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Ներածություն 

 

Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիան ընդհանուր ստոմոտոլոգիայի բաժին է: 

Այն գիտություն է ծամիչ ապարատի օրգանների անոմալիաների, բնածին 

դեֆեկտների, վնասվածքների ու դեֆորմացիաների ախտաճանաչման, կան-

խարգելման և բուժման մասին: Սույն նպատակով օրթոպեդիկ ստոմատո-

լոգիայում այն կիրառվում են բուժման ֆունկցիոնալ, պրոթեզային և սարքա-

վորումային մեթոդները: Օրթոպեդիկ ստոմոտոլոգիայում հիմնականը պրոթե-

զավորումն է: Պրոթեզավորման խնդիրն է ո՛չ միայն ատամնաշարերի, ատամ-

նաբնային ելունի դեֆեկտների վերականգնումը, այլև օրգանների հետագա 

քայքայումների և հիվանդությունների ռեցիդիվների կանխարգելումը:  

Պրոթեզը հարմարանք է, որը փոխարինում է օրգանների հյուսվածքների 

բնածին բացակայությանը կամ կորստին: 

Այսպիսով, պրոթեզը դիտարկվում է որպես բուժիչ միջոց, որի կիրառումը 

հնարավորությում է տալիս լուծելու բուժական և կանխարգելիչ խնդիրներ: 

Ատամնային պրոթեզավորման պատմությունը սկսվել է ավելի քան 4500 

տարի առաջ: Դա են վկարում ներկայիս Գոնդուրասի տարածքի հնագիտական 

գտածոները. հայտնաբերվել են մ.թ.ա. VI դարում ապրած ինկի գանգի մնացորդ-

ներ, որի ստորին ծնոտի առանձին ատամների տեղում տեղադրված են ծովային 

միդիաների տաշտակից պատրաստված իմպլանտներ: Իսկ Ֆրանսիայում 

հայտնաբերվել է գանգ, որի վերին ծնոտի ժանիքի ատամնաբնում մ.թ. I դարում 

տեղադրված է եղել մետաղական իմպլանտ: Տարկվինիա քաղաքի, որտեղ 

ապրել են էտրուսկները, հնագիտական պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել 

են արհեստական ատամներով պրոթեզներ և մի շարք ոսկյա օղակներ՝ 

ամրացված հարևան առողջ ատամներին: Եվ արդեն Հին Հռոմում հայտնաբերվել 

են ատամների պրոթեզավորմամբ զբաղվող հռոմեացի վարսավիրների և 

ոսկերիչների կողմից գրված ատամնաբուժական գրքերը:  

Ենթադրվում է, որ ժամանակակից արհեստական ատամները ստեղծել է 

Լյուդովիգ XV-ի ատամնաբույժ Պիեռ Ֆոշարը, որը պրոթեզներ է պատրաստել 

իր ժամանակի ամենահայտնի մարդկանց համար: Նա եղել է իսկական 

հետազոտող և անընդհատ կատարելագործել է կիրառվող ատամնային 

պրոթեզները: Մասնավորապես Ֆոշարի մտահղացումն է ոսկյա լարերից կամ 

պարույրներից պատրաստված ֆիքսող պրոթեզային զսպանակները: Այն 

ժամանակ դրոշմներ չկային և զսպանակները հնարավորություն էին տալիս, 

հաշվի առնելով անհատական առանձնահատկությունները, ատամնապրոթեզը 

դարձնելու ճկուն: Նա հայտնագործել է նաև գամիկավոր ատամներ և մտածել է 

մեկ կամ երկու գամիկավոր ատամների միջոցով իրար միացնել մի քանի 
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ատամներ, որոնք ներկայիս կամուրջների նախատիպն էին: Մեծ նշանա-

կություն ուներ նաև այն, որ նա ուշադրություն էր դարձնում արհեստական 

ատամների գույնի ընտրմանը, նույնիսկ փղի ոսկորից պատրաստված արհես-

տական ատամներին: Աշխատելով տալ ավելի բնական տեսք՝ դրանք պատում 

էր ոսկյա փոքր թասակով և այն ծածկում թրծված տարբեր գույների ճենապակյա 

էմալի շերտով: Ֆրանսիայում XVIII դարի վերջերին՝ դեղագործ Դյուշատոն և 

վիրաբույժ Դյուբուա դե Շեմանն առաջին անգամ կիրառեցին ճենապակյա 

արհեստական ատամներ, թեև նրանց գործարանային արտադրությունն սկսվեց 

միայն հաջորդ հարուրամյակի կեսերին:  

Այսպիսով, հենց այդ ժամանակից էլ, իսկ առավել հստակ` XIX դ. Վեր-

ջերից օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիան սկսեց զարգանալ որպես գիտություն, որը 

զբաղվում էր ծամիչ ապարատի կառուցվածքի և ֆունկցիայի վերականգնմամբ: 
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ԳԼՈՒԽ 1. 

1.1. Օրթոպեդիկ կլինիկայի աշխատանքի կազմակերպումը  

 

Հիմնվելով բժշկության տարբեր ճյուղերի, կենսաբանության և հիմնարար 

գիտությունների (ֆիզիկա, բարձրմոլեկուլյար քիմիա, նյութագիտություն, 

նյութերի դիմադրություն, մետալուրգիա) հաջողությունների վրա՝ օրթոպեդիկ 

ստոմատոլոգիան ներառում է օրգանների ամբողջականության խախտման 

բուժման մարտավարությունը, ատամծնոտային համակարգի ֆունկցիայի 

վերականգնումը և կոնկրետ հիվանդությունների և ախտաբանական վիճակ-

ների կանխարգելիչ մեթոդները, տարբեր տեսակի բուժիչ ապարատների և 

պրոթեզների պատրաստման տեխնոլոգիաիան: 

Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի նպատակը ատամնածնոտային համա-

կարգի բոլոր օրգանների նորմալ ֆունկցիայի վերականգնումն է, որը խախտվել 

է ատամների կորստի, անոմալիաների, վնասվածքների և այլ պատճառների 

հետևանքով:  

Խնդիրները՝ 

1. օրթոպեդիկ հիվանդների հետազոտում և դիագնոստիկա, 

2. պրոթեզների կառուցվածքի մշակումը և ընտրությունը, 

3.պրոթեզների պատրաստման ժամանակ հայտնի և նոր, հիմնական և 

օժանդակ նյութերի հատկությունների ուսումնասիրությունը, 

4. պրոթեզների պատրաստման նոր տեխնոլոգիաների ստեղծումը և 

կատարելագործումը, 

5. հիվանդությունների վերլուծությունը, որոնք հանգեցնում են ծամիչ 

ապարատի ֆունկցիայի խանգարմանը և կանխարգելիչ միջոցների մշակումը: 

Սույն նպատակով օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայում կիրառվում են բուժ-

ման ֆունկցիոնալ, պրոթեզային և սարքավորումային մեթոդները: Օրթոպեդիկ 

ստոմոտոլոգիայում հիմնականը պրոթեզավորումն է: 

 Պրոթեզավորման խնդիրն է ոչ միայն ատամնաշարերի, ատամնաբնային 

ելունի դեֆեկտների վերականգնումը, այլև օրգանների հետագա քայքայումների 

և հիվանդությունների ռեցիդիվների կանխարգելումը:  

Պրոթեզը հարմարանք է, որը փոխարինում է օրգանների հյուսվածքների 

բնածին բացակայությանը կամ կորստին: 

Այսպիսով, պրոթեզը դիտարկվում է որպես բուժիչ միջոց, որի կիրառումը 

հնարավորություն է տալիս լուծելու բուժական և կանխարգելիչ խնդիրներ: 

Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիան բաժանվում է 3 հիմնական բաժինների՝ ան-

շարժ պրոթեզավորում, շարժական պրոթեզավորում, դիմածնոտային պրոթե-

զավորում: 
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Անշարժ պրոթեզավորումը օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի բաժին է, որի 

խնդիրն է ատամնաշարի դեֆեկտների վերականգնումն է անշարժ պրոթեզների 

միջոցով: 

Շարժական պրոթեզավորման նպատակը ատամների և նրանց հարակից 

հյուսվածքների վերականգնումը շարժական պրոթեզներով: 

Շարժական պրոթեզները իրենց հերթին լինում են մասնակի շարժական և 

լրիվ շարժական: 

Դիմածնոտային պրոթեզավորումը օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի բաժին 

է: Այն զբաղվում է դիմածնոտային արատների վերականգնմամբ, որոնք առաջա-

ցել են հիվանդությունների, վնասվածքների, վիրահատությունների հետևան-

քով: 

Ատամնային պրոթեզավորման պատմությունը սկսվել է ավելի քան 4500 

տարի առաջ: Դա են վկայում ներկայիս Գոնդուրասի տարածքի հնագիտական 

գտածոները. հայտնաբերվել են մ.թ.ա. VI դարում ապրած ինկի գանգի մնացորդ-

ներ, որի ստորին ծնոտի առանձին ատամների տեղում տեղադրված են ծովային 

միդիաների տաշտակից պատրաստված իմպլանտներ: Իսկ Ֆրան-սիայում 

հայտնաբերվել է գանգ, որի վերին ծնոտի ժանիքի ատամնաբնում մ.թ. I դարում 

տեղադրված է եղել մետաղական իմպլանտ: Տարկվինիա քաղաքի, որտեղ 

ապրել են էտրուսկները, հնագիտական պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել 

են արհեստական ատամներով պրոթեզներ և մի շարք ոսկյա օղակներ՝ 

ամրացված հարևան առողջ ատամներին: Եվ արդեն Հին Հռոմում հայտնաբերվել 

են ատամների պրոթեզավորմամբ զբաղվող հռոմեացի վարսավիրների և 

ոսկերիչների կողմից գրված ատամնաբուժական գրքերը:  

Գտնում են, որ ժամանակակից արհեստական ատամները ստեղծել է 

Լյուդովիգ XV-ի ատամնաբույժ Պիեռ Ֆոշարը, որը պրոթեզներ է պատրաստել 

իր ժամանակի ամենահայտնի մարդկանց համար: Նա եղել է իսկական հետա-

զոտող և անընդհատ կատարելագործել է կիրառվող ատամնային պրոթեզները: 

Մասնավորապես Ֆոշարի մտահղացումն է ոսկյա լարերից կամ պարույրներից 

պատրաստված ֆիքսող պրոթեզային զսպանակները:  

Այն ժամանակ դրոշմներ չկային և զսպանակները, հնարավորություն էին 

տալիս, հաշվի առնելով անհատական առանձնահատկությունները, ատամնա-

պրոթեզը դարձնելու ճկուն: Նա հայտնագործել է նաև գամիկավոր ատամներ և 

մտածել է մեկ կամ երկու գամիկավոր ատամների միջոցով իրար միացնել մի 

քանի ատամներ, որոնք ներկայիս կամուրջների նախատիպն էին: Մեծ նշանա-

կություն ուներ նաև այն, որ նա ուշադրություն էր դարձնում արհեստական 

ատամների գույնի ընտրմանը, նույնիսկ փղի ոսկրից պատրաստված արհես-

տական ատամներին: Աշխատելով տալ ավելի բնական տեսք՝դրանք պատում 

էր ոսկյա փոքր թասակով և այն ծածկում թրծված, տարբեր գույների ճենապակյա 

էմալի շերտով:  

Ֆրանսիայում XVIII դարի վերջերին դեղագործ Դյուշատոն և վիրաբույժ 

Դյուբուա դե Շեմանն առաջին անգամ կիրառեցին ճենապակյա արհեստական 



9 
 

ատամներ, թեև նրանց գործարանային արտադրությունն սկսվեց միայն հաջորդ 

հարուրամյակի կեսերին:  

Այսպիսով, հենց այդ ժամանակից էլ, իսկ առավել հստակ XIX դ. վերջերից 

օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիան սկսեց զարգանալ որպես գիտություն, որը 

զբաղվում էր ծամիչ ապարատի կառուցվածքի և ֆունկցիայի վերականգնմամբ: 

Օրթոպեդիկ կլինիկայի աշխատանքի կազմակերպումը 

Օրթոպեդիկ կլինիկայի հիմնական խնդիրներն են ստոմատոլոգիական 

հիվանդությունների կանխարգելումը, ախտորոշումը և բուժումը: 

Օրթոպեդիկ կլինիկայի կառուցվածքի մեջ անհրաժեշտ են՝ 

 բուժական աշխատասենյակ (աշխատասենյակներ), 

 ատամնատեխնիկական լաբորատորիա, 

 օրդինատորական (վարչակենցաղային առանձնասենյակ բժիշկների 

համար), 

 ռեգիստրատուրա և սպասասրահ հիվանդների համար, 

 օժանդակ տարածքներ (օրինակ՝ գործիքների մեխանիկական մշակման և 

ախտահանման համար, լոգասենյակ և այլն): 

Ատամնատեխնիկական լաբորատորիան օրթոպեդիկ կլինիկայի անբա-

ժան մասն է: Այստեղ իրագործվում են բազում պրոցեսներ, որոնք անհրաժեշտ 

են ատամնային, դիմածնոտային պրոթեզներ և օրթոդոնտիկ սարքեր պատրաս-

տելու համար, այն է՝ ձուլում, թրծում, սպիտակեցում, պոլիմերիզացիա և այլն: 

Ատամնատեխնիկական լաբորատորիան բաղկացած է հետևյալ կաբի-

նետներից՝ գիպսով աշխատելու սենյակ, ձուլարան, կերամիկայի սենյակ, շար-

ժական պրոթեզների պատ-

րաստման սենյակ: 

Օրթոպեդ-ստոմա-տո-

լոգի աշխատատեղը 

Ստոմատոլոգի աշխա-

տատեղը պետք է ունենա 

հատուկ տարածք (սենյակ), 

որի մի մասը պետք է հատ-

կացված լինի յուրահատուկ 

սարքերին, գործիքներին և 

նյութերին: Նկ. 1.1.1.-ում 

պատկերված է ստոմատո-

լոգի աշխատասենյակի կա-

հավորանքը՝ սարքերով և 

կահույքով: 

 

 

Ստոմատոլոգիական համասարք 

Աշխատասենյակի հիմնական բաղադրամասը ստոմատոլոգիական 

համասարքն է (նկ. 1.1.2): Ժամանակակից ստոմատոլոգիական համասարքերը 

Նկ. 1.1.1. Ստոմատոլոգի աշխատասենյակի 

կահավորանքը: 
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բազմաֆունկցիոնալ են և տարբեր են ըստ լրակազմի: Ստոմատոլոգիական 

համասարքը հիմնականում ներառում է. ավտոմատ կառավարմամբ բազկաթոռ՝ 

համալրված տուրբինային բոր-մեքենայով, էլեկտրաբոր-մեքենայով, օդի և ջրի 

մատակարարման համակարգով, լուսատուով, որն ապահովում է աշխատան-

քային դաշտի լուսավորումը ցերեկային լույսով, ատամնաքարերի հեռացման 

համար ուլտրաձայնային սկալեր, թքածծիչ, փոշեկուլ, թքաման: 

Տուրբինային բոր-մեքենայի գործիքներն ունեն ջրաօդային սառեցում: 

Ստոմատոլոգիական համասարքը կարող է լրացուցիչ համալրվել հելիում-

նեոնային լամպով` կոմպոզիտների պոլիմերիզացիայի համար, ապեքս-լոկա-

տորով` արմատախողովակի երկարությունը որոշելու համար, ռադիովիզիո-

գրաֆով` հարարմատային հյուսվածքների վիճակը գնահատելու համար, 

ինչպես նաև արմատախողովակի անցանելիության աստիճանի և լցավորման 

հսկողության համար (նկար 1.1.3):  

 

Ներկայումս ստոմատոլոգիայում կիրառվում են տարբեր բոր-մեքե-

նաներ` կարգավորվող պտտման արագությամբ՝  

· ցածր (մինչև 10.000 պտ/ր), 

· միջին ( 25.000 պտ/ր մինչև 50.000 պտ/ր), 

· բարձր (50.000 մինչև 100.000 պտ/ր), 

· շատ բարձր (100.000 մինչև 300.000 պտ/ր), 

· գերբարձր (ավելի քան 300.000 պտ/ր): 

Տուրբինային սարքավորումներն ունեն մի շարք առավելություններ, որով 

զգալիորեն տարբերվում են այլ սարքավորումներից. 

– Չկա մեծ ջանքերի կիրառման անհրաժեշտություն, որը էապես նվազեցնում է 

կողմնային ազդեցությունը կակղանի և պարօդոնտի հյուսվածքների վրա: 

– Հին գործիքների համեմատ՝ տհաճ զգացողությունները նվազում են: 

– Ավտոմատացված սառեցման համակարգի շնորհիվ հղկման ժամանակը 

կրճատվում է՝ միաժամանակ որակի լավացմամբ: 

Նկ. 1.1.2. Ստոմատոլոգիական

համասարք: 

Նկ. 1.1.3. Ստոմատոլոգիական 

համասարք ռադիովիզիոգրաֆով: 
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Ստոմատոլոգիական համասարքերը լինում են ստացիոնար, որոնք 

ամրացված են աշխատասենյակի հատակին, և շարժական, որոնք կարելի է 

աշխատասենյակում տեղափոխել:  

Ստոմատոլոգիական բազկաթոռ 

Նախատեսված է ցանկացած տեսակի ստոմատոլոգիական միջամտութ-

յուններ և վիրահատություններ իրականացնելու համար: 

Բազկաթոռը կարելի է բարձրացնել, բացի այդ հնարավոր է մեջքի թեքու-

թյունը փոփոխել ու գլխատակի հատվածը կարգավորել: 

Նստատեղի և մեջքի կառավարումը իրականացվում է հիդրավլիկ կամ 

էլեկտրամեխանիկական միացման միջոցով՝ ձեռքի կառավարմամբ. 

– ձեռքի կառավարման կոճակներ, որոնք տեղադրվում են մեջքային 

հատվածի կողմնային մասում, 

– ոտնակով (դուրս բերված), 

– բժշկի և ասիստենտի համար նախատեսված սենսորային թաղանթա-

ստեղմնաշարային վահանակ: 

Ստոմատոլոգի աթոռը տեղադրվում է է 3, 4 կամ 5 անիվների վրա, որն 

ապահովում է աթոռի թեթև տեղաշարժ՝ ցանկացած ուղղությամբ: Նստատեղի 

բարձրությունը կարգավորվում է անհատականորեն: Աթոռի շարժական մեջքը 

կիսաշրջանաձև ընգրկում է բժշկի գոտկատեղը՝աշխատանքի ընթացքում լավ 

հենք ստեղծելու բժշկի մեջքի համար, որը և նվազեցնում է նրա հոգնելիությունը 

և կանխարգելում մասնագիտական հիվանդությունների առաջացումը:  
 

Ստոմատոլոգիական գործիքներ 

Ստոմատոլոգիական գործիքները լինում են հիվանդներին հետա-

զոտելու, կարիեսային խոռոչները հղկելու և լցավորելու, էնդոդոնտիկ բուժման, 

ատամնանստվածքները հեռացնելու, օրթոպեդիկ բուժման, ատամները հեռաց-

նելու և այլ վիրաբուժական միջամտությունների համար:  
 

Ծայրակալներ 

Ծայրակալը ստոմատոլոգիական համասարքի մաս է, որին ամրանում 

են կտրող գործիքները:  

Ծայրակալները 

լինում են տուրբինային 

(Նկ. 1.1.4.) և էլեկտրական 

միկրոշարժիչներով (Նկ. 

