել զանգվածային։
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Ռուսական շուկայում հայտնի Влад Мива ընկերության կողմից ստեղծվել
է համանման լցանյութ՝ Триоксидент-ը, որը, ի տարբերություն Pro Root MTA-ի
և DentoGen-ի, ավելի մատչելի է, հետևաբար նաև ավելի կիրառելի։ Հիմնական
բաղադրամասն են Ca-ի, Si-ի, Al-ի օքսիդները։ Արտադրվում է որպես փոշի,
որն այնուհետև խառնվում է թորած ջրի հետ 3:1 փոխհարաբերությամբ։
Արդյունքում առաջանում է մածուկ, որը 1,5 րոպեի ընթացքում կարծրանում է
և արմատալցման համար դառնում ոչ պիտանի։
Դրական հատկություններն են՝
1. կենսահամատեղելիությունը,
2. ցածր լուծելիությունը,
3. բարձր մեխանիկական ամրությունը,
4. արմատախողովակների հուսալի հերմետիկացումը,
5. բակտերիաների նկատմամբ անթափանցելիությունը։
Триоксидент-ը կիրառելու դեպքում առաջին բուժայցի ժամանակ կատարվում է ատամի խոռոչի բացում, արմատախողովակների գործիքային և դեղորայքային մշակում, չորացում։ Ախտահանելու համար 1 շաբաթ տևողությամբ
կատարվում է ատամի ժամանակավոր լցավորում՝ խոռոչում թողնելով կալցիումի հիդրօսքիդի հիման վրա պատրաստված և 12,5pH ունեցող «Кальсепт»
մածուկը։
2-րդ բուժայցի ժամանակ բացասական դինամիկայի բացակայության
դեպքում արմատախողովակներից ժամանակավոր լիցքը հեռացվում է,
լվացում 1%-անոց նատրիումի հիպոքլորիդով, չորացվում և լցավորվում
«Триоксидент» մածուկով։ Ատամի խոռոչը պլոմբավորվում է ապակեիոնոմերային ցեմենտով։ Ռենտգեն հսկողությունը կատարվում է ամեն ամիս։
Ապեքսիֆիկացիայի ավարտից հետո արմատի 2/3-ից հեռացվում է մածուկը՝
թողնելով այն միայն գագաթային 1/3-ում, իսկ մնացած հատվածը լցավորվում
կողմնային կոնդենսացիայի եղանակով։ Ատամի վերջնական լցավորումը
կատարվում է լուսային կարծրացման կոմպոզիտով։
Նիկել-տիտանային մեխանիկական էնդոդոնտիկ գործիքների կիրառման
առանձնահատկությունները

Նկ.1

Նիկել-տիտանային համաձուլվածքի (NITINOL) առանձնահատկություններն
են` ձևի հիշողությունը և գերառաձգականությունը:
Նիկել-տիտանային մեխանիկական գործիքները բաժանվում են 3 խմբի`
• ակտիվ,
• կիսաակտիվ,
• պասիվ:
Ակտիվ գործիքները (նկ. 48)՝
• լավ կտրում են դենտինը,
• խողովակի ձևավորումն ընթանում է արագ և ազդեցիկ,
• կարող են տեղափոխել արմատախողովակի լուսանցքը,
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• հանգեցնել պերֆորացիաների,
• փոխել ապեքսի չափը, ձևը, ուղղությունը:
Պասիվ գործիքները (նկ. 49)՝

Նկար 48. Ակտիվ
գործիքի օրինակ:

•

Նկար 49. Պասիվ գործիքի օրինակ:
Կոնուսայնությունը՝ Do-ն՝ գործիքի ծայրի
տրամագիծը, D1-ը՝ հետագա տրամագիծը
(Do+1մմ):