1.1.5.): Պայմանավորված 

ծայրակալի առանցքի և 

նրան ամրացող գործիքի 

/գչիր, բոր/ փոխհարաբերությամբ՝ տարբերում են ուղիղ և անկյունավոր 

կոնստրուկցիաներ:  

Ծայրակալները կոչվում են տուրբինային, քանի որ տուրբինը ծայրակալի 

տուփի մեջ է: Նրանք կարող են կտրող գործիքին հաղորդել բարձր արագություն` 

300.000 -ից մինչև 500.000 պտ/ր: Տուրբինային ծայրակալներն աշխատում են 

Նկ. 1.1.4. Տուրբինային ծայրակալներ: 



12 
 

օդա-ջրային սառեցման համակարգով, իսկ դրանցից շատերը ներկայումս ունեն 

նաև վիրահատման դաշտի ինքնավար լուսավորելու հնարավորություն: 

Տուրբինային ծայրակալի կիրառման ժամանակ պետք է պահպանել 

հետևյալ կանոնները. 

– Պետք չէ տուրբինն օգտագործել առավելագույն պտույտներով: 

– Անհրաժեշտ է օգտագործել որակյալ և սուր կտրող գործիքներ: 

– Վիրահատական դաշտը միշտ պետք է տեսողական հսկողության տակ 

լինի: 

– Հղկումը պետք է իրականացվի օդա-ջրային սառեցմամբ: 

– Տուրբինին զուգահեռ պետք է գործարկվի թքի մաքրման թքածծիչային 

և աերոզոլային ամպի հեռացման փոշեկուլային համակարգը: 

– Աշխատակազմին անհրաժեշտ է աշխատել դիմակով և պաշտպանիչ 

ակնոցով: 

– Տուրբինային ծայրակալի աշխատունակության ժամկետը երկարաձգե-

լու համար անհրաժեշտ է ճիշտ ժամանակին իրականացնել օծումը (յուղումը), 

իսկ յուրաքանչյուր հիվանդից հետո` ախտահանումը: 

Կիրառվում են նաև 

անկյունավոր ծայրակալ-

ներ, որոնք աշխատում են 

էլեկտրաշարժիչով կամ 

պնևմաշարժիչով: Այս 

ծայրակալների պտտման 

արագությունը տատան-

վում է 20.000-70.000 պտ/ր 

սահմաններում: 

 Միկրոշարժիչի 

արագությունը կարգա-

վորվում է՝ օդի ծավալի 

մատակարարումը փո-

խելով: Համաշխարհային 

ստոմատոլոգիայում 

արագությունը կարգավո-

րելու համար օգտագործվում է ծայրակալ, որը կարող է կրկնել բոր-մեքենայի 

արագությունը կամ այս կամ այն աստիճանով պակասեցնել կամ ավելացնել այն 

(իջեցնող կամ բարձրացնող ծայրակալներ): Օրինակ՝ երբ կարիեսի դեպքում 

հեռացվում է փափկած և նեկրոզված դենտինը, պտույտների քանակը՝ պայ-

մանավորված բորով և ծայրակալի գլխիկի տրամագծով պետք է լինի 3000 պտ /ր 

- 20 000 պտ / ր- ի միջև : 

Ուղիղ ծայրակալները (Նկ. 1.1.6.) նույնպես ունեն այնպիսի արագության 

ցուցանիշներ, ինչպիսին և անկյունավորը: Նրանք նույնպես կարող են աշխատել 

էլեկտրական շարժիչով: 

Նկ. 1.1.5. Անկյունավոր ծայրակալ էլեկտրաշարժիչ 

համար: 

Նկ. 1.1.6. Ուղիղ ծայրակալ: 
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Անկյունավոր և ուղիղ ծայրակալներում առկա է ռեդուկտոր, որն ունակ է 

փոխելու գործիքի պտտման արագությունը: Դրանք կարող են նաև ունենալ 

ջրային սառեցման համակարգ: 
 

Կտրող գործիքներ /գչիրներ/ 

Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայում կտրող գործիքները ծառայում են երկու 

նպատակի ՝ ատամի կարծր հյուսվածքները հղկելու և ատամնային ու ծնոտային 

պրոթեզներն ու սարքերը վերափոխելու համար:  

Կտրող գործիքները կազմված են երկու մասից՝ աշխատանքային և 

առանցքային, որի միջոցով գործիքն ամրանում է ծայրակալին: 

Աշխատանքային մակերեսը կարող է լինել մետաղական (պողպատ, 

կարծր համաձուլվածք, քրոմ-վոլֆրամ, տիտան), արհեստական (կարբորունդ, 

էլեկտրակորունդ), բնական (զմրնիտ, ալմաստե փշրանք), էլաստիկ (ռետին, 

սիլիկոն): 

Կտրող գործիքները դասակարգվում են՝ ըստ ստանդարտների միջազ-

գային համակարգի՝ ISO-ի: Ըստ ISO-ի՝ գործիքների խմբակային պատկա-

նելիությունը որոշվում է ըստ հետևյալ հատկանիշների ՝ 

• նյութի տեսակի, որը ծածկում է գործիքի աշխատանքային մասը, 

• պոչամասի երկարության և ծայրակալի ու պոչամասի միացման տեսա-

կի 

• գործիքի աշխատանքային մասի ձևի,  

• նյութի հղկելիության կամ աշխատող մակերեսի ատամիկների 

կտրվածքի տեսակի,  

• գործիքի աշխատանքային մասի ամենամեծ տրամագծի: 

 

Նյութերի տեսակներ, որոնք ծածկում են գչիրի աշխատող մակերեսը. 

Ալմաստե հատիկներ 

 Ստոմատոլոգիական 

գչիրները երեսպատելու համար 

օգտագործվում են ինչպես բնա-

կան տեխնիկական ալմաստ, 

այնպես էլ սինթետիկ ալմաստե 

փշուրներ: Որպեսզի ալմաստե 

հատիկները միանան պողպա-

տին, օգտագործվում են մետաղական կապ, որի միջոցով գչիրի մակերեսը 

գալվանիզացիայի մեթոդով կամ խտացմամբ ծածկում են ալմաստե 

հատիկներով:  

Կարծրձուլվածքային ծածկույթ 

Ատամնաբուժական գչիրների և 

ֆրեզների համար կարծրձուլվածքային 

ծածկույթը ստանում են՝ կարծր նյութերը 

(հիմնականում վոլֆրամի կարբիդ) կապակցող մետաղների հետ (կոբալտ) 

ձուլելով: Կտրող եզրերը ձևավորելու համար օգտագործվում է համակարգչով 

Նկ. 1.1.7. Ալմաստե գչիր: 

Նկ. 1.1.8. Կարծրձուլվածքային գչիր:
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կառավարվող ֆրեզերային ալմաստե գլխիկ, որը հնարավորություն է տալիս 

ստանալու գործիքի լավ կենտրոնացում և գչիրի ատամիկների սիմետրիկ 

տեղակայում: Կարծրձուլվածքային գործիքներն օգտագործվում են ինչպես 

կլինիկայում, այնպես էլ լաբորատորիայում ատամի կարծր հյուսվածքները 

հղկելու, կերամիկան, գիպսը, պլաստմասսան, ազնիվ մետաղների համաձուլ-

վածքները, տիտանը և ուրիշ մետաղներ կտրելու և հարթեցնելու համար: 

Գործիքի ընտրությունը տարբեր մանիպուլյացիաների ժամանակ որոշ-

վում է ինչպես կտրվածքի ձևով, այնպես էլ աշխատող մասի կտրող նիստերի 

քանակով: Արտադրվում են գործիքներ 6-30 նիստերի քանակով: Կոպիտ 

աշխատանքի համար օգտագործվում են փոքրաթիվ նիստերով գչիրներ և 

ֆրեզներ, իսկ վերջնական մշակման համար ՝ մեծաքանակ նիստերով: 
 

Պողպատապատ ծածկույթ 

Պողպատե պտտվող գործիքները պատրաստվում են վոլֆրամ 

վանադիումային պողպատից կամ չժանգոտվող պողպատից: 

Կտրող նիստերը ձևավորվում են դրոշմման մեթոդով. աշխատող 

մակերեսի բարդ կազմվածք ստեղ-

ծելու համար օգտագործվում է ֆրե-

զավորման տեխնիկան: 

Պողպատե գչիրները և ֆրեզ-

ները, ի տարբերություն ալմաստե և 

կարծրաձույլ գործիքների, ունեն քիչ 

ամրություն և երկարակեցություն, որի պատճառով կլինիկայում և 

լաբորատորիայում հիմնականում օգտագործվում են փափուկ նյութեր մշակելու 

համար: Բժշկական պողպատից պատրաստված ստոմատոլոգիական գործիք-

ներն օգտագործվում են ոսկրային հյուսվածքը հղկելու, փափկած դենտինը 

հեռացնելու, շարժական պլաստմասսե պրոթեզները և օրթոդոնտիկ ապարատ-

ները ուղղելու համար: Ատամնատեխնիկական լաբորատորիայում պողպատե 

կտրող գործիքները օգտագործվում են գիպսը և պլաստմասսան կտրելու և 

մետաղական կոնստրուկցիաները նախնական հարթեցնելու համար: 

Կորունդային հատիկներով պատված գչիրներ 

Կորունդը (Al2O3) օգտագործվում է քերող գործիքներում, որոնք 

նախատեսված են ստոմատոլոգիական կոնստրուկցիաները վերջնական 

մշակելու համար: Կորունդային շերտով գործիքները նախատեսված են մետա-

ղական կոնստրուկցիաները մշակե-

լու, ամալգամաներով և ազնիվ մե-

տաղներով ռեստավրացիաների, ինչ-

պես նաև ակրիլե կոնստրուկ-ցիա-

ները վերջնական մշակելու համար: 

Սինթետիկ կապող նյութի 

բաղադրության մեջ առկա սիլիցիումի օքսիդից ստացված քերող գործիքներն 

արտադրվում են մանրհատիկավոր և միջինհատիկավոր սիլիկատային 

փշուրային շերտով՝ վերջնական փայլեցման համար, իսկ խոշորհատիկավոր 

Նկ. 1.1.9. Պողպատե գչիր:

Նկ. 1.1.10. Սիլցիումի օքսիդով պատված 

քերող գչիր: 
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շերտովը՝ նախնական մշակման նպատակով: Լաբորատորիայում սիլիցիումից 

գործիքներն օգտագործվում են պլաստմասսե, մետաղական և կոմպոզիտե 

կոնստրուկցիաները հարթեցնելու համար: 

Սիլիկոնային ծածկույթ 

Սիլիկոնապատ գործիքները պատ-

րաստվում են բարձրմոլեկուլյային սիլիկո-

նօրգանական միացությունների հիման 

վրա: Սիլիկոնային հղկիչները, կայուն են 

ագրեսիվ քիմիական միջավայրերի նկատ-

մամբ և ջերմակայուն են, որը հնարավո-

րություն է տալիս դրանք օգտագործելու 

ինչպես կլինիկայում հիվանդի ընդունե-

լության ժամանակ, այնպես էլ ստոմատո-

լոգիական լաբորատորիայում: Սիլիկո-

նային գործիքներն օգտագործվում են կերա-

միկայի, ազնիվ և ոչ ազնիվ մետաղներից, 

կոմպոզիտներից և ամալգամայից ռեստավ-

րացիաները վերջնական մշակելու, ատամնափառը հեռացնելու և էմալը 

փայլեցնելու համար: 

Ռետինե ծածկույթ 

Ռետինե ծածկույթով աշխատանքային մասը ներկայացված է 

բարձրորակ վուլկանիզացված ջերմակայուն և մաշվածության հանդեպ կայուն 

կաուչուկով: Ռետինե պոլիրները կիրառվում են քրոմկոբալտե համաձուլ-

վածքների, տիտանի և ազնիվ մետաղների համաձուլվածքներից պատրաստված 

մետաղական կոնստրուկցիաների մշակման վերջնական փուլում: 

Կերամիկական ծածկույթ 

Աշխատանքային մասում կերամիկական ծածկույթ ունեցող գործիքները 

նախատեսված են բերանի խոռոչի փափուկ հյուսվածքները մշակելու համար: 

Հյուսվածքների ռեզեկցիան ուղեկցվում է կոագուլյացիայով՝ պակասեցնելով այդ 

հատվածի արյունահոսությունը: Կերամիկական տրիմերը կիրառվում է հի-

պերպլազիայի ենթարկված 

լինդը հեռացնելու, ռետենցված 

ատամները բացելու, միջ-

ատամնային գրանուլացիա-

ներն առանձնացնելու, ինչպես նաև օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայում դրոշմ 

ստանալու ժամանակ ատամնալնդային ակոսը բացելու համար: 

 

Գործիքներ, որոնք կիրառվում են փայլեցնող մածուկների հետ մեկտեղ  

Նման գործիքների աշխատանքային մասը չունի սեփական քերող 

ծածկույթ, և անհրաժեշտություն է առաջանում կիրառելու հղկող մածուկներ 

Նկ. 1.1.11. Սիլիկոնային 

գչիրներներ: 

Նկ. 1.1.12. Կերամիկական տրիմեր: 



16 
 

(օրինակ՝ ալմաստե փշուրով): Աշխատանքային մասը պատրաստելու համար 

կիրառվում են հետևյալ նյութերը ՝ 

.բնական հյուսվածքներ և 

պոլիմերներ, 

.սինթետիկ պոլիմերներ, 

.մետաղալար: 

Հղկող խոզանակները և սկա-

վառակները կիրառվում են կերամի-

կայից, ազնիվ և ոչ ազնիվ մետաղների 

համաձուլվածքներից պատրաստված 

սարքավորումները, կոմպոզիտները և 

պլաստմասսաները վերջնական մշակելու համար: 

Գչիրի պոչամասի երկարության և ծայրակալի ու պոչամասի միացման 

տեսակները 

Պտտվող գործիքի պոչային մասի 

կառուցվածքը որոշվում է ստոմ. Ծայրակալի 

հետ միացման տեսակով: Պայմանավորված 

միացությունների տեսակով՝ տարբերում են 

գործիքների 3 հիմնական տեսակներ՝ 

- տուրբինային ծայրակալով աշխատելու 

համար,  

- անկյունային ծայրակալով աշխատելու 

համար, 

- ուղիղ ծայրակալով աշխատելու համար: 

 

Գչիրներ տուրբինային ծայրակալով աշխատելու համար 

 

Տուրբինային գործիքի պոչիկը չունի ռետենցիոն կետեր, գործիքի 

ամրացումն ապահովվում է ծայրակալին գործիքի պոչիկի ճշգրիտ հպմամբ: 

 

Նկ. 1.1.15. Տուրբինային գչիրի պոչիկը: 

 

Տուրբինային ծայրակալով աշխատելու համար նախատեսված գչիրների 

պոչիկը ունի ստանդարտ տրամագիծ՝ 1,6մմ: Պոչիկի երկարությունը՝ պայ-

մանավորված գործիքների կիրառումամբ կարող է տարբեր լինել: Լայնորեն 

կիրառվում են 19մմ և 21մմ երկարությամբ գործիքները: Կաթնատամները 

հղկելու համար մանկական ստոմատոլոգիայում օգտագործվում են կարճ 

գործիքներ՝ 16մմ երկարությամբ, գերերկար գործիքներ (25մմ և 30մմ) կիրառվում 

են հիմնականում վիրաբուժական պրակտիկայում: 

 

  

Նկ. 1.1.13. Հղկող խոզանակ բնական 

հյուսվածքից: 

Նկ. 1.1.14. Նեյլոնե խոզանակներ:
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Գչիրներ, որոնք նախատեսված են անկյունային ծայրակալով աշխատելու 

համար 

Անկյունային ծայրակալում գործիքների ամրացումն իրականացվում է 

սեղմակային լծակի և մշակված գլխանիստ մասում ակոս ունեցող պոչիկի 

փականային միացման շնորհիվ:  

Անկյունային ծայրակալով աշխատելու համար օգտագործվում են 2,35մմ 

տրամագծով ունիվերսալ պոչիկի կառուցվածքով գչիրներ: Օգտագործվող 

գործիքների երկարությունը որոշվում է կատարվող մանիպուլյացիայի 

տեսակով և կարող է լինել 15մմ, 22մմ, 26մմ, 28մմ և 34մմ չափերի: 

 

Գործիքներ, որոնք նախատեսված են ուղիղ ծայրակալներով աշխատելու համար 

Ուղիղ ծայրակալներում գործիքների միացմանը նպաստում է շփման 

ուժը, որն առաջանում է պտտվող սեղմման մեխանիզմում պոչիկը սեղմելուց: 

Պոչիկի տրամագիծը սովորաբար 2,35մմ է, որոշ դեպքերում օգտագործվում են 

գործիքներ 3մմ պոչիկի տրամագծով (ատամնատեխնիկական ֆրեզներ): 

Ամենամեծ երկարությունը ունեն վիրաբուժական գործիքները՝ 65-70մմ, 

թերապևտիկ և օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայում կիրառվում են գործիքներ 44,5-

53մմ երկարությամբ, ինչպես 

նաև գերկարճ գործիքներ՝ 32մմ 

երկարությամբ:  

Ըստ աշխատանքային մակերեսի 

ձևի՝ գործիքները լինում են գնդաձև, գլանաձև, կոնաձև, անիվաձև, բոցաձև և այլ 

տեսակների: 

Գչիրի կտրվածքը կարող է լինել երկայնական, անկյունավոր, գլխանիստ, 

լայնական:  

Աշխատանքային մասի նյութերով պայմանավորված՝ գործիքների հղկիչ 

հատկությունները որոշվում են ծածկող հատիկների չափերով և կտրվածքի 

ատամիկների մեծությամբ: 

Ալմաստե գչիրներ  

Ալմաստե գչիրներ պատրաստելու համար օգտագործվում են 8-180մկմ 

չափերի հատիկներ: Համաձայն ISO-ի՝ տարբերում են ալմաստե քերիչ հատի-

կավորության վեց աստիճան: Յուրաքանչյուր խմբին համապատասխանում է 

որոշակի գունային կոդ, որը գծով նշվում է գործիքի պոչիկի վրա: Որոշ ար-

տադրողներ գչիրները գունանշում են արտադրող երկրի ստանդարտներին 

համապատասխան, որոնք կարող են տարբերվել ISO-ի ստանդարտներից: 

  

Նկ. 1.1.16. Անկյունավոր ծայրակալի գչիրի պոչիկը: 

Նկ. 1.1.17. Ուղիղ ծայրակալի գչիրի պոչիկը: 
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Գչիրի 

հատիկավորությունը 
Ալմաստե հատիկների

չափը (մկմ)
Գունային կոդը 

էքստրա մանր 8-15
շատ մանր 16-40

մանր 41-90
միջին 91-125
խոշոր 126-150

շատ խոշոր 151-180

 

Մետաղական և կարծր համաձուլվածքից պատրաստված գործիքներ 
 

Տվյալ խմբի գործիքների հղկելիությունը պայմանավորված է աշխատան-

քային մակերեսի կտրող հարթակների չափերով և մեծությամբ: Նախնական 

մշակման գործիքները բնորոշվում են կտրվածքի շեղբի խոշոր չափերով և քիչ 

քանակությամբ: Վերջնական մշակման գործիքներն ավելի փոքր չափերի են և 

շեղբերի ավելի հաճախակի դասավորությամբ: Մետաղական և կարծրհա-

մաձուլվածքային գործիքների գունային կոդավորման ժամանակ հաշվի են 

առնվում ինչպես կտրվածի ձևը, այնպես էլ գործիքի հղկելիությունը: 
 

Գործիքի աշխատանքային մասի ամենամեծ տրամագիծը 
 

Ռոտացիոն գործիքները սովորաբար ունեն բարդ աշխատանքային մաս, 

ըստ որի՝ գործիքի չափը որոշելու համար, որպես համակարգային չափանիշ 

հաշվի է առնվում աշխատանքային մասի ամենամեծ տրամագիծը: Տրամագիծը 

կարող է հաշվվել ինչպես դյույմերով, այնպես էլ միլիմետրերով: Գործիքների 

մեծամասնության մասի առավելագույն տրամագիծը 0,5-3մմ է: 

 

Օրթոպեդ-ստոմատոլոգի կլինիկական սենյակի գործիքների և միջոցների 

հագեցվածությունը 

Օրթոպեդ-ստոմատոլոգի սենյակի սարքավորումների և գործիքների 

հագեցվածությունը, բացի սովորական սարքավորումների և նյութերի առկա-

յությունից, որոնք առկա են ստոմատոլոգիական բոլոր սենյակներում, 

ենթադրում է նաև լրացուցիչ սարքավորումների և գործիքների առկայություն՝ 

- արտիկուլատոր՝ դիմային աղեղով, 

- զուգահեռաչափ, 

- դրոշմը ստանալու համար նյութեր և դրանց համար նախատեսվող 

ներարկիչներ, 

- դրոշմագդալներ, 

- ռետինե ամաններ և շպատելներ՝ դրոշմանյութերը շաղախելու համար, 

- ժամանակավոր պսակներ պատրաստելու պլաստմասսաներ, 

- օրթոպեդիկ կոնստրուկցիաներն ամրացնելու համար նախատեսված 

զանազան ցեմենտներ, 

- արհեստական պսակները և կամրջաձև պրոթեզները հեռացնելու 

գործիքներ, 
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- թելեր և լուծույթներ՝ նախատեսված լնդի ռետրակցիայի համար, 

- նյութեր՝ նախատեսված օրթոպեդիկ կոնստրուկցիաների ներքին 

մակերեսը ստուգելու համար, 

- մոդելավորող նյութեր, օրինակ՝ դրոշմագդալները ձևափոխելու համար, 

- արտիկուլյացիոն թղթեր օկլյուզիոն կոնտակտների համար, 

- գամիկավոր կոնստրուցիաներ պատրաստելու համար նախատեսված 

դրիլներ, 

- իմպլանտներով աշխատելու համար գործիքներ և նյութեր: 

Ատամի կարծր հյուսվածքների հղկման ժամանակ բժշկի աշխատանքի 

անվտանգ տեխնիկան: 

1. Կտրող գործիքը պետք է լինի լավ կենտրոնացված: 

2. Բոր-մեքենան պետք է միացնել միայն այն ժամանակ, երբ կտրող գործիքով 

ծայրակալը հիվանդի բերանի խոռոչում է և բժշկի ձեռքն էլ հենված է: 

Աշխատանքային ձեռքը ավելի լավ է հենել վերին ծնոտին, քան ստորինին, 

քանի որ այն շարժուն է: 

3. Միայն բոր-մեքենայի լրիվ կանգնելուց հետո պետք է գործիքը հանել բերանի 

խոռոչից: 

4. Բժշկի աշխատանքը միաժամանակ երկու ձեռքով հնարավորություն է տալիս 

աջ ձեռքում պահելու ծայրակալը՝ կտրող գործիքով, իսկ ձախում՝ 

ստոմատոլոգիական հայելին, որով հետ են քաշվում և պաշտպանվում 

փափուկ հյուսվածքները: 

5. Վիրահատական դաշտը պետք է լավ լուսավորված լինի: 

6. Ատամի կարծր հյուսվածքների հղկման ժամանակ բազկաթոռի մոտ բժշկի 

դիրքը պայմանավորված է ատամների խմբային պատկանելիությամբ, 

վիրահատական դաշտին մոտենալու հնարավրությամբ և տեսանելի լինելով: 

7. Հղկումը պետք է իրականացվի վիրահատական դաշտի օդա-ջրային սառեց-

մամբ, առանց կտրող գործիքով հղկվող ատամի վրա երկարատև և ուժեղ 

ճնշում գործադրելու: 
 

Բժիշկ-ստոմատոլոգի էրգոնոմիկայի սկզբունքները 

Էրգոնոմիկան գիտություն է, որն ուսումնասիրում է մարդու հնարավո-

րությունները աշխատանքային գործունեության ժամանակ՝ լավագույն 

պայմաններ ստեղծելու նպատակով: 

Էրգոնոմիկայի հիմնական նպատակը՝ 

 բժշկի և բուժքույրի աշխատատարության նվազեցումը, 

 մասնագիտական հիվանդությունների առաջացման հավանակա-

նության վերացումը, 

 աշխատանքի որակի բարձրացումը և հիվանդի լարվածության 

նվազումը, 
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 հիվանդի ժամանակի խնայողությունը` բժշկի ընդունելիության 

սպասելու ժամանակ, այցերի քանակների կրճատու-

մը և մեկ այցում կատարվող միջամտությունների 

ծավալի մեծացումը: 

Բժիշկ-ստոմատոլոգները կարող են աշխա-

տել կանգնած կամ նստած (հիվանդի պառկած, 

կիսապառկած ու նստած դիրքի դեպքում): Հիգիե-

նայի և էրգոնոմիկայի պահանջների համաձայն` 

նստած պետք է աշխատել աշխատանքային ժամերի 

60%-ից ոչ ավելի, իսկ մնացած ժամանակ՝ կանգնած: 

Բժիշկ-ստոմատոլոգի աշխատանքի ան-

բարենպաստ գործոններից են 

 տարբեր վարակիչ հիվանդություններով 

վարակվելու ռիսկը, 

 տեսողության լարվածությունը, 

 հարկադրված աշխատանքային դիրքը, 

 վիբրացիայի և աղմուկի վնասակար ազդե-

ցությունը, 

 մի շարք նյութերի տոքսիկ-ալերգիկ ազդեցությունը, 

 աշխատասենյակի օդի փոշոտվածությունը: 

Բժիշկի առողջության վրա այս գործոնների վնասակար ազդեցությունը 

նվազեցնելու համար անհրաժեշտ է պահպանել աշխատասենյակի սանիտա-

րահիգիենիկ և ինժեներատեխնիկական մի շարք կանոններ: Այդ կանոններից 

առավել կարևորներն են. 

1. Ստոմատոլոգիական բազկաթոռների (համասարքերի) առավելագույն 

քանակը չպետք է գերազանցի մեկ աշխատասենյակի համար նախատեսված 

չափը՝ յուրաքանչյուր բազկաթոռի համար` 14մ2 և ամեն լրացուցիչ 

բազկաթոռի համար` 10մ2: 

2. Աշխատասենյակի խորությունը միակողմանի լուսավորման դեպքում չպետք 

է գերազանցի 6մ-ը:  

3. Պատերը գունավորելու համար պետք է ընտրել չեզոք բաց երանգ-

ներ, լույսի անդրադարձի գործակիցըպետք է լինի 40%-ից ոչ պակաս, որ չխան-

գարի ճիշտ որոշելու բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի, մաշկային ծածկույթների, 

ատամների, լցանյութերի և երեսպատիչների նյութերի իսկական գույները: 

4. Ստոմատոլոգիական աշխատասենյակը պետք է մաքրել ախտահանող 

նյութերով. մեկ հերթափոխում 2 անգամից ոչ պակաս: 

5. Աշխատասենյակը պետք է համալրված լինի ջրամատակարարման, 

ջեռուցման և օդափոխման կենտրանացված համակարգերով: 

 

 

 

Նկ. 1.1.18. Բժշկի ճիշտ 

դիրքը: 
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Ստոմատոլոգիայում եվրոպական էրգոնոմիկայի հիմնադիրը հանրա-

ճանաչ պրոֆ. Շանն է, որը մանրամասնորեն մշակել է բժիշկ-ստոմատոլոգի 

ասիստենտի հետ աշխատելու մեթոդները: Ներկայումս այդ մեթոդը կոչվում է 

«աշխատանք չորս ձեռքով»: Բժիշկը և ասիստենտը պետք է նստեն հարմար 

դիրքով, որը նվազեցնում է ողնաշարի ծանրաբերնվածությունը: Բժշկի և 

ասիստենտի աշխատանքային դիրքը իդեալական է, եթե աթոռի կառուցվածքը 

հնարավորություն է տալիս բժշկին նստելու ուղղահայաց դիրքում, ունի մեջքը 

հենելու հենակ, ազդրերը հորիզոնական դիրքում են, ոտքերը` հատակին:  

Ասիստենտի դիրքը մի փոքր 

բարձր է, քան բժիշկինը: «Չորս ձեռ-

քով» աշխատանքի ժամանակ հիվան-

դը պառկած դիրքում է: Հիվանդի 

նկատմամբ բժշկի դիրքը կարելի է 

դիտարկել ժամացույցի սլաքի 

օրինակով: Բժիշկը միջամտության 

մեծ մասը իրականացնում է 8-10 

ժամի դիրքում: Երբեմն բժիշկն 

աշխատում է նաև 12 ժամի դիր-

քում.այս դեպքում նա հիվանդի գլխի 

ետևում է:  

Բերանի խոռոչը դիտարկվում 

է որպես վարակակիր միաջավայր, 

այդ պատճառով էլ հիվանդի ընդունե-

լության ժամանակ բժիշկը և ասիս-

տենտը պետք է վարակից պաշտպանվելու համար օգտագործեն անհատական 

միջոցներ՝ բժշկական խալաթ, ձեռնոցներ, դիմակ, պաշտպանական ակնոց կամ 

պաշպանական էկրան: 

 

1.2. Ատամնածնոտային համակարգի ֆունկցիոնալ անատոմիան 
 

Ատամնածնոտային համակարգի բաղկացուցիչ մասերն են՝  

- դիմային կմախքը և քունքստործնոտային հոդերը,  

- ծամողական մկանները, 

- այն օրգանները, որոնք օգտագործվում են ուտելու, կերակրագնդիկը 

ձևավորելու և կլման համար, ինչպես նաև արտասանախոսակցական 

համակարգը՝ շրթունքները, թշերը՝ իրենց միմիկայի մկաններով, քիմքը, 

լեզուն, 

-սնունդը կծելու, մանրացնելու /ատամները/ և նրա ֆերմենտային մշակման 

/թքագեղձերը/ օրգանները: 

Ծամիչ մկաններ 

Ըստ ազդեցության հիմնական ուղղությունների՝  

ծամիչ մկանները բաժանվում են երեք խմբի. 

Նկ. 1.1.19. Բժշկի դիրքը հիվանդի 

նկատմամբ՝ ըստ ժամացույցային սլաքի:
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-I խմբին են պատկանում ստորին ծնոտը իջեցնող մկանները(m.mylohyoideus, 

m.geniohyoideus, venter anterior m. digastricus), 

- II խմբին են պատկանում ստորին ծնոտը բարձրացնող մկանները 

(m.masseter, m. temporalis, m. pterygoideus medialis),  

-III խումբը կազմում են զույգ կողմնային թևակերպ մկանները (m.pterygoideus 

lateralis): Դրանց միաժամանակ կծկմվելու դեպքում ստորին ծնոտը տեղա-

շարժվում է առաջ, մկանի միակողմանի կծկման դեպքում ստորին ծնոտը 

տեղաշարժվում է հակառակ կողմը։ Այսպիսով, երրորդ խմբի մկաններն 

ապահովում են ստորին ծնոտի կողմնային և առաջային շարժումները։ 

 

ՍՏՈՐԻՆ ԾՆՈՏՆ ԻՋԵՑՆՈՂ ՄԿԱՆՆԵՐ 

Ստորին ծնոտը իջեցնող մկանները կազմում են բերանի խոռոչի 

հատակը։ Քանի որ դրանք ունեն ամրացման երկու շարժուն կետեր, ուստի 

դրանցով կազմված բերանի խոռոչի հատակը ունակ է մեծ ամպլիտուդով 

էքսկուրսիաների՝ բերանի խոռոչի մեծացող կամ փոքրացող բերանի խոռոչի 

ծավալը, որը կարևոր է կերակրագնդիկը կամ հեղուկը տեղափոխելու և կլման 

ակտն իրականացնելու համար։ 

Բերանի խոռոչի հատակի հիմքը կազմում են երկու համանուն ծնոտա-

կորճային մկանները (m.mylohyoideus), որոնք սկսվում են ստորին ծնոտի 

ծնոտակորճային գծից, մկանախրձերն ուղղվում են միջայնորեն ու վար և 

միանալով իրար՝ կազմում են մկանային կարան։ Այս երկու մկանները գոյաց-

նում են բերանի մկանային հատակը (diaphragma oris): 

Կզակակորճային մկանը /m.geniohyoideus/՝ ծնոտակորճային մկանի 

վերին երեսին է, լեզվի տակ, գնում է ստորին ծնոտի կզակային փշից դեպի 

կորճոսկրը։ 

Երկփոր մկանի առաջային փորիկը սկսվում է ստորին ծնոտից, իսկ 

հետինը՝ քունքոսկրի պտկաձև ելունի կտրուճից։ Միջանկյալ փորիկը միանում է 

կորճոսկրին։ 

ՍՏՈՐԻՆ ԾՆՈՏԸ ԲԱՐՁՐԱՑՆՈՂ ՄԿԱՆՆԵՐ 

Սրանց համար ընդհանուրն այն է, որ սկսվելով անշարժ գանգոսկրերից՝ 

բոլորն էլ ամրանում են շարժուն ստորին ծնոտի տարբեր մասերին և բարձրաց-

նում են ստորին ծնոտը, այսինքն՝ փակում են բերանը։ 

1. Ծամիչ մկանը / m.masseter/ սկսվում է այտային աղեղից և կպչում է ստորին 

ծնոտի անկյան արտաքին մակերեսին։ Բարձրացնում է ստորին ծնոտը՝ 

միմյանց սեղմելով երկու ծնոտների ատամնաշարերը։ 

2. Քունքային մկանը / m. temporalis/ հովհարաձև է, սկսվում է գագաթոսկրից, 

քունքային ստորին գծից և լրացնելով ամբողջ քունքափոսը՝ կպչում է ստորին 

ծնոտի պսակաձև ելունին։ Քունքային մկանի հետին հորիզոնական թելերն 

առաջ տարված ստորին ծնոտը ձգում են հետ։ 

3. Միջային թևակերպ մկանը / m. pterygoideus medialis) սկսվում է թևակերպ 

ելունի փոսիկից և ամրանում է ստորին ծնոտի անկյան ներքին երեսին՝ 

նույնանուն անհարթությանը։ Երկկողմանի կծկման դեպքում բարձրացնում է 
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ստորին ծնոտը։ Միակողմանի կծկումը ծնոտը տանում է հակառակ 

ուղղությամբ։ 
 

 ԿԾՎԱԾՔ. ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 

Կծվածքը ատամնաշարերի հպումն է ստորին ծնոտի սովորութային 

դիրքում: Բոլոր տեսակի կծվածքները բաժանվում են երկու խմբի`նորմալ և ոչ 

նորմալ: Նորմալ է օրթոգնատիկ կծվածքը: Այն ապահովում է խոսելու, ծամելու, 

կլման լիարժեք ֆունկցիա և էսթետիկ լիարժեքություն: Ոչ նորմալ են 

ատամնաշարերի հպման այնպիսի շեղումները, որոնց դեպքում խախտվում է 

ծամելու, խոսակցական, կլման ֆունկցիաները և արտաքին տեսքը: Դրանցից են՝ 

դիստալ, մեզիալ, խոր, բաց և խաչաձև կծվածքները:  

Մշտական ատամների ֆիզիոլոգիական կամ նորմալ կծվածքին բնորոշ 

են հետևյալ նշանները. 

- Վերին կողմնային ատամները ծածկում են ստորինները լայնական ակոսի 

խորությամբ, իսկ ֆրոնտալ հատվածում վերին կտրիչները ծածկում են ստորին-

ները ոչ ավելի քան 1/3-ը, և դրանց միջև առկա է կտրիչ-թմբիկային կոնտակտ, 

վերին աղորիքների քմային թմբիկները հպվում են ստորին աղորիքների 

երկայնական ֆիսուրաներին: 

- Ամեն ատամ ունի երկու հակադիր ատամ (բացառությամբ վերին վերջին և 

ստորին կենտրոնական ատամների, որոնք ունեն մեկ հակադիր ատամ): 

- Վերին ծնոտի ամեն ատամ հակադրվում է ստորին ծնոտի համանուն ատամի 

և հետ գտնվող ատամին, վերին առաջին աղորիքի առաջնային թշային թմբիկը 

հպվում է ստորին համանուն ատամի միջթմբիկային, լայնական ակոսին: 

- Միջին գիծն անցնում է կենտրոնական կտրիչների միջով: 

- Վերին ծնոտի վրա ատամնաշարը մեծ է ալվեոլյար աղեղից, իսկ վերջինս` 

հիմքային/բազալ/ աղեղից: 

- Ստորին ծնոտի վրա հակառակ փոխհարաբերություններն են`բազալ աղեղը 

մեծ է ալվեոլյարից, իսկ վերջինս`ատամնաշարից: 

- Ատամները ապրոքսիմալ մակերեսներին հպվում են կոնտակտային կետերով: 

- Պսակների բարձրությունը փոքրանում է կենտրոնական կտրիչներից աղորիք-

ների ուղղությամբ /բացառությամբ ժանիքների/: 

- Առաջին մոլյարները հպվում են հետևյալ կերպ. վերին ծնոտի առաջին 

աղորիքի մեզիալ-թշային թմբիկը ստորին ծնոտի համանուն աղորիքի առաջ-

նային միջթմբիկային ակոսում է: 

  

ՀԻՎԱՆԴԻ ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅԻ 

ԿԼԻՆԻԿԱՅՈՒՄ 

Հիվանդի հետազոտման մեթոդները լինում են` 

- կլինիկական, 

-հարկլինիկական: 

Հիվանդի հետազոտման կլինիկական մեթոդներն են՝ 

-հիվանդի հարցումը, 

-հիվանդի արտաքին զննումը, 
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-բերանի խոռոչի հետազոտությունը, 

-քունքստործնոտային հոդի և ծամիչ մկանների հետազոտություն: 

Հետազոտման հարկլինիկական մեթոդներն են` 

- գործիքայինը,  

- ռենտգենաբանականը, 

- լաբորատորը:  

 

ՀԻՎԱՆԴԻ ՀԱՐՑՈՒՄ /անամնեզ/ 

Անամնեզը /հուն. anamnesis–հիշողություն/ հետազոտվողի բժշկական 

հետազոտության ժամանակ հարցման միջոցով ստացված տվյալների ամբող-

ջությունն է։ Հիվանդի հետ առաջին հանդիպման ժամանակ անհրաժեշտ է 

ուշադրությամբ լսել նրա գանգատները, որից հետո տեղեկացվում են հետա-

զոտվողի կողմից նախկինում տարած ու ներկայումս ունեցած ընդհանուր 

սոմատիկ հիվանդությունների, կյանքի ու աշխատանքի պայմանների մասին։  

Ամենահաճախադեպ գանգատներից են՝ ցավի զգացողությունը ատամ-

նածնոտային համակարգի տարբեր օրգաններում, ատամների բացակա-

յությունը, ծամելու ժամանակ հոգնածությունն ու դժվարացումը, լնդերից 

արյունահոսությունը, բերանի խոռոչի չորությունը, ատամների գույնի, դիրքի 

փոփոխությունները, ատամների շարժունակությունը և այլն:   
 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ /Anamnesis morbi/ 

Հարցազրույցի ժամանակ անհրաժեշտ է ստանալ տվյալներ հիվան-

դության առաջացման ու զարգացման մասին։ Անհրաժեշտ է հարցնել, թե երբ և 

ինչ պատճառներով է հետազոտվողը հեռացրել ատամները։ Ապացուցված է, որ 

ատամի հեռացումը հաճախ ատամնածնոտային համակարգի հիվանդութ-

յունների զարգացման սկզբնական փուլն է։ Արժեքավոր է ատամների հեռացման 

պատճառների հայտնաբերումը՝ կարիեսը և նրա բարդությունները կամ 

ատամների շարժունակությունը։ Երկրորդ դեպքում անհրաժեշտ է պարզել 

ատամի շարժունակության պատճառները։ 

ԿՅԱՆՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ / Anamnesis vitae/ 

   Կյանքի պատմությունը «հիվանդի բժշկական կենսագրությունն» է։ Այն 

կարևոր նշանակություն ունի հիմնական հիվանդության պատճառները հաս-

կանալու, ուղեկցող և տարած հիվանդությունները հայտնաբերելու, նախկին, 

ինչպես ընդհանուր սոմատիկ, այնպես էլ ստոմատոլոգիական բուժման բնույթի 

և արդյունավետության համար։ 

Հիվանդի հարցման ժամանակ կարևորագույն խնդիրներից է տարած և 

ներկայումս ունեցած ընդհանուր սոմատիկ հիվանդությունների հայտնա-

բերումը, քանի որ դրանք կարող են հանգեցնել ատամնածնոտային համակար-

գում ախտաբանական պրոցեսների զարգացմանը և օրթոպեդիկ բուժման 

ժամանակ որոշել բժշկի մարտավարությունը։ 

Դեմքի արտաքին զննումն անհրաժեշտ է իրականացնել հիվանդի 

համար աննկատ կերպով, նրա հետ զրուցելու ընթացքում։ Դեմքի արտաքին 

զննման ժամանակ ուշադրություն են դարձնում հետևյալ գործոններին ՝ 
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 - դեմքի սիմետրիկությանը, 

- վերին և ստորին շրթունքների փոխհարաբերությանը,  

- շրթունքների հպման գծին, 

- դեմքի ստորին հատվածի ուղղահայաց բարձրությանը, 

- քթաշրթունքային և կզակային ծալքերի արտահայտվածությանը, 

- բերանի անկյունների դիրքին, 

- ատամների ձևին ու չափերին, 

- բերանի անկյուններում ախտաբանական փոփոխությունների առկայությանը 

(նկ. 1.2.1,1.2.2 ): 

ՀԻՎԱՆԴԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԶՆՆՈՒՄԸ 

 

ԲԵՐԱՆԻ ԽՈՌՈՉԻ ԶՆՆՈՒՄԸ և 

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 Հետազոտությունն իրականացվում է 

հետևյալ հերթականությամբ՝ 

-բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի 

հետազոտություն,  

-ատամների և ատամնաշարերի 

հետազոտություն(նկ. 1.2.3),  

-պարօդոնտի հետազոտություն,  

-անատամ ալվեոլյար հատվածների հետազոտութ-

յուն: 

 

ԲԵՐԱՆԻ ԽՈՌՈՉԻ ԼՈՐՁԱԹԱՂԱՆԹԻ 

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթը հետա-

զոտելու ժամանակ անհրաժեշտ է ուշադրություն 

դարձնել լորձաթաղանթի գույնին, խոնավությանը, 

սպիներին, պոլիպներին, աֆթաներին (նկ. 1.2.4), 

խոցերի, բշտիկների և ախտաբանական այլ գոյա-

ցությունների առկայությանը (նկ. 1.2.5)։ Լորձաթա-

ղանթի այս կամ այն փոփոխություններ հայտնաբերելիս հաճախ անհրաժեշտ է 

իրականացնել լրացուցիչ հետազոտություններ այլ մասնագետների կողմից,  

քանի որ կան սոմատիկ շատ հիվանդություններ, որոնք արտահայտվում են  

Նկ. 1.2.1. Դեմքի ստորին երրորդականի անատոմիական 

գոյացությունները: 

1.քթաշրթունքային ծալք 

2.վերին շրթունք 

3.քամոց 

4.բերանի անկյուն 

5.շրթունքների հպման գիծ 

6.շրթունքի կարմիր երիզ 

7.կզակային ծալք 

Նկ. 1.2.2. ժպտալիս ֆրոնտալ 

ատամների 

փոխհարաբերությունը 

շրթունքների կարմիր երիզի 

հետ: 

Նկ. 1.2.3 

Ստոմատոլոգիական հայելու 

դիրքը ատամները 
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բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի փոփոխություններով։ Նորմայում լորձաթա-

ղանթը բաց վարդագույն կամ վարդագույն է, փայլուն և խոնավ։  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները 

Ստոմատոլոգիայում լորձաթաղանթը լինում է շարժուն և անշարժ 

(նկ.1.2.6): 

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի շարժուն և անշարժ լինելը պայմանա-

վորված է նրանում ենթալորձային հենքի (tela submucosa) առկայությամբը կամ 

բացակայությամբ: 
 
Նկ. 1.2.6. 1) ակտիվ շարժուն 

լորձաթաղանթ, 2) պասիվ 

շարժուն լորձաթաղանթ,  

3) անշարժ լորձաթաղանթ 

 

Շարժուն լորձաթաղանթը տեղափոխվում է միմիկայի մկանների կծկման 

ժամանակ: Այսպիսի շարժունությունը կոչվում է ակտիվ, իսկ նրանով օժտված 

լորձաթաղանթը`ակտիվ շարժուն: 

Անշարժ լորձաթաղանթը այս ունակությամբ օժտված չէ: Այն հաճախ 

ծածկում է ալվեոլյար կատարների գագաթները, կարծր քիմքի առաջին 

երրորդականը և նրա միջին հատվածը: Սակայն «անշարժ լորձաթաղանթ» 

հասկացողությունը հարաբերական է: Լորձաթաղանթի որոշ հատվածներ կա-

րող են շարժվել բժշկի կողմից շրթունքները կամ թշերը ձգելու դեպքում: Այս-

պիսի լորձաթաղանթը կոչվում է պասսիվ շարժուն: Եթե մատներով դուրս ձգենք 

շրթունքները, ապա վեստիբուլյար ալվեոլյար գագաթին հստակ երևում է պասիվ 

շարժուն և անշարժ լորձաթաղանթի միջև սահմանը: Դա չեզոք գոտին է: 

Չեզոք գոտին շարժուն և անշարժ լորձաթաղանթների միջև սահմանն է: 

Գոյություն ունի նաև լրիվ անշարժ լորձաթաղանթ: Այն օժտված չէ ոչ՝ ակտիվ, 

ոչ՝ պասսիվ շարժունությամբ: Սակայն նրա որոշ հատվածներ ճնշման ժա-

մանակ կարող են շարժվել ոսկրի ուղղությամբ, որը ծածկում են: Այսպիսի 

լորձաթաղանթը կոչվում է ընկղմելիությամբ օժտված: 

Լորձաթաղանթի ընկղմելիությունը նրա պասսիվ ուղղահայաց շարժու-

նությունն է:  

 

Նկ. 1.2.4. Ստորին շրթունքի 

լորձաթաղանթի աֆթա: 

Նկ. 1.2.5. Բերանի խոռոչի

լորձաթաղանթի ֆիբրոմա: 
ֆ
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Ե.Ի. Գավրիլովը հաստատում է, որ պրոթեզային դաշտի լորձաթաղանթի ուղղա-

ձիգ ընկղմելիությունը պայմանավորված է արյունատար անոթների ցանցով: 

Դրանք իրենց լցվելու և դատարկվելու հատկությամբ օժտված լինելու շնորհիվ 

կարող են ստեղծել պայմաններ հյուսվածքների ծավալային կրճատման համար: 

Ենթալորձաթաղանթային շերտում, որքան խիտ և հարուստ է անոթային ցանցը, 

այնքան այդ հատվածում լորձաթաղանթը ավելի ընկղմելի է: Կարծր քիմքի 

լորձաթաղանթի տարածուն անոթային դաշտերով հատվածները կոչվում են 

«բուֆերային գոտիներ»: Որքան հյուսվածքները մոտ են տեղակայված փափուկ 

քիմքին, այնքան ուժեղ են նրանց բուֆերային հատկությունները: Կարծր քիմքի 

լորձաթաղանթի բուֆերային հատկությունները նույնը չեն տարբեր անձանց 

դեպքում, և այն փոփոխվում է կյանքի ընթացքում`պայմանավորված տարի-

քային գործոններով, տեղային և ընդհանուր տարբեր հիվանդություններով, 

ինչպես նաև լրիվ շարժական պրոթեզների ազդեցությամբ ապաճական 

պրոցեսների արագացման պատճառով:  

 

ԱՏԱՄՆԵՐԻ և ԱՏԱՄՆԱՇԱՐԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Ատամները զննելու համար օգտագործվում են հայելի, զոնդ, ունելի։ 

Զննումը սկսում են ստորին ծնոտի ատամներից /աջից ձախ/ և շարունակում են 

վերին ծնոտի ատամների զննումը` ձախից աջ։ Ատամները հետազոտելիս 

ուշադրություն են դարձնում հետևյալ գործոններին (նկ. 1.2.7, 1.2.8, 1.2.10)՝ 

-դիրքին, 

-ձևին, 

-գույնին, 

-ատամի կարծր հյուսվածքների վիճակին, 

-ատամնալիցքի, ներդիրի, արհեստական պսակի առկայությանը, 

-ատամի կայունությանը, 

-ատամի ներալվեոլյար և արտաալվեոլյար հատվածների 

փոխհարաբերությանը: 

Բացի զննումից, կիրառվում են նաև զոնդավորումը (նկ.1.2.9) և պերկուսիան։ 

Զոնդավորման միջոցով հետազոտվում են կարիեսային խոռոչները, 

լնդագրպանիկի վիճակը, ներդիրի կամ արհեստական պսակի եզրերը։ 

Ատամի պսակային հատվածի հետազոտման տվյալները՝ պայմանական 

նշաններով անց կացվում են օդոնտոպարօդոնտոգրամայի մեջ։ Օդոնտոպարօ-

դոնտոգրաման ատամի պսակային հատվածի և պարօդոնտի ֆունկցիոնալ 

վիճակի հետազոտության արդյունքների գրանցումն է աղյուսակներով: Աղյու-

սակի հիմքը ատամնային բանաձևն է։ Ատամնային բանաձևից վերև և ներքև 

առաջին շարքում գրանցվում են վերին և ստորին ատամների հյուսվածքների 

վիճակի մասին տվյալները C-կարիես, P- պուլպիտ, Pt- պերիօդոնտիտ, R-

արմատ և այլն: 
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Գրանցվում են նաև պարօդոնտի հետազոտման տվյալները` N-ախտա-

բանական փոփոխություններ չկան, O-ատամը բացակայում է,1/4 - I աստիճանի 

ատրոֆիա, զ-II աստիճանի ատրոֆիա, Է- III աստիճանի ատրոֆիա։ 3/4-ից 

ավելի ատրոֆիան IV աստիճանի ատրոֆիա է, որի դեպքում ատամը պահվում 

է փափուկ հյուսվածքներով և ենթակա է հեռացման:  

 

 
Նկ.1.2.11. Հիվանդի հետազոտման քարտը: 

Նկ. 1.2.7. Դիաստեմաներ և 

տրեմաներ: 

Նկ. 1.2.8. Սեպաձև դեֆեկտ: 

Նկ. 1.2.9. Կարիեսային խոռոչի 

զոնդավորում ֆլյուորոզի 

դեպքում:

Նկ. 1.2.10. Էմալի գույնի 

փոփոխություն: 
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Պարօդոնտալ գրպանիկների տարբեր խորությունների դեպքում 

պարօդոնտի ֆունկցիոնալ վիճակը նախապես հաշվարկված է և արտահայտ-

ված է պայմանական միավորներով։ Ամեն ատամ ունի պահեստային ուժեր, 

որոնք չեն օգտագործվում սնունդը մանրացնելիս։ Այս ուժերը մոտավորապես 

հավասար են այն հնարավոր ծանրաբեռնվածության կեսին, որը կարող է տանել 

պարօդոնտը նորմայում։ Այս ուժերը փոփոխվում են՝ պայմանավորված պարօ-

դոնտի հյուսվածքների ախտահարման աստիճանով։ Նորմայում վեցերորդ 

ատամի տանելիության գործակիցը 3 է, իսկ նրա պահեստային ուժը հավասար 

է 1,5 միավորի։ Ատրոֆիայի աստճանի մեծացմանը զուգընթաց նրա պահես-

տային ուժը փոքրանում է։  

Վերին և ստորին ատամնաշարերի զննումը կատարվում է առանձին: 

Որոշվում են՝ 

-պահպանված ատամների քանակը, 

-ատամնաշարերի դեֆեկտի առկայությունը և տեղակայումը, 

-բացակայող ատամները փոխարինվա՞ծ են պրոթեզներով, թե՞ ոչ, 

-ատամնաղեղների ձևը: 
 

ՊԱՐՕԴՈՆՏԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ  

   Կլինիկական հետազոտության ժամանակ առաջին հերթին հարկավոր 

է գնահատել եզրային պարօդոնտի վիճակը( նկ.1.2.12,1.2.13): 

Դա ներառում է լնդեզրի փոփոխությունները, լնդագրպանիկի առկայությունը, 

նրա խորությունը, թարախահոսության և արյունահոսության առկայությունը։ 

Պարօդոնտի վիճակը բնութագրող կարևորագույն գործոն է ատամի 

ներալվեոլյար և արտաալվեոլյար հատվածների փոխհարաբերությունը։ Լնդի 

ատրոֆիայի դեպքում կլինիկական պսակը մեծանում է։ Այսպիսով, լնդի 

ատրոֆիան, կլինիկական պսակի մեծացումը, ախտաբանական գրպանիկի 

առաջացումը պարօդոնտի ախտաբանության նշաններն են, և նվազեցնում են 

նրա ֆունկցիոնալ ունակությունները: 

   

  

 

 

 

Նկ. 1.2.12. ա)լնդից արյունահոսությունը որոշոելը, 

բ) պարօդոնտալ գրպանիկի խորությունը որոշելը,  

գ) լնդի ռեցեսիայի մակարդակը պարօդոնտալ 

զոնդով որոշելը: 

Նկ.1.2.13. Վերլնդային ատամնաքար: 
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Վերջինս արտահայտվում է ախտաբանական շարժունակության առա-

ջացումով (նկ. 1.2.14 ): 

Ատամի ախտաբանական շարժունակությունն ունի 

4 աստիճան՝ 

I աստիճանի դեպքում ատամը շարժվում է 

միայն մեկ ուղղությամբ /վեստիբուլոօրալ/,  

II աստիճանի դեպքում՝ վեստիբուլոօրալ և 

մեդիոդիստալ, 

III աստիճանի դեպքում՝ նաև ուղղահայաց, 

IV աստիճանի դեպքում՝ բացի բոլոր 

թվարկվածներից, հնարավոր են նաև ատամի 

պտտական շարժումներ։  

Վերջին երկու աստիճանները վկայում են 

պարօդոնտում անդարձելի պրոցեսների մասին։ 

Ատամի ախտաբանական շարժունությունը սերտորեն կապված է ախտա-

բանական լնդագրպանիկների առկայության հետ։ Վերջինիս առկայությունը և 

խորությունը որոշվում են հատուկ պարօդոնտալ զոնդի միջոցով։ 

 

ԱՆԱՏԱՄ ԱԼՎԵՈԼՅԱՐ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Անատամ ալվեոլյար հատվածի հետազոտությունն իրականացվում է 

զննման և շոշափման միջոցով։ Զննման ժամանակ առաջին հերթին ուշադ-

րություն է դարձվում լորձաթաղանթի խոնավությանը, գույնին և ամբողջակա-

նությանը։ Այս դեպքում հեշտ է որոշել ալվեոլյար կատարի ձևը և մեծությունը, 

ատրոֆիայի աստիճանը և բնույթը, սուր ցցվածքների առկայությունը, որոնք 

առաջանում են ատամները հեռացնելուց և ոսկրային վերքը վատ մշակելուց 

հետո, էկզօստոզների առկայությունը։  

Վերին ծնոտի վրա կարևոր է ուշադրություն դարձնել ալվեոլյար թմբի-

կին, նրա մեծությանը, թմբիկը ծածկող լորձաթաղանթի հաստությանը և երբեմն 

նրա ավելցուկին, իսկ ստորին ծնոտի վրա՝ լորձաթաղանթային թմբիկին, որն 

առաջանում է երրորդ աղորիքը հեռացնելուց հետո։ 

  Շոշափման միջոցով որոշվում է ալվեոլյար կատարի ռելիեֆը, լորձա-

թաղանթի ընկղմելիությունը, ծալքերի շարժունությունը։ Շոշափումը հնարա-

վորություն է տալիս հայտնաբերելու թաքնված ոսկրային արտացցվածքները, 

որոնք ցավոտ են անգամ թեթև ճնշման ժամանակ և որոնք հետագայում կարող 

են դժվարացնել պրոթեզի օգտագործումը։  
 

ՔՈՒՆՔՍՏՈՐԾՆՈՏԱՅԻՆ ՀՈԴԻ ԵՎ ԾԱՄԻՉ ՄԿԱՆՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Քունքստործնոտային հոդի հիվանդությունների ախտորոշումը հիմնված 

է անամնեստիկ տվյալների, բերանի խոռոչի և հոդերի կլինիկական հետա-

զոտության, ֆունկցիոնալ փորձերի, ռենտգենաբանական հետազոտության 

արդյունքների վրա։ Հարցումից հետո շոշափում են են հոդը, որն իրականացնում 

են՝ մատները տեղադրելով ականջի այծիկից առաջ, մաշկի վրա կամ մատը 

Նկ. 1.2.14 Ատամների 

շարժունակությունը 

պինցետով որոշելը: 
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մտցնելով արտաքին լսողական անցուղու մեջ։ Այս մեթոդով հնարավոր է որոշել 

հոդում աղմուկի, շրխկոցի առաջացման պատճառները։  

Շատ արդյունավետ է նաև աուսկուլտացիայի մեթոդը ֆոնենդոսկոպի միջոցով։  

Շոշափման միջոցով որոշվում է հոդագլխիկի տեղափոխման բնույթը և 

ամպլիտուդը։ Տարբեր աստիճաններ ցավային համախտանիշի, շրխկոցի, աղ-

մուկի առկայության դեպքում անհրաժեշտ է անցկացնել լրացուցիչ հետա-

զոտություններ (ռենտգենոգրաֆիա, ռեոգրաֆիա, արթրոգրաֆիա)։  

Ծամիչ մկանների հետազոտությունն իրականացվում է շոշափման 

(նկ.1.2.15) մեթոդով։ Ծամիչ մկանը շոշափելիս բութ մատը տեղադրում են մկանի 

առաջնային եզրին, իսկ մնացած 

մատները՝ հետին եզրով։ Այս մկանը 

կարելի է շոշափել նաև բիմանուալ՝ 

ցուցամատով բերանի խոռոչի կող-

մից, բութ մատով՝ արտաքինից։ Այս-

պիսով, որոշում են մկանի զարգաց-

ման աստիճանը և արտահայտվա-

ծությունը, նրա տոնուսը, կոշտացման 

հատվածները և ցավային կետերը,եթե 

այդպիսիք կան։  

Քունքամկանը շոշափում են 

ներբերանային մեթոդով և արտա-

քինից՝ քունքային շրջանում։ Բերանի խոռոչում հետազոտվում է պսակաձև 

ելունին մկանի ամրացման տեղը։ Արտաքինից, աջից և ձախից մկանը շոշափ-

վում է ամեն ձեռքի չորս մատներով՝ դրանք տեղադրելով քունքային շրջանում։ 

Մեդիալ թևակերպային մկանի առաջնային մակերեսը հետազոտվում է 

ցուցամատով, որը սահում է ստորին ծնոտի հետաղորիքային հատվածի 

թևակերպածնոտային ծալքով վերև։ Նրա ստորին հատվածը նույնպես շոշափ-

վում է ներբերանային մեթոդով՝ ցուցամատն իջեցնելով ենթալեզվային շրջանի 

դիստալ հատվածները՝ ստորին ծնոտի անկյան մոտ։  

 

ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ՀԱՐԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 
 

Օրթոպեդիկ նպատակներով օգտագործվող լաբորատոր-գործիքային 

մեթոդները, որոնք երբեմն կոչվում են լրացուցիչ, քանի որ ոչ միշտ են օգտա-

գործվում, բավականին բազմազան են։ Ռենտգենաբանական և այլ հետա-

զոտություններն իրականացվում են սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ ախտանիշները 

հաստատելու նպատակով։ Այս հետազոտությունների նպատակը՝ հիվան-

դության ճիշտ ախտորոշումն ու նրա հաստատումն է։ 
 

ՌԵՆՏԳԵՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Ստոմատոլոգիական պրակտիկայում օգտագործվող ռենտգենոլոգիա-

կան հետազոտության հիմնական մեթոդը համարվում է ռենտգենագրությունն է։  

Նկ.1.2.15. Մեդիալ թևակերպային և 

ծամողական մկանների պալպատոր 

հետազոտությունը: 
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Ռենտգենաբանական հետազոտության մեթոդները լինում են հիմնական 

(ներբերանային և արտաբերանային) և լրացուցիչ (շերտագրություն, համայնա-

պատկերային շերտագրություն և ռենտգենագրություն, տելեռենտգենոգրաֆիա, 

էլեկտրառենտգենոգրաֆիա, համակարգչային շերտագրություն)։ Օրթոպեդիկ 

ստոմատոլոգիայում օգտագործվում են մի քանի ռենտգենաբանական մեթոդ-

ներ: Դրանք են ներբերանային և արտաբերանային ռենտգենագրությունը, 

շերտագրությունը, համայնապատկերային /պանո-

րամային/ ռենտգենագրությունը, և նրա տեսակը՝ 

օրթոպանտոմոգրաֆիան (նկ. 1.2.16, 1.2.17, 1.2.18): 

Ռենտգենագրությունը հնարավորություն է տալիս 

հայտնաբերելու կիստաների, գրանուլոմաների և 

ռետենցված ատամների առկայությունը։ Այն հնարա-

վորություն է տալիս ախտորոշելու բարորակ և 

չարորակ նորագոյացությունները, ատամների և 

ծնոտների վնասվածքային ախտահարումները, 

դիմածնոտային շրջանում օտար մարմնի առկա-

յությունը։  

Ռենտգենագրությամբ կարելի է հաստատել պարօ-

դոնտի գագաթային կամ եզրային ախտահարման 

ախտորոշումը, տարբերակել քրոնիկական պերիօ-

դոնտիտը (ֆիբրոզ, գրանուլեմատոզ, գրանուլացվող), որոշել օստեոմիելիտի և 

ոսկրային հյուսվածքի այլ խախտումների առկայությունը, ախտորոշել պարօ-

դոնտիտը։  

Ներբերանային ռենտգենագիրը հնարավորություն է տալիս հայտնա-

բերելու կարիեսային խոռոչները արհեստական պսակների տակ, ապրոքսիմալ 

մակերեսներին, արմատախողովակների անցանելիության աստիճանը։ Կարևո-

րագույն տվյալներ կարելի է ստանալ նաև արմատա-

խողովակի լիցքի աստիճանի, հարգագաթային 

հյուսվածքների մասին։  

Արտաբերանային ռենտգենագրություն. Առա-

ջանում է անհրաժեշտություն որոշ դեպքերում 

գնահատելու վերին և ստորին ծնոտների առանձին 

հատվածները, քունքստործնոտային հոդերը, դիմային 

ոսկրերը, որոնք լավ չեն արտացոլվում ներբերանային 

նկարներում։ Արտաբերանային նկարներում ատամ-

ների և հարակից հյուսվածքների արտացոլումն ավելի 

վատն է։ Այդ պատճառով այս նկարներն օգտագործվում են միայն այն դեպքե-

րում, երբ հնարավոր չէ ստանալ ներբերանային ռենտգենագիրներ (արտա-

հայտված փսխման ռեֆլեքս, տրիզմ)։ 

Շերտագրությունը`շերտավոր հետազոտությունը - հետազոտման լրա-

ցուցիչ մեթոդ է, որը հնարավորություն է տալիս ստանալու հետազոտվող 

հատվածի որոշակի շերտի արտացոլումը։ 

Նկ. 1.2.16. 

Օրթոպանտոմոգրաֆիա: 

Նկ. 1.2.17. Ներբերանային 

ռենտգենագիր: 
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 Օգտագործվում են հատուկ սարքավորումներ՝ շերտագրեր /տոմոգրաֆ-

ներ/։ Շերտագրությամբ հնարավոր է ստանալ ոսկրի որոշակի շերտի 

ռենտգենաբանական արտացոլումը անհրաժեշտ 

խորությամբ։ Այս մեթոդը հատկապես արժեքա-

վոր է քունքստործնոտային հոդի տարբեր ախտա-

բանությունների հետազոտման, ստորին ծնոտի 

անկյունների շրջանում (տրավմա, ուռուցքային 

հիվանդություններ) հետազոտությունների ժա-

մանակ։ Շերտագրեր կարելի է ստանալ երեք հար-

թություններում՝ սագիտալ, ֆրոնտալ, աքսիալ։  

Շերտագրությունն օգտագործվում է հիմ-

նականում վերին ծնոտի և քունքստործնոտային 

հոդի ախտաբանություններն ախտորոշելու համար։ 

Քունքստործնոտային հոդը հետազոտելու համար իրականացվում են 

կողմնային շերտագրեր բերանը բաց և փակ վիճակում։  

 

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 
 

Լաբորատոր հետազոտություններից են՝ 

-միկրոբիոլոգիականը, 

-ցիտոլոգիականը, 

-իմունաբանականը, 

-արյան, մեզի, ստամոքսի և այլ կենսաբանական հեղուկների 

հետազոտությունը: 

Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի պրակտիկայում դրանք հազվադեպ են 

կիրառվում: 

Մաշկային պրոբաներ ակրիլային պլաստմասսաներով. ինչպես նշում է 

Գոժայան/1988/, ոչ բավարար ինֆորմատիվ են. 98% դեպքերում արդյունքները 

բացասական են, որը չի համապատասխանում կլինիկական պատկերին։ 

Ալերգիկ ստոմատիտի դեպքում, որի դրդապատճառը շարժական պրո-

թեզի բազիսային պլաստմասսան է, տարբերակիչ թեստ է լեյկոպենիկ պրոբան 

(պրոթեզի երկժամյա օգտագործումից հետո լեյկոցիտների քանակը որոշելը)։  

  Մետաղների համաձուլվածքներից պրոթեզներ օգտագործելուց առաջա-

ցած ստոմատիտներն ախտորոշելու համար իրականացնում են. 

Թքի սպեկտրալ անալիզ. այս մեթոդը հնարավորություն է տալիս 

ճշգրտությամբ որոշելու թքի միկրոէլեմենտները։ Այսպիսով, թքում պղնձի, 

նիկելի, քրոմի ու այլ միկրոէլեմենտների քանակի ավելացումը վկայում է արտա-

հայտված էլեկտրաքիմիական պրոցեսի մասին։  

Արյան կլինիկական անալիզ. լեյկոցիտոզ, ԷՆԱ-ի բարձրացում, էրիթրո-

ցիտների պարունակության նվազում: Այս նշանները բնորոշ են տոքսիկ 

ստոմատիտին, լեյկոպենիան, լիմֆոցիտոզը, սեգմենտամիջուկային լեյկոցիտ-

ների քանակի նվազումը՝ ալերգիկ ստոմատիտին։  

Նկ. 1.2.18. 

Օրթոպանտոմոգրամա: 
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Ֆերմենտային ակտիվությունը որոշելը. հիմնային ֆոսֆատազայի ակ-

տիվության նվազումը և թթվային ֆոսֆատազայի և պրոտեինազի ակտիվության 

մեծացումը բնորոշ են տոքսիկ ստոմատիտին։  
 

ԷԼԵԿՏՐԱՕԴՈՆՏՈՄԵՏՐԻԱ 
 

Այս մեթոդն օգտագործվում է ատամի կակղանը և պերիօդոնտը հետա-

զոտելու համար՝ ատամի կակղանի գրգռողականությունը որոշելով՝ նվազա-

գույն ուժի էլեկտրական հոսանքի ազդեցությամբ, որն առաջացնում է ցավի 

զգացողություն։ Այս մեթոդն օգտագործվում է ատամի կակղանի վիճակը որո-

շելու համար ախտաբանական մաշվածության, սեպաձև դեֆեկտի, պերիօդոն-

տալ ճեղքի լայնացման դեպքում, արհեստական պսակի տակ ատամը 

մշակելուց հետո։  

ԳԱԼՎԱՆՈՄԵՏՐԻԱ 

Հետազոտության այս մեթոդի համար օգտագործվում է գալվանոմետր՝ 

սարքավորում էլեկտրական հոսանքի փոքր չափի ուժը և լարվածությունը որո-

շելու համար։ Բերանի խոռոչում գալվանական հոսանքներ կարող են առա-

ջանալ տարբեր համաձուլվածքների առկայության դեպքում, որոնցից պատ-

րաստվում են ատամնային պրոթեզները կամ պլոմբաները (ներդիրներ)՝ ոսկու 

համաձուլվածքներ, չժանգոտվող պողպատ, ամալգամա։ Համաձուլվածքները 

տարբեր կառուցվածքի հետևանքով ունեն տարբեր էլեկտրալիտիկ պոտենցիալ, 

որը և պայմանավորում է գալվանական հոսանքի առաջացումը (թուքը էլեկտ-

րոլիտ է)։  

Հետազոտման ենթակա են ՝բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի հիվանդութ-

յուններ ունեցող անձինք (ներառյալ լեյկոպլակիա, լեյկոկերատոզ), որոնք օգտա-

գործում են մետաղից պրոթեզներ, ունեն ամալգամե պլոմբաներ։ 

Հետազոտման ենթակա են նաև այն անձինք, որոնք ներկայացնում են 

այնպիսի գանգատներ, ինչպիսիք են այրոցը, մետաղական համը։  

 

ՍՏՈՐԻՆ ԾՆՈՏԻ ԾԱՄՈՂԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄ. 

ՄԱՍՏԻԿԱՑԻՈԳՐԱՖԻԱ 

 

Մաստիկացիոգրաֆիան ստորին ծնոտի ռեֆլեկտոր շարժումների 

գրանցման գրաֆիկական մեթոդ է (նկ. 1.2.19): Մեթոդը հիմնված է փակ համա-

կարգում ստորին ծնոտի շարժումների ժամանակ օդի տատանումների գրանց-

ման վրա։ Գրանցվում են ստորին ծնոտի շարժումները սնունդը մանրացնելիս 

մասնավորապես անտառային ընկույզի 0,8գ դեպքում։ Գրանցումը սկսում են, 

երբ սնունդը ներմուծումվում է բերանի խոռոչ և ավարտում են կլման պահին։ 

Մաստիկացիոգրաման կազմված է ալիքաձև կորերից՝ ծամողական կորերից 

կամ ատամիկներից։ 

  Սնունդ ընդունելու պրոցեսը պայմանականորեն կարելի է բաժանել 

հետևյալ փուլերի.  
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I՝ հանգստի փուլ. ստորին ծնոտը ֆիզիոլոգիական հանգստի վիճակում է: Այս 

փուլը կիմոգրամում երևում է ծամողական շրջանից առաջ ուղիղ գծով:  

II՝ սնունդը բերանի խոռոչ ներմուծելու փուլ: Գրաֆիկորեն այս փուլին 

համապատասխանում է կորի առաջին բարձրացող ծունկը, որը սկսվում է 

անմիջապես հանգստի գծից:  

III՝ ծամողական ֆունկցիայի սկզբնական փուլ. այն սկսվում է բարձրացող 

ծնկի գագաթից: 

IV՝ ծամողական ֆունկցիայի հիմնական փուլ. գրաֆիկորեն բնութագրվում է 

ծամողական ալիքների ճշգրիտ, պարբերական հաջորդումով։ 

 Նկ. 1.2.19. Մաստիկացիոգրամա: 

 

Ծամողական ալիքում ներառված են բոլոր շարժումները, որոնք պայմա-

նավորված են ստորին ծնոտի բարձրացմամբ և իջեցմամբ, մինչև ատամների 

հպումը։ Այստեղ տարբերակում են բարձրացող և իջնող ծնկները։ Բարձրացող 

ծունկը համապատասխանում է ստորին ծնոտի իջեցմամբ պայմանավորված 

շարժումներին, իսկ իջնող ծունկը համապատասխանում է ստորին ծնոտի 

բարձրացմամբ պայմանավորված շարժումներին։ Ծամողական ալիքի գագաթը 

նշանակում է ստորին ծնոտի առավելագույն իջեցման գագաթնակետը։ Առան-

ձին ալիքների միջև ստորին հանգույցները համապատասխանում են ատամնե-

րը հպվելու ժամանակ ստորին ծնոտի կանգի ժամանակ դադարներին։  

V՝ սննդային գնդիկի ձևավորման փուլ և նրա կլում։ Հիմնական ծամողական 

ցիկլի յուրաքանչյուր ալիք կազմված է բարձրացող և իջնող ծնկներից՝ համապա-

տասխանելով ծնոտի բարձրացմանը և իջեցմանը: Ալիքի ամպլիտուդը պայմա-

նավորված է սննդային գնդիկի մեծությամբ. որքան մեծ է նրա ծավալը, այնքան 

բարձր է ալիքը։ 

Մաստիկացիոգրաֆիայի միջոցով կարելի է որոշել ծամողական ցիկլի 

տևողությունը մինչև կլման ակտը և նրա առանձին փուլերի տևողությունը, 

ծամողական շարժումների քանակը, բերանի բացման ամպլիտուդի մեծու-

թյունը։ Մաստիկացիոգրամայով կարելի է որոշել ծամողական ակտի խախ-

տումները. օրինակ՝ ծամողական ցիկլի երկարում նորմայում 14վրկ.-ից մինչև 

42-45վրկ. այս կամ այն ախտաբանության դեպքում։ Սակայն այս մեթոդի 

միջոցով հնարավոր չէ հայտնաբերել այդ խախտումների պատճառները, այդ 

իսկ պատճառով այս մեթոդը օգնող միջոց է։  

ԷԼԵԿՏՐԱՄԻՈԳՐԱՖԻԱ. մկանային համակարգի ֆունկցիոնալ հետա-

զոտման մեթոդ է, որը հնարավորություն է տալիս գրաֆիկորեն գրանցելու 

մկանների կենսապոտենցիալները։ Կենսապոտենցիալը կենդանի հյուսվածքի 
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երկու կետերի միջև պոտենցիալների տարբերությունն է, որն արտացոլում է 

նրա կենսաէլեկտրական ակտիվությունը։ Կենսապոտենցիալների գրանցումը 

օգնում է որոշելու տարբեր հյուսվածքների ֆունկցիոնալ հնարավորությունները 

և վիճակը։  

Տատանումները գրանցվում են հատուկ գործիքով՝ էլեկտրամիոգրաֆով։ 

Ծամողական մկանների ֆունկցիոնալ վիճակը հետազոտվում է ստորին ծնոտի 

ֆունկցիոնալ հանգստի վիճակում, առաջային, հետին, կողմնային և կենտրո-

նական օկլյուզիաներում ատամների հպման ժամանակ, կլման և ծամելու 

ժամանակ։ Էլեկտրամիոգրաման գնահատելիս որոշվում են մի ծամողական 

ցիկլի ժամանակ ծամողական շարժումների քանակը, մի ցիկլի ժամանակը, 

կենսաէլեկտրական ակտիվության(ԿԷԱ) և կենսաէլեկտրական հանգստի(ԿԷՀ) 

ժամանակը՝վայրկյաններով, հարաբերությունը ԿԷԱ/ԿԷՀ։ 

Էլեկտրամիոգրաֆիան հարկավոր է իրականացնել քունքստործնոտա-

յին հոդի և ծամողական մկանների հիվանդությունները կանխատեսելու 

ժամանակ։ 
 

1.3. Ռենտգեն հետազոտությունը օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայում 
 

Ռենտգենաբանական հետազոտությունը ախտորոշման առաջատար 

մեթոդներից է և մշտապես կիրառվում է տարիքային տարբեր խմբերի և անձանց 

շրջանում ատամնածնոտային համակարգի հիվանդություններն ախտորոշելու, 

ինչպես թերապևտիկ և վիրաբուժական ստոմատոլոգիայում, այնպես էլ 

օրթոդոնտիկ բուժման և օրթոպեդիկ միջամտությունների դեպքում: 

Սահմանելով ստոմատոլոգիայում ռենտգեն հետազոտության ցուցում-

ները՝ ելակետային դրույթ է այն, որ ատամների մակերեսի 50%-ը արտաքին 

զննման ժամանակ չի երևում և կարող է ուսումնասիրվել միայն ռենտգենա-

բանորեն: Այն անհրաժեշտ է ստորլնդային և կոնտակտ մակերեսների կարիե-

սային ախտահարումները, առկա ատամնալիցքերի և արհեստական պսակների 

երկրորդային կարիեսը բացահայտելու համար, արժեքավոր տեղեկություններ է 

հաղորդում կարիեսային խոռոչի խորության, դրա և ատամի խոռոչի հարաբե-

րակցության վերաբերյալ: Ռենտգենոգրության տվյալները թեթևացնում են բոլոր 

տեսակի բուժական միջամտությունների իրականացումը՝ բացահայտելով 

արմատախողովակների վիճակը, փոխարինող դենտինի առկայությունը: 

Կարևոր են էնդոդոնտիկ միջամտությունների ճշգրտությունը վերահսկելու, 

ինչպես նաև շուրջգագաթային ոսկրային հյուսվածքի ախտահարման առկա-

յության բնույթը և տարածվածությունը որոշելու համար:  

Պարօդօնտի հիվանդությունների դեպքում ռենտգենաբանական հետա-

զոտությունն անցկացվում է ոչ միայն մանրակրկիտ առաջնային ախտորոշումը 

և բուժումը պլանավորելու, այլև բուժման արդյունքները գնահատելու և պրո-

ցեսի հետագա ընթացքի դինամիկայում պարբերական ռենտգեն վերահսկման 

համար: 
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Ռենտգեն հետազոտությունը օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի կլինիկա-

յում խիստ կարևոր է ինչպես պրոթեզավորման պլանավորման և նախապատ-

րաստական, այնպես էլ կոնստրուկցիաների պատրաստման և հարմարեցման 

փուլերում:  

Ռենտգեն հետազոտությամբ մանրակրկիտ տվյալներ են ստացվում 

պահպանված ատամների շուրջգագաթային հյուսվածքների, պարօդոնտի, 

քունքստործնոտային հոդի վիճակների մասին: Այդ հետազոտության հիման 

վրա որոշվում է լրիվ կամ մասնակի անատամության դեպքում ատամնային 

իմպլանտացիայի հնարավորությունը, և իրականացվում է իմպլանտի գոտում 

ծնոտների ոսկրային հյուսվածքի վիճակի վերահսկումը:  

Ռենտգենագրաման փաստաթուղթ է, որը կարող է անհրաժեշտ լինել ոչ 

միայն տվյալ կլինիկական իրավիճակում, այլև հետագայում, ուստի պար-

տադրում է պատշաճ ձևով այն պահել արխիվում:  

Ատամների և պարօդոնտի հիվանդությունների մեծ մասի դեպքում 

ռենտգեն հետազոտության հիմնական տեսակը ներբերանային ռենտգենագ-

րությունն է: Ներկայումս գոյություն ունեն վերջինիս կատարման չորս մեթոդ-

ներ՝ շուրջգագաթային հյուսվածքների ռենտգենագրություն՝ իզոմետրիկ 

պրոյեկցիայի կանոնով, ինտեր-պրոքսիմալ bite-wings) ռենտգենագրություն, 

կծվածքի վիճակում նկարահանում /կամ օկլյուզիոն/, մեծացված ֆոկուսային 

հեռավորությունից ռենտգենագրություն՝ ճառագայթների զուգահեռ փնջով: 

Թիրախային ռենտգենագրամա 

Պրոթեզավորմանը նախապատրաստվելու ընթացքում կատարվում է 

ատամների և ծնոտների ռենտգենոգրություն պարօդոնտի վիճակը գնահատե-

լու, կարիեսը և դրա բարդությունները, կիստաները, էկզոստոզները բացա-

հայտելու համար: Հնարավոր է հայտնաբերվեն ռետենցիայի և դիստոպիայի 

ենթարկված ատամներ, ոչ լիարժեք հեռացված ատամների մնացորդային 

արմատներ: Կլինիկա-ռենտգենաբանական հետազոտությունների հիման վրա 

բժիշկ-ստոմատոլոգ-օրթոպեդը կազմում է ատամնածնոտային համակարգի 

վիրաբուժական և էնդոդոնտիկ սանացիայի պլանը: Բացի դրանից այդ ընթաց-

քում կատարվում է ՔՍԾՀ-ի շերտագրություն բերանի բաց և փակ դիրքերում, 

որի դեպքում գնահատվում է հոդում տարրերի փոխհարաբերությունը, որոշ-

վում է շտկումների ծավալը օրթոպեդիկ բուժման ընթացքում:  

Ներկայումս ատամների և շուրջգագաթային հյուսվածքների հետազո-

տության ժամանակ ավելի շատ ու շատ են կիրառվում ռադիովիզիոգրաֆները: 

Ռադիովիզիոգրաֆիան տալիս է պատկեր, որը գրանցվում է ոչ թե ռենտգեն 

ժապավենի, այլ ռենտգեն ճառագայթների հանդեպ բարձր զգայնություն ունեցող 

հատուկ էլեկտրոնային մատրիցայի վրա: Պատկերը մատրիցայից փոխանցվում 

է համակարգիչ, մշակվում է և ի հայտ է գալիս մոնիտորի էկրանին: Թվայնաց-

ված պատկերի մշակման ընթացքում կարելի է իրականացնել դրա չափերի 

մեծացում, կոնտրաստի ուժգնացում, անհրաժեշտության դեպքում՝ բևեռայնու-

թյան փոփոխություն՝ նեգատիվից-պոզիտիվի, գունային շտկում: Այս կամ այն 
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գոտիների անհրաժեշտ պարամետրերի չափումների, մասնավորապես արմա-

տախողովակների երկարության, դենսիտոմետրիայի ավելի մանրակրկիտ 

հետազոտման հնարավորություն է ընձեռվում:  

Ռենտգեն պատկերի թվային մշակման բոլոր առանձնահատկութ-

յուններից աչքի են ընկնում ինֆորմացիայի ստացման արագությունը, երևակ-

ման պրոցեսի բացառումը և հիվանդի համար իոնիզացնող ճառագայթման 

չափաբաժնի նվազումը երկու-երեք անգամ:  

Պանորամիկ զոնոգրաֆիա կամ օրթոպանտոմոգրաֆիա /ՕՊԳ/ 

Պանորամիկ զոնոգրաֆիան հնարավորություն է տալիս ստանալու 

ծավալուն շրջանների գոգավոր մակերեսների տափակ պատկերը: Մեթոդի 

առանձնահատկությունը ստացված պատկերը վերծանելու բարդությունն է: 

ՕՊԳ-ն յուրահատուկ պատկեր է, որում, բացի ատամնաշարերի, ծնոտների 

ոսկրերի, քթի խոռոչի, վերծնոտային ծոցերի պատկերներից, երևում են նաև 

նույն անատոմիական գոյացությունների ստվերները՝ շեղված և բոլոր 

չափսերով: Այս պատկերներում վրա լավ երևում են ատամի խոռոչը, արմատա-

խողովակները, պերիօդոնտալ ճեղքերը, միջատամնաբնային կատարները և 

ատամնաբնային ելունների և ծնոտների մարմինների ոսկրային կառուցվածքը, 

ատամնաբնային բուխտան և վերծնոտային ծոցի ստորին պատը, ստործնոտա-

յին խողովակը և ստորին ծնոտի հիմքը: Պանորամիկ ռենտգեն պատկերների 

հիման վրա ախտորոշվում են կարիեսը և դրա բարդությունները, տարբեր 

տեսակի կիստաները, նորագոյացությունները, ատամների և ծնոտոսկրերի 

վնասվածքները, բորբոքային և համակարգային ախտահարումները:  

ՕՊԳ-ի առանձնահատկությունն այն է, որ ատամների չափսերն արտա-

հայտվում են հարաբերականորեն ճիշտ՝ իրական չափսերին մոտ, որը շատ 

կարևոր է օրթոպեդների և օրթոդոնտների համար: Ոչ պակաս կարևոր է նաև 

այն, որ ՕՊԳ-ն կարող է կիրառվել դիսպանսերիզացիայի և համաճարակա-

բանական վերլուծությունների /սկրինինգների/ համար: ՕՊԳ-ն ունի այն 

առավելությունը, որ հնարավոր է դարձնում ցուցադրել միջծնոտային կոն-

տակտները, գնահատել միջծնոտային ծանրաբեռնվածության ազդեցության 

արդյունքները՝ ատամնաբների թիթեղների վիճակով և որոշել պերիօդոնտալ 

ճեղքերի լայնությունը: Թերություններն են. ծնոտների կենտրոնական 

հատվածներում ատամների և շրջակա ոսկրային հյուսվածքների պատկերները 

կարող են լինել ոչ շատ հստակ: Այդ դեպքում անհրաժեշտ է կատարել լրացուցիչ 

պատկերներ. հնարավոր չէ վերահսկել բերանի խոռոչում ռենտգեն սարքի 

ապլիկատորի դիրքը, որը նախազգուշացնում է առանձին անատոմիական 

դետալների փոխհարաբերության անհատական շեղումների մասին: Շատ բարդ 

է ստանալ միմյանց համարժեք պատկերներ: Մշտապես անհրաժեշտ է հաշվի 

առնել գանգի և ատամնաշարերի անհատական առանձնահատկությունները և 

կատարել շտկումներ հիվանդի դիրքավորման ժամանակ:  

ՕՊԳ-ն արտահայտում է վերին ատամնաշարի հարաբերակցությունը 

վերծնոտային ծոցի հատակի հետ և հնարավորություն է ընձեռում բացահայ-

տելու ծոցի ստորին հատվածներում օդոնտոգեն ախտաբանական պրոցեսները: 
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Անշարժ պրոթեզավորում 

Գամիկավոր կոնստրուկցիաների կիրառումը պլանավորելիս հենակե-

տային ատամները կամ արմատները ենթակա են ռենտգեն հետազոտության 

գագաթային և եզրային պարօդոնտի վիճակը, արմատի երկարությունը, ար-

մատի պատերի հաստությունը, արմատի կոտրվածքի գիծը, նախկինում 

կատարված բուժումների որակը գնահատելու համար: 

Ռենտգենաբանորեն գնահատվում է արմատախողովակում գամիկի 

երկարությունը, որը պետք է բավարար լինի ամրացնելու և հուսալի հենարան 

ծառայի ատամի պսակային մասը վերականգնելու համար (օպտիմալ 

հարաբերակցությունը պսակային և արմատային մասերի միջև 1:3 կամ 1:2): 

Երբեմն ռենտգենոգրամայի վրա կարելի է հայտնաբերել շատ կարճ 

գամիկ, արմատախողովում ցեմենտի անբավարար քանակի լցավորման 

բացակայոթյուն, ինչպես նաև արմատախողովակի պատի թափածակում,որն 

առաջացել է վերջինս մշակելու ժամանակ: Մանրակրկիտ վերլուծվում է ատամի 

պսակի վիճակը, որը պլանավորվում է ծածկել արհեստական պսակով: Վրիպած 

կարիեսային խոռոչը կարող է հանգեցնել պրոցեսի խորացմանը և ատամի 

կորստին: Ռենտգենաբանական հետազոտությունը կարևոր նշանակություն 

ունի նաև պրոթեզավորումից հետո. գնահատվում են պսակի վիճակը ատամի 

վզիկի հարաբերությամբ, պսակի եզրերի տեղակայման խորությունը: Ատամի 

վզիկին ոչ լիարժեք հարմարեցված պսակը հանգեցնում է սննդի մնացորդների 

կուտակմանը, իսկ լնդի տակի խոր եզրը վնասում է կլոր կապանը, որը կարող է 

պայմանավորել լնդի բորբոքային պրոցեսների, ինչպես նաև կարիեսի 

զարգացումը: Բարձր կոնտակտներ ունեցող արհեստական պսակը խախտում է 

անտագոնիստ ատամի հետ հարաբերությունները՝ առաջացնելով օկլյուզիայի 

խնդիրներ:  

Ռենտգենաբանորեն ճանաչելի են նաև լնդի տակ առկա ցեմենտի կտոր-

ները, որոնք կարող են այդտեղ ի հայտ գալ արհեստական շապիկները ֆիքսելու 

ժամանակ:  

Պետք է նշել, որ արհեստական շապիկներով պատված ատամներում 

ախտաբանական պրոցեսները շատ դեպքերում զարգանում են առանց կլինի-

կական երևույթների, օրինակ՝ վզիկային հատվածում՝ երկրորդային կարիես, 

շուրջգագաթային հատվածներում փոփոխություններ, և կարող են բացա-

հայտվել միայն ռենտգենաբանորեն: 
 

Շարժական պրոթեզավորում 

Մասնակի շարժական թիթեղային կամ աղեղային պրոթեզավորումից 

առաջ անհրաժեշտ է գնահատել հենակետային ատամների վիճակը, որոնց վրա 

հենվում են բռնիչները /շուրջատամնային հյուսվածքների և եզրային պարօդոն-

տի վիճակի գնահատում/: Ատամնաբնային կատարի ռեզորբցիան հանգեցնում 

է դրա բարձրության իջեցմանը, որի հետևանքով հենակետային ատամի ծանրա-

բեռնվածության դեպքում կարող է ենթարկվել գերծանրաբեռնվածության, որն էլ 

կհանգեցնի ատամի կորստին: 
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Լրիվ շարժական պրոթեզավորման դեպքում կարող են հայտնաբերվել 

էկզօստոզներ /ատամնաբնային եզրի անհարթ արտացցվածքներ/, արմատների 

մնացորդներ և վիրաբուժական հեռացման ենթակա այլ գոյացություններ: 

Օկլյուզիոն բարձրությունը իջեցնելու դեպքում հիվանդների շրջանում 

կատարվում են հոդափոսիկների և հոդաթմբիկի ռեմոդելավորում, հոդագլխիկ-

ների դեֆորմացիա և դրանց դիրքերի ասիմետրիա, հոդային դիսկի տեղա-

փոխում և ռենտգենաբանորեն հոդային ճեղքի նեղացում:  

Համակարգչային շերտագրություն/ՀՇ/ 

ՀՇ-ն շերտային ռենտգենաբանական հետազոտություն է, որն ապահո-

վում է հետազոտվող հատվածի պատկերի համակարգչային ռեկոնստրուկցիան: 

Մեթոդը հնարավորություն է տալիս ստանալու ոչ միայն դիմածնոտային 

շրջանի ոսկրային կառուցվածքների, այլև փափուկ հյուսվածքների, ներառյալ 

մաշկի, ենթամաշկային ճարպային բջջանքի մկանների, մեծ նյարդերի, 

անոթների և ավշային հանգույցների պատկերները: Դիմածնոտային շրջանը 

հետազոտելիս կատարվում են շերտագրեր աքսիալ և ֆրոնտալ հարթություն-

ներում: Աքսիալ շերտագրերի հիման վրա /կտրվածքն անցնում է գանգի հիմքին 

զուգահեռ կամ դրան մոտ/ անհրաժեշտության դեպքում կարելի է իրականացնել 

մուլտիպլանար /սագիտալ, թեք և այլ հարթություններում/ և եռաչափ ռեկոնստ-

րուկցիաներ /վերակառուցումներ/: 

ՀՇ հետազոտությունն իրականացվում է ատամնաբնային ելունի բարձ-

րությունը որոշելու նպատակով. դա ատամնաբնային ելունի եզրային հատված-

ներրից մինչև հարակից անատոմիական գոյացություններ եղած հեռա-

վորությունն է: Հարակից անատոմիական գոյացություններն են վերին ծնոտային 

ծոցի հատակի, քթի խոռոչի, ստործնոտային խողովակի կոմպակտ թիթեղները: 

Գնահատվում են նաև ատամնաբնային ելունի ապաճի աստիճանը և օստեո-

պորոզի առկայությունը: Այսպիսի հետազոտության արդյունքում մեծ ճշտութ-

յամբ հայտնաբերվում են վերծնոտային ծոցերի տոպոգրաֆո-անատոմիական 

կառուցվածքի առանձնահատկությունները, ատամնաբնային ելունների ոսկ-

րային հյուսվածքների ծավալը, ոսկրի խտությունը տարբեր հատվածներում: 

Ցածր վերծնոտային ծոցի դեպքում ատամնային իմպլանտացիայի ստանդարտ 

եղանակների իրականացման անհնարինության պատճառով ավելացվում է 

ատամնաբնային ելունի բարձրությունը ծոցի հատակի լորձաթաղանթը բարձ-

րացնելու միջոցով /սինուս-լիֆտ/, որը զգալիորեն մեծացնում է բուժական 

հնարավորությունները ոսկրի անբավարար քանակով հիվանդների դեպքում: 

ՀՇ-ն լայնացնում է ախտորոշման հնարավորությունները տարբեր ծագման 

վնասվածքների, բորբոքային և ուռուցքային հիվանդությունների դեպքում, 

ինչպես նաև հնարավորություն է տալիս ճիշտ ախտորոշելու պրոցեսների 

տարածումը դեպի գանգի հիմք, թևաքմային, ստորքունքային փոսեր, 

ակնակապիճ և էթմոիդալ խորշիկներ: 
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1.4. Ատամների անատոմիա 

Ընդհանուր տերմինաբանություն 

Անատոմիական պսակ (anatomical crown). ատամի այն հատվածն է, որը 

պատված է էմալով: 

Կլինիկական պասակ (clinical crown). ատամի այն հատվածն է, որը 

տեսանելի է բերանի խոռոչում: Կլինիկական պսակի երկարությունը կարող է 

չհամապատասխանել անատոմիական պսակի երկարությանը, կլինիկական 

պսակի երկարությունը ողջ կյանքի ընթացքում փոփոխվում է: 

Անատոմիական արմատ (anatomical root)․ արմատի այն հատվածն է, որը 

պատված է ցեմենտով:  

Կլինիկական արմատ (clinical root)․ արմատի այն հատվածն է, որը 

պատված է ցեմենտով: 

Անատոմիական վզիկ (C.E.J Cemento-Enamal Junction)․ անատոմիական 

պսակի և անատոմիական արմատի սահմանն է (նկ.1.4.1): 

Պերիօդոնտալ թելեր (P.D.L.)․ ֆիբրինային թելեր են, որոնց միջոցով 

արմատն ամրանում է ատամնաբնում: 

Լինդ (Gingiva, Gum)․ շարակցական հյուսվածք է, որը ծածկում է 

ծնոտոսկրերը մինչև կլինիկական պսակի մակարդակը: 

Կենսաբանական տարածությունը (Biologic Width) (մոտ 2մմ) 

ատամնաբնային ելունի կատարից մինչև լնդագրպանիկի հատակը եղած 

տարածությունն է (նկ.1.4.2): Այն բաղկացած է երկու մասից՝ շարակցահյուս-

վածքային կպումից (1,07մմ) և էպիթելային կպումից (0,97մմ): 

 

   
  

  
 

Ատամների համարակալումը 

Ունիվերսալ համարակալում․ սկսվում է վերին աջ կողմի ութերորդ ատամից 

ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ և ավարտվում է ստորին աջ ութերորդ 

ատամով՝ 1-32 (նկ.1.4.3): 

Պալմերի համարակալում․ ծնոտները բաժանվում են 4 հատվածների՝ գծելով 

ուղիղ անկյան նշան։ Անկյան ներսի մասում նշվում է ատամի հերթական 

Նկ. 1.4.1. Անատոմիական վզիկ։ Նկ. 1.4.2. Կենսաբանական 

տարածություն։ 
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համարը՝ կենտրոնական կտրիչներին տալով N1, իսկ 3-րդ մեծ աղորիքին N8-ը: 

Կաթնատամները համարակալվում են լատիներեն տառերով՝ A-ից E:  

FDI-ի համարակալում․ ծնոտները պայմանականորեն բաժանվում են 4 

հատվածների, ատամները համարակալվում են երկնիշ թվերով․ 1-ին թիվը 

նշանակում է հատվածը, իսկ 2-րդ թիվը՝ բուն ատամի համարը:  
 

 
Նկ. 1.4.3. Ատամների համարակալումը։ 

 

 Ատամնային աղեղներ 

 Ատամների դասավորվածությունը ատամնաբնում այնպիսին է, որ տարբեր 

հարթություններում առաջանում են կո-

րագծեր, որոնցից են Շպեի և Վիլսոնի կորե-

րը: Այս կանոնավոր դասավորության շնոր-

հիվ ատամների վրա բաշխվող ճնշումը 

ծամելու ակտի ժամանակ դառնում է 

հավասարակշռված և նվազագույն: 

Շպեի կոր (Spee Curve) 

 Այս կորը ուսումնասիրվում է պարա-

սագիտալ հարթության մեջ: Կորը առաջա-

նում է, երբ կտրիչ ատամների կտրող 

եզրերը, ժանիքի գագաթը և ծամիչ ատամ-

ների վեստիբուլյար թմբիկների գագաթ-

ները միացվում են միմյանց երևակայական 

գծով (նկ.1.4.4): 

 Վիլսոնի կոր (Wilsone Curve) 

 Այս կորը ուսումնասիրվում է ֆրոն-

տալ հարթության մեջ՝ նախաաղորիքների 

և աղորիքների շրջանում: Այն առաջանում է, երբ երևակայական գծով ստորին 

ծնոտի թշային թմբիկի գագաթը միացվում է լեզվային թմբիկի գագաթին, և 

կորագիծը շարունակվում է մինչև մյուս կողմի համանուն ատամների հա-

մանուն թմբիկները (նկ.1.4.5): 

Նկ. 1.4.4. Շպեի կոր։ 

Նկ. 1.4.5. Վիլսոնի կոր։ 
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Ատամների այսպիսի դասավորվածությունը (վերին ծնոտի ատամների 

դեպի վեստիբուլյար թեքվածությունը, ստորին ծնոտի ատամների դեպի 

լեզվային թեքվածությունը) օգնում է, որ կողմնային շարժումների ժամանակ 

սահքը լինի սահուն՝ առանց խանգարիչ բլոկավորումների: 

Ատամի առանցքը սովորաբար օկլյուզիոն մակերեսի հետ կազմում է ուղիղ 

անկյուն, իսկ ծնոտի առանցքի հետ յուրաքանչյուր ատամ կազմում է երևակա-

յական մի անկյուն:  

Վերին կտրիչների արմատները վեստիբուլոօրալ կողմից խիստ թեքված են 

դեպի օրալ կողմ, իսկ մեզիոդիստալ անկյունից դեպի մեզիալ թեթևակի թեք-

վածություն ունեն՝ բացառությամբ ժանիքների, որոնք խիստ թեքված են դիստալ 

կողմ (նկ.1.4.6): 

Վերին ծնոտի նախաաղորիքների և աղորիքների արմատները վեստիբուլո-

օրալ կողմից թեթևակի թեքված են դեպի օրալ կողմ, իսկ մեզիոդիստալ կողմից՝ 

դիստալ: 

 Ստորին ծնոտի կտրիչների արմատները խիստ արտահայտված թեքված են 

դեպի օրալ կողմ, իսկ մեզիոդիստալ անկյունից գրեթե 90 աստիճան են կազմում՝ 

թեթևակի թեքված դեպի մեզիալ, իսկ ժանիքները թեթևակի թեքված են դեպի 

դիստալ կողմ (նկ.1.4.7): 

  
 
  

Ստորին նախաաղորիքների արմատները թեթևակի թեքված են դիստալ, P1-

ը՝ նաև դեպի օրալ, իսկ P2-ը՝ դեպի վեստիբուլյար, որը պայմանավորված է 

ստործնոտային խողովակի և կզակային անցքի տեղակայմամբ: 

Ստորին աղորիքների արմատները թեթևակի թեքված են դեպի դիստալ 

կողմ, ինչպես նաև դեպի վեստիբուլյար կողմ: 

Միջատամնային կոնտակտային կետեր (contact area) 

Ատամնաղեղում յուրաքանչյուր ատամ կոնտակտի մեջ է հարևան երկու 

ատամների հետ, բացառությամբ ութերորդ ատամների, որոնք հպվում են միայն 

մեզիալ կողմից: Բոլոր ատամների միջատամնային կոնտակտներն առաջանում 

Նկ. 1.4.6. Վերին ծնոտի ատամները։ Նկ. 1.4.7. Ստորին ծնոտի ատամները։ 
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են մեզիալ ատամների դիստալ մակերեսներով և դիստալ ատամների մեզիալ 

մակերեսներով, բացառությամբ երկու կենտրոնական կտրիչների, որոնք 

հպվում են երկու մեզիալ մակերեսներով: Երկու ատամների միջև առաջացող 

կոնտակտը սկզբում կետային է, որը հետագայում ֆիզիոլոգիական մաշվա-

ծության հետևանքով դառնում է 

մակերեսային, իսկ ատամների 

մեզիալիզացիայի արդյունքում 

նվազում են միջատամնային 

տարածությունները, և 

պահպանվում են միջատամ-

նային կոնտակտները: Կոն-

տակտային կետերի ճիշտ տե-

ղակայումը հիմք է դառնում, որ 

ատամնաշարը լինի ստաբիլ և 

զերծ մնա տարբեր դեֆորմա-

ցիաներից, որոնք կարող են 

առաջանալ ծամողական տա-

րատեսակ ուժերի ազդե-

ցությունից: Ճշգրիտ տեղա-

կայված կոնտակտային կետե-

րը նպաստում են միջատամ-

նային տարածությունում սննդի 

կուտակման կանխարգելմանը: 

Միջատամնային կոնտակտա-

յին կետերը իրար միացնելու 

դեպքում առաջանում է կորա-

գիծ, որը հետևում է Շպեի կորին: Վեստիբուլոօրալ կողմից դիտելով կոնտակ-

տային կետին՝ պարզվում է, որ այդ կետը ատամի անատոմիական պսակի միջին 

երրորդականի մակարդակին է: 

Միջատամնային տարածությունը եռանկյունաձև է, որն առաջանում է երկու 

հարևան ատամների միջև միջատամնային կոնտակտից ներքև: Այն ծածկված է 

միջատամնային պտկիկով, որը պաշտպանում է ատամնաբնային ոսկրի 

կատարը (նկ.1.4.9)։ 
 

ԿՏՐԻՉՆԵՐ 

 Կտրիչների համարակալումը՝ ըստ FDI-ի՝ N 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42։  

Ֆունկցիաները՝  

1) կտրող, 

2) էսթետիկական, 

3) խոսակցական։ 

 Վերին կենտրոնական կտրիչ 

Ըստ FDI-ի՝ N 11, 21 ատամներ (նկ.1.4.9)։ 

Նկ. 1.4.8։ 

Նկ. 1.4.9. Ըստ FDI-ի՝ N 11, 21 ատամները։  
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Վեստիբուլյար մակերեսն ունի լայն կտրող եզր և երեք մամելոն։  

 Մեզիալ մամելոնն ունի արտահայտված անկյուն։ 

 Միջին մամելոնը, դեպի վեր բարձրանալով, տափակում է։ 

 Դիստալ մամելոնի եզրը կլորավուն ավարտ ունի: 

Քմային մակերեսը․ 
 Նման է գդալի։ 

 Կենտրոնում է լեզվային փոսն է, որը մեզիալ և դիստալ կողմերից 

սահմանափակվում է եզրային գլանակներով: 

Մեզիալ մակերեսը․ 
 ՈԻնի լայն եռանկյան տեսք։ 

 Կոնտակտային մակերեսը սկսվում է վզիկային 1/3-ից և ավարտվում է 

կտրիչ եզրի մոտ, ունի կլորավուն տեսք։ 

Դիստալ մակերեսը նման է մեզիալ մակերեսին, բայց ավելի փոքր է, 

կոնտակտային մակերեսը ավելի քիչ կլոր և կարճ է: 

Կտրիչ եզրը ուղիղ է:  

Արմատը ունի կոնի տեսք և փոքր-ինչ թեքված է դեպի դիստալ կողմ: ՈՒնի մեկ 

արմատախողովակ: 
 

Վերին կողմնային կտրիչներ 

 Ըստ FDI-ի՝ N 12, 22 ատամներ (նկ. 1.4.10)։ 

Հիմնականում նման է կենտրոնական կտրիչին, բայց չափերով ավելի փոքր է: 

Վեստիբուլյար մակերեսին հիմնականում կա երեք մամելոն:  

 Մեզիալ կոնտակտն ավելի 

կլորավուն է և երկար:  

 Քմային մակերեսի փոսությունը 

ավելի խոր է արտահայտված 

(կույր անցք), արտահայտված են 

նաև եզրային գլանակները:  

 Կտրիչ եզրը ուղիղ է, դիստալ 

անկյունը՝ ավելի կլորացած: 

Արմատի գագաթը հաճախ թեք-

ված է դիստալ կողմ, իսկ ատամի 

ընդհանուր առանցքը՝ փոքր-ինչ 

մեզիալ: Ունի մեկ արմատա-

խողովակ: 

 Ստորին կենտրոնական կտրիչներ  

 Ըստ FDI-ի՝ N 31, 41 ատամներ (նկ.1.4.11)։ 

 Ամենափոքրն են բոլոր կտրիչներից:  

 Վեստիբուլյար մակերեսը՝ 

 ունի երկկողմանի համաչափություն, 

 ունի երեք մամելոն (մեզիալ և դիստալ մամելոնները հավասար 

ուռուցիկություն ունեն), 

 ատամի առանցքը համընկնում է ծնոտի առանցքին, 

Նկ. 1.4.10. Ըստ FDI-ի՝ N 12, 22 ատամները։ 
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 պսակի ամենալայն մասը կտրող եզրն է: 

Լեզվային մակերեսին փոսությունը և կողմնային բարձիկները թույլ են արտա-

հայտված:  

Մեզիալ և դիստալ կոնտակտները սկսվում են միջին 1/3-ի ստորին մակար-

դակից և ավարտվում կտրիչ եզրի մոտ:  

 Արմատը մեզիոդիստալ ուղղությամբ սեղմված է, 40-50% դեպքերում ունենում է 

երկու արմատախողովակ, գագաթը թեքված է դեպի լեզվային կողմ: 

 Ստորին կողմնային կտրիչներ 

 Ըստ FDI-ի՝ N 32, 42 ատամներ (նկ. 1.4.12)։ 

 Վեստիբուլյար մակերեսը․  
 Ավելի լայն է, քան կենտրոնականը։ 

 Զուրկ է երկկողմ համաչափությունից։ 

 Պսակի ամենալայն մասը առավել վզիկային տեղակայում ունի: 

 Լեզվային և մեզիալ մակերեսները նման են կենտրոնական կտրիչին: 

 Դիստալ մակերեսի եզրն ավելի արտահայտված է և կլորավուն: 

 Կտրիչ եզրը դիստալ կողմում թեքվում է վար: 

 Արմատը նման է կենտրոնական կտրիչի արմատին: 

 

ԺԱՆԻՔՆԵՐ 

Ըստ FDI-ի՝ N 13, 23, 33, 43 ատամներ (նկ. 1.4.13, 1.4.14) 

Վերին ծնոտի ժանիքներն ավելի խոշոր են, քան ստորինները: Վերին 

ծնոտի ժանիքի վրա լեզվային թմբիկն ավելի է արտահայտված, քան ստորինի 

վրա, որով էլ տարբերվում են վերին և ստորին ժանիքները: Ժանիքների մոտ 

արտահայտված են լատերալիզացիայի բոլոր հիմնական ցուցանիշները: Վերին 

ժանիքի պսակի դիստալ ուրվագիծը ավելի մեծ կորություն ունի, քան նույնանուն 

անտագոնիստը: 

Նկ. 1.4.11. Ըստ FDI-ի՝ N 31, 41 

ատամները։ 

Նկ. 1.4.12. Ըստ FDI-ի՝ N 32, 42 

ատամները: 
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Վերին ծնոտի ժանիքը ունի սուր գագաթով պսակ ու երկար արմատ: 

Պսակը կարող է լինել հնգանկյուն, կոնաձև, օվալաձև և սեղանարդաձև: 

Հնգանկյուն ձևը հանդիպում է տղամարդկանց դեպքում, օվալաձևը՝ կանանց: 

Կոնաձև և սեղանարդաձև ատամները հազվադեպ են: Պսակի կտրող եզրը ձևա-

վորվում է գլխավոր թմբիկի լանջերով, որոնցից դիստալը երկար է մեդիալից: 

Գլխավոր թմբիկի գագաթը տեղակայված է ավելի մեդիալ, քան պայմանական 

ուղղահայաց միջին գիծը: Պսակի դիստալ մակերեսի կորությունն ավելի 

արտահայտված է, քան մեդիալինը: Կոնտակտային մակերեսների ամենաշատ 

արտափքված կետը տեղակայված է պսակի միջին երրորդականում: 

 Պսակի վեստիբուլյար մակերեսին ամենաարտահայտվածը միջին մամե-

լոնն է: Մեդիալ մամելոնը դիստալից ավելի է արտահայտված: 

 Լեզվային մակերեսի վրա լավ արտահայտված են եզրային գլանակները: 

Լեզվային թմբիկը տեղակայված է վզիկային երրորդականում: Պսակի վեստի-

բուլյար մակերեսի արտահայտված էկվատորը տեղակայված է պսակի միջին 

երրորդականում: Լեզվային մակերեսի ձևը որոշվում է լեզվային թմբիկի 

չափերով:  

Ստորին ժանիքները վերին ժանիքի համեմատ ունեն հավասար կամ 

ավելի մեծ պսակի երկայնական չափ, սակայն մեդիոդիստալ ուղղությամբ 

ավելի փոքր են: Պսակի վեստիբուլյար մակերեսը էմալային միջին մամելոնով 

բաժանվում է մեդիալ և դիստալ մակերեսների: Այս մամելոնն ավելի է 

արտահայտված, քան կողմնայինները: Գլխավոր թմբիկի լանջերը բութ անկյուն 

են կազմում: Մեդիալ լանջը կարճ է դիստալից: Լեզվային մակերեսի արտա-

հայտված ռելիեֆայնությունը առկա է կանանց դեպքում: Հարթ մակերեսը 

բնորոշ է տղամարդկանց ատամներին: Օկլյուզիոն մակերեսի կողմից դիտելիս 

տղամարդկանց ստորին ժանիքներին բնորոշ է հնգանկյուն ձևը, կանանց 

ժանիքներին՝ օվալաձևը կամ ռոմբաձևը: 

Վերին ժանիքի արմատը կլորավուն է, ստորինը՝ մեդիոդիստալ ուղղութ-

յամբ սեղմված: Երկու ատամների արմատներն էլ ամենաերկարն են, պսակի 

հետ կարող են հասնել մինչև 31մմ-ի: 

 

Նկ. 1.4.13, 1.4.14․ Ըստ FDI-ի՝ N 13, 23, 33, 43 ատամները։ 
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Նախաաղորիքներ 

Ունեն երկուսից ավելի թմբիկներ. մեկը թշային, մեկ կամ երկու լեզվային: 

Վերին ծնոտի նախաաղորիքների պսակի լայնությունը մեզիոդիստալ 

ուղղությամբ զիջում է վեստիբուլոօրալ լայնությանը, իսկ ստորին ծնոտի նախա-

աղորիքներում այդ ցուցանիշը հավասար է: 
 

Վերին առաջին նախաաղորիք 

Ըստ FDI-ի՝ N 14, 24 ատամներ (նկ. 1.4.15)։ 

Վեստիբուլյար մակերեսը արտաքինից նման է ժանիքին, բայց ավելի 

փոքր է, քան ժանիքը, իսկ ավելի մեծ, քան 15, 25 ատամները: 

Վեստիբուլյար մակերեսին 

առկա են 3 մամելոններ, որոն-

ցից ամենաարտահայտվաածը 

միջին մամելոնն է: Այդ երեք 

մամելոնները, պսակի միջին 

1/3-ում իրար միանալով, 

ստեղծում են պսակի վեստի-

բուլյար էկվատորը: 

Քմային մակերես․ 
 Պսակի քմային մակե-

րեսը դիտելիս երևում են 

թշային թմբիկի արտաքին 

սահմանները։ 

 Քմային թմբիկի գագաթը համընկնում է ատամի միջին առանցքին։ 

 Քմային թմբիկի մեզիալ և դիստալ լանջերը իրար հավասար են։ 

 Քմային մակերեսը հարթ է և զերծ մամելոններից: 

Մեզիալ մակերես․ 
 Երևում են թշային և քմային արմատները։  

 Թշային թմբիկն ավելի մեծ է, քան քմայինը։ 

 Կոնտակտային կետը օկլյուզիոն 1/3-ից սկսած մինչև միջին 1/3-ի ստորին 

սահմանը ավարտվելու տեղում է, որից հետո սկսվում է ատամի մեզիալ 

մակերեսի ներհրվածությունը և շարունակվում է մինչև արմատների 

բիֆուրկացիան։ 

 Բիֆուրկացիան անատոմիական արմատի ապիկալ 1/3-ում է: 

Դիստալ մակերես․ 
 Հիմնականում կրկնում է մեզիալ մակերեսի պատկերը, բայց ավելի թույլ 

է արտահայտված։  

 Կոնտակտային մակերեսը հիմնականում պսակի միջին 1/3-ի 

մակարդակում է։ 

 Ատամի էկվատորը ավելի թույլ է արտահայտված: 

Օկլյուզիոն մակերես․ 
 Հինգանկյուն է, 

Նկ. 1.4.15 Ըստ FDI-ի՝ N 14, 24 ատամները։ 
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 Պսակի միջին մասով անցնում է կենտրոնական ակոսը, որը, հասնելով 

մեզիալ և դիստալ կոնտակտներին, V-աձև բաժանվում է՝ ստեղծելով 

համապատասխան փոսիկները։ 

 Մեզիալ փոսիկն ավելի խոր է, քան դիստալը։ 

 Վեստիբուլյար և քմային թմբիկները բաժանվում են երկու մեզիալ և 

դիստալ լանջերի: 

Հիմնականում ունի երկու արմատ և երկու արմատախողովակ: 

  Վերին երկրորդ նախաաղորիք 

Ըստ FDI-ի՝ N 15, 25 ատամներ (նկ. 1.4.16)։ 

Վեստիբուլյար մակերեսը․ 
 Կրկնում է N 14-ի ձևը, բայց զիջում է չափերով։ 

 Մեզիալ-օկլյուզիոն և դիստալ-օկլյուզիոն լանջերն ավելի թույլ են 

արտահայտված: 

Քմային մակերեսը․ 
 ձևով նման է N 14-ին: 

Մեզիալ մակերես․ 
 Քմային և վեստիբուլյար 

թմբիկները հավասար 

բարձրություն ունեն։ 

 Անատոմիական պսակի վրա 

չկա ներհրվածություն։ 

 Կոնտակտային մակերեսը 

միջին 1/3-ում է: 

Դիստալ մակերես․ 
 Քմային և վեստիբուլյար 

թմբիկները հավասար 

բարձրություն ունեն։ 

 Հիմնականում դիտվում է մեկ 

արմատ:  

 

Օկլյուզիոն մակերեսը․ 
 Վեցանկյան տեսք ունի և 

ավելի կլորավուն է, քանի որ թշային և քմային թմբիկն ավելի մոտ են 

տեղակայված միջին գծին, 

 Կենտրոնական ակոսը կարճ է և խոր։ 

 ՈՒնի բազմաթիվ ակոսներ: 

Հիմնականում ունի մեկ արմատ և մեկ կամ երկու արմատախողովակ: 

Ստորին առաջին նախաաղորիք 

Ըստ FDI-ի՝ N 34, 44 ատամներ (նկ.1.4.17)։ 

Վեստիբուլյար մակերեսը․ 
 Հիմնականում կրկնում է ժանիքի տեսքը։ 

Նկ. 1.4.16․ Ըստ FDI-ի՝ N 15, 25 

ատամները։ 
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 Կենտրոնում թշային թմբիկի գագաթն է։ 

 Մեզիալ լանջը ավելի կարճ է, քան դիստալը։ 

 Պսակը ունի երեք մամելոն, որոնք իրար են միանում վզիկային 1/3-ում, 

որտեղ և առաջանում է պսակի վեստիբուլյար էկվատորը։ 

 ՈՒնի կոնաձև արմատ: 

Լեզվային մակերես 

 Լեզվային թմբիկը ունի եռանկյունաձև տեսք։ 

 Լավ տեսանելի են թշային թմբիկի լեզվային լանջը, մեզիալ և դիստալ 

կոնտակտների էկվատորները։ 

 Լեզվային թմբիկի մեզիալ լանջը կարճ է, քան դիստալը։ 

 Լեզվային թմբիկի գագաթը ավելի մեզիալ է, քան ատամի առանցքը։ 

 Արմատն ունի կոնաձև կառուցվածք՝ գագաթը դեպի դիստալ 

թեքվածությամբ: 

Մեզիալ մակերեսը․ 
 Օկլյուզիոն մակերեսը 

թեքված է դեպի դիստալ կողմ։ 

 Պսակի վեստիբուլյար 

էկվատորը ստորին 1/3-ում է։ 

 Մեզիալ կոնտակտային 

մակերեսը միջին 1/3-ում է։ 

 Լեզվային էկվատորը վերին 

1/3-ի ստորին սահմանում է։ 

 Լեզվային թմբիկի գագաթի 

բարձրությունը զիջում է թշային 

թմբիկի բարձրությանը։ 

 Արմատն ունի կոնաձև տեսք, 

գագաթը համընկնում է ատամի 

կենտրոնական առանցքին: 

Դիստալ մակերեսը․ 
 Հիմնականում կրկնում է մեզիալի պատկերը, 

 Կոնտակտային կետը ավելի արտահայտիչ տեսք ունի: 

Օկլյուզիոն մակերեսը․ 
 Թշային թմբիկի գագաթը պսակի միջին գծի մոտ է։ 

 Միջթմբիկային ակոսը Y-աձև է։ 

 Ակոսները խորն են արտահայտված: 

Հիմնականում ունի մեկ արմատ և մեկ արմատախողովակ: 

  

Նկ. 1.4.17. Ըստ FDI-ի՝ N 34, 44 ատամները։
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  Ստորին երկրորդ նախաաղորիք 

Ըստ FDI-ի՝ N 35,45 

ատամներ (նկ. 1.4.18)։ 

Վեստիբուլյար մակերե-

սը կրկնում է նախորդի նույն 

պատկերը: 

Լեզվային մակերեսը․ 
 Լեզվային թմբիկն ունի երկու 

գագաթ. դիստալ գագաթը ավելի 

բարձր է մեզիալից: 

Մեզիալ և դիստալ մակե-

րեսները նման են նախորդին, 

միայն լեզվային թմբիկը ավելի 

բարձր է, քան առաջին նախա-

աղորիքինը: 

Օկլյուզիոն մակերեսը․ 
 ՈՒնի քառանկյան տեսք։ 

 Միջթմբիկային ակոսը Y-աձև է, H-աձև կամ U-աձև, տեղակայված է 

կենտրոնում: 

Հիմնականում ունի մեկ արմատ և մեկ արմատախողովակ: 

 

ՎԵՐԻՆ ԾՆՈՏԻ ԱՂՈՐԻՔՆԵՐ 

Ընդհանուր բնութագիրը․ 
 Ծամիչ ատամներ են։ 

 Հիմնականում ունեն երեքից ավելի թմբիկներ (2 թշային, 1 կամ ավելի 

քմային)։ 

 ՈՒնեն 2 կամ 3 արմատ (2 թշային, 1 քմային)։ 

 Պսակի թշաքմային լայնությունը մեծ է մեզիոդիստալից (BP>MD)։ 

 Թմբիկներից մեդիալ թշայինը մեծ է դիստալ քմայինից (MB>DP)։ 

 Սկսած առաջին աղորիքից դեպի երրորդը՝ արմատների գագաթները 

մոտենում են միմյանց:  

Վերին առաջին աղորիք 

 Ըստ FDI-ի՝ N 16, 26 ատամներ (նկ.1.4.19)։ 

 Վեստիբուլյար մակերեսը․ 
 Մեզիալ թշային (MB) և դիստալ թշային (DB) թմբիկների բարձրությունը 

հավասար են։ 

 MB-ն ավելի լայն է, քան DB թմբիկը։ 

 MB և DB թմբիկները տարանջատվում են միջթմբիկային ակոսով, որն 

ավարտվում է կույր անցքով։ 
 Պսակի էկվատորը վզիկային 1/3-ի մակարդակում է, իսկ միջին և վերին 

2/3-ը հարթ է։ 

Նկ. 1.4.18. Ըստ FDI-ի՝ N 35, 45 ատամները։ 
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 Երեք արմատներն էլ տեսանելի են, իսկ MB և DB արմատները թեքված 

են միմյանց նկատմամբ: 

 
Նկ. 1.4.19. Ըստ FDI-ի՝ N 16, 26 ատամները։ 

Քմային մակերեսը․ 
 Երկու թմբիկներն անհավասար են. MP թմբիկը պսակի 3/5 մասն է, 

 DP թմբիկն ավելի կլորավուն է, փոքր և բարակ (ավելի արտահայտված 

է, քան վերին M2-ի և M3-ի համանուն թմբիկները)։ 

 Միջթմբիկային ակոսը ատամի կենտրոնից դիստալ է։ 

 Մեզիալ անկյունն ավելի կլորավուն է, իսկ դիստալը՝ ավելի տափակ: 

Մեզիալ մակերեսը․ 
 Այս մակերեսը ամենամեծ կոնտակտային մակերեսն է ամբողջ 

ատամնաշարում։ 

 MP թմբիկն ավելի մեծ է, քան MB թմբիկը։ 

 Լավ արտահայտված է էկվատորը վեստիբուլյար մասում, որը պսակի 

ստորին 1/3-ում է։ 

 Քմային մակերեսը համաչափ ուռուցիկ է։ 

 Կոնտակտային կետը վերին և միջին 1/3-ում է, իսկ ստորին 1/3-ը 

ներհրված է կամ հարթ:  

Դիստալ մակերեսը․ 
 DB թմբիկն ավելի ուռուցիկ է, քան DP թմբիկը։ 

 Մեզիալ թմբիկների շատ փոքր մասն է տեսանելի։  

 ՈՒնի լավ արտահայտված էկվատոր վեստիբուլյար մասում, որը 

պսակի ստորին 1/3-ում է։ 

 Քմային մակերեսը համաչափ ուռուցիկ է։ 
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 Դիստալ կոնտակտը համաչափ ուռուցիկ է և ստեղծում է լայն 

կոնտակտային մակերես: 

Օկլյուզիոն մակերեսը․ 
 Ռոմբաձև է։ 

 MB և DP անկյունները սուր են, իսկ MP և DB անկյունները՝ բութ։ 

 Թշային մակերեսի 1/3-ը, իսկ քմային մակերեսի ½-ը տեսանելի է։ 

 Հիմնականում ունի 4 թմբիկ և մեկ փոքրիկ թմբիկ, որը հայտնի է 

«Կարաբելիի թմբիկ» անունով։ 

 Միջթմբիկային ակոսը H-աձև է և ատամը բաժանում է 

անհամաչաձորեն։ 

 Յուրաքանչյուր թմբիկ ունի երկու լանջ, որն ավարտվում է 

միջթմբիկային ակոսում։ 

 MP թմբիկը, որն ամենամեծն է, գագաթը հարթ է։ 

 DP թմբիկն ամենափոքրն է և չափերը շատ փոփոխական են։  

 MB թմբիկը համեմատաբար սուր թմբիկ է, իսկ մեծությամբ զիջում է 

միայն MP թմբիկին։ 

 DB թմբիկն ամենասուր գագաթը ունի և իր չափերով երրորդն է: 

Հիմնականում ունի երեք արմատ, սակայն 90-93% դեպքերում ունենում է 

չորս արմատախողովակ: 
 

Վերին երկրորդ աղորիք 

Ըստ FDI-ի՝ N 17, 27 ատամներ (նկ. 1.4.20)։ 

Վեստիբուլյար մակերեսը․ 
 Ունի ավելի փոքր մակերես, քան առաջին աղորիքը։ 

 DB թմբիկն պակաս ուռուցիկ է։ 

 Դիստալ արմատը թեքված է դեպի թշային կողմ: 
 

Քմային մակերեսը․ 
 DP թմբիկն ավելի փոքր է և 

կարճ, քան առաջին աղորիքինը։ 

 P արմատը թույլ թեքված է 

դեպի դիստալ։ 

 «Կարաբելիի թմբիկը» բացա-

կայում է: 

Մեզիալ և դիստալ մակերես-

ները․ 
 Ունեն թույլ արտահայտված 

վեստիբուլյար էկվատոր։ 

 Ունեն համեմատաբար հարթ և ուղիղ քմային թմբիկներ։ 

Նկ. 1.4.20. Ըստ FDI-ի՝ N 17, 27 ատամները։ 
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 Կոնտակտային մակերեսները հարթ են և թեթևակի գոգավոր միջին 1/3-

ի մակարդակով: 

Օկլյուզիոն մակերեսը․ 
 Ունի ավելի փոքր ծամիչ մակերես։ 

 MB և DP անկյունները սուր են, MP և DB անկյունները՝ բութ։ 

 Կենտրոնական ակոսը H-աձև է, իսկ լանջերում առաջացել է երկու 

կույր անցք: 

Արմատների քանակը երեքն են, սակայն հանդիպում են նաև երկու, ավելի 

հազվադեպ մեկ արմատով տարբերակներ: 
 

ՍՏՈՐԻՆ ԾՆՈՏԻ ԱՂՈՐԻՔՆԵՐ 

Ստորին առաջին աղորիք 

Ըստ FDI-ի՝ N 36, 46 ատամներ (նկ. 1.4.21)։ 

Վեստիբուլյար մակերեսը․ 
 Կազմված է MB, DB և 

D թմբիկներից։ 

 Թմբիկների միջև առ-

կա է միջթմբիկային ակոսը, 

որն ավարտվում է երկու 

կույր անցքերով պսակի 

միջին երրորդականի սահ-

մանում։ 

 Մեզիալ և դիստալ 

կոնտակտները հարթ են 

մինչև միջին 1/3-ը, որից հետո 

ներհրվում են, այդ պատ-

ճառով ատամի հիմնական 

էկվատորն առաջանում է 

միջին 1/3-ի սահմանում։ 

 Ունի երկու արմատներ, որոնք ապիկալ 1/3-ում թեքվում են դեպի 

դիստալ կողմ: 

Լեզվային մակերեսը․ 
 Կազմված է մեզիալլեզվային (ML) և դիստալլեզվային (DL) թմբիկներից, 

որոնք իրար հավասար են։ 

 Միջթմբիկային ակոսն անցնում է ատամի կենտրոնական առանցքով։ 

 Մեզիալ և դիստալ կոնտակտները հարթ են մինչև միջին 1/3-ը, որից հետո 

ներհրվում են, այդ պատճառով ատամի հիմնական էկվատորն 

առաջանում է միջին 1/3-ի սահմանում։ 

Նկ. 1.4.21. Ըստ FDI-ի՝ N 36, 46 ատամները 
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Մեզիալ մակերեսը․ 
 ML թմբիկը փոքր-ինչ ավելի բարձր է, քան MB թմբիկը։ 

 Վեստիբուլյար մասում ատամի էկվատորը միջին 1/3-ի սահմանում է, 

իսկ լեզվային մասում ատամի էկվատորը վերին 1/3-ի ստորին մակար-

դակում է։ 

 Մեզիալ կոնտակտը հարթ է։ 

 Արմատը ձագարաձև է: 

Դիստալ մակերեսը․ 
 Դիտվում է DL, DB և D թմբիկները, ինչպես նաև դիստալ միջթմբիկային 

ակոսը։ 

 Վեստիբուլյար մասում ատամի էկվատորը միջին 1/3-ի ստորին սահ-

մանում է, իսկ լեզվային մասում ատամի էկվատորը վերին 1/3 ստորին 

մակարդակում է։ 

 Արմատը ձագարաձև է: 

Օկլյուզիոն մակերեսը․ 
 Ունի 5 թմբիկ՝ MB, DB, D, ML, DL։ 

 Խաչաձև ակոսը ատամների թմբիկները բաժանում է միմյանցից։ 

 Մեզիալ կոնտակտն ավելի լայն է, քան դիստալը։ 

 Թշային պատն ավելի երկար է, քան լեզվայինը։ 

 Դիտվում են երեք արտահայտված փոսություններ, որոնք առաջացել են 

արտահայտված սուր լանջերի միացման կետում, M և D փոսիկներն 

ավելի արտահայտված են և նպաստել են կոնտակտային բարձիկների 

առաջացմանը: 

Արմատները հիմնակա-

նում երկուսն են, արմատա-

խողովակները՝ երեքը կամ 

չորսը: 

Ստորին երկրորդ աղորիք 

Ըստ FDI-ի՝ N 37, 47 

ատամներ (նկ. 1.4.22)։ 

Վեստիբուլյար մակերեսը․ 
 Ատամն ավելի փոքր է, 

քան նախորդը։  

 Ունի երկու թմբիկ և 

մեկ միջթմբիկային ակոս, 

որը համընկնում է ատամի միջին գծին։ 

 Մեզիալ և դիստալ կոնտակտներում էկվատորը թույլ է արտահայտված։ 

Նկ. 1.4.22. Ըստ FDI-ի՝ N 37, 47 ատամները։ 
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 Արմատներն ավելի մոտ են միմյանց նկատմամբ, քան առաջին 

աղորիքների արմատները և ավելի են թեքված դեպի դիստալ:  

Լեզվային մակերեսը․ 
 Անատոմիական պսակն ավելի փոքր է, քան վեստիբուլյար կողմում։ 

 Ունի երկու թմբիկ և մեկ միջթմբիկային ակոս, որը համընկնում է ատամի 

միջին գծին։ 

 Թմբիկների լայնությունն ավելի փոքր է, քան վեստիբուլյար կողմում, որի 

շնորհիվ և ապրոքսիմալ մակերեսները փոքր-ինչ տեսանելի են դառնում: 

Մեզիալ մակերեսը․ 
 Թմբիկների լայնությունն ավելի փոքր է, քան վեստիբուլյար կողմում, որի 

շնորհիվ և ապրոքսիմալ մակերեսները փոքր-ինչ տեսանելի են դառնում: 

 Կոնտակտային մակերեսը հարթ է, նման է ստորին առաջին աղորիքին։ 

 Արմատները դեպի գագաթ սրանում են, և գագաթը փոքր ինչ թեքվում է 

դեպի թշային կողմ:  

Դիստալ մակերեսը․ 
 Բացակայում է դիստալ թմբիկը։ 

 Կոնտակտային մակերեսը հարթ է։ 

 Արմատի գագաթային մասն ավելի է նրբացել և թեքվել դեպի դիստալ: 

Օկլյուզիոն մակերեսը․ 
 Խաչաձև ակոսը բաժանում է չորս թմբիկների։ 

 Մեզիալ կոնտակտը և դիստալ կոնտակտը իրար հավասար մակերեսներ 

ունեն։ 

 Վեստիբուլյար պատի և լեզվային պատի երկարությունները ևս հավա-

սար են։ 

 Մեզիալ և դիստալ փոսիկներն ավելի թույլ են արտահայտված: 

Արմատները հիմնականում երկուսն են, հազվադեպ են երեք և մեկ արմա-

տով տարբերակները: Արմատախողովակները հիմնականում երեքն են, 

հանդիպում են նաև չորս, երկու և մեկ արմատախողովակներով տարբերակներ: 
 

1.5. Դրոշմներ: Մոդելներ: 
 

Ատամնային, ծնոտային և դիմային պրոթեզ պատրաստելու ժամանակի 

մեծ մասն անցկացվում է ոչ թե բերանի խոռոչում, այլ ատամնատեխնիկական 

լաբորատորիայում` ծնոտների մոդելների վրա: Այդ