գործիքը արմատի
անատոմիական լուսանցքից չի տեղաշարժվում,
• դենտինը ոչ թե կտրվում է, այլ քերվում,
• գործիքի առաջ տեղափոխումը դժվարացած է:
Նիկել-տիտանային գործիքների կառուցվածքային առանձնահատկությունները (նկ. 50-55).
1. Կոնուսայնությունը (0.02մմ/մմ, 0.04 մմ/մմ, 0.06 մմ/մմ, 0.08 մմ/մմ, 0.12
մմ/մմ).
Նկար 51. Տարբեր
կոնուսականություն ունեցող
գործիքներով
արմատախողովակի
մշակումը՝ խողովակի վերին
երրորդ մեծ
կոնուսականություն ունեցող
գործիքներով. միջին
հատվածը` 0.04մմ/մմ,

Նկար 50. Արմատախողովակի
պատերի և մեծ կոնուսականություն
ունեցող գործիքների (0.04մմ/մմ,
0.06մմ/մմ) փոխազդեցությունը:

գագաթային հատվածը`
0.04մմ/մմ, 0.02մմ/մմ:
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2.Աշխատող մասի արտքին և ներքին տրամագծերի հարաբերությունը.

Նկար 52. DH-ը՝ գործիքի արտաքին
տրամագիծը, DB-ն՝ գործիքի ներքին
տրամագիծը:

Նկար 53. Պարուրաձև աշխատող հատված:

Նկար 54. Ոչ ագրեսիվ գագաթ:

3.Նիկել-տիտանային
գործիքների աշխատող մասը
պարուրաձև է:

Նկար 55. Տորսիոն ծանրաբեռնվածության
ազդեցությունը գործիքի վրա՝
1. անընդհատ պտտման շրջան,
2. գործիքում առաջացած լարվածության շրջանը,
3. արմատախողովակում գործիքի
ծանրաբռնվածության շրջանը:

4.Նիկել-տիտանային գործիքի ոչ ագրեսիվ ծայրը.
Նիկել-տիտանային գործիքների կոտրվելու պատճառներն են`
• փուլային /ցիկլիկ/ ծանրաբեռնվածությունը (նկ. 55),
• տորսիոն ծանրաբեռնվածությունը (նկ. 56):
Տորսիոն ծանրաբեռնվածությունը գործիքի վրա արմատախողովակի
պատերի ցուցաբերած դիմադրությունն է:
Պտտվելիս գործիքի ձգումն ու սեղմումը կոչվում է փուլային /ցիկլիկ/
ծանրաբեռնվածություն:
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Փոքր շրջանով ընդգծված է խողովակի կորացման շրջանը, որում
գործիքը ենթարկվում է ցիկլիկ ծանրաբեռնվածության:
Նիկել-տիտանային մեխանիկական
գործիքներով արմատախողովակների
մշակման 10 կանոններն են՝
1. վարժվել,
2. սկզբում անցնել արմատախողովակը ձեռքով,
Նկար 56. Ցիկլիկ ծանրաբեռնվածության
3. ստեղծել ուղիղ մուտք,
ազդեցությունը գործիքի վրա: Ծռվելու
4. կիրառել Crown Down մեթոդը,
ժամանակ գործիքի ներքին մասը (կարմիր)
սեղմվում է, դրսինը (դեղին)` ձգվում: 180
5. այս
գործիքները
միշտ
աստիճան պտույտ կատարելիս ձգման և
օգտագործվում են էնդոդոնտիկ
սեղմման շրջանները փոխվում են:
սարքով,
6. գործիքների կանոնավոր նորացում,
7. խողովակների լվացում,
8. երբեք ուժ չգործադրել նիկել-տիտանային մեխանիկական գործիքի
վրա, եթե այն չի տեղաշարժվում նախընտրած ուղղությամբ,
9. կատարել վերև-ներքև կամ ավելող շարժումներ,
10. չկիրառել նիկել-տիտանային մեխանիկական գործիքները արմատների
կտրուկ ծռվածության շրջանում:
Նիկել-տիտանային մեխանիկական գործիքների կիրառումն ամբողջապես
արդյունավետ չէ կամ հակացուցված է`
ա) գագաթային լայն բացվածք ունեցող արմատախողովակներում,
բ) չձևավորված արմատներ ունեցող մշտական ատամներում,
գ) կաթնատամների արմատներում (թույլատրվում են միայն պասիվ
գործիքները):
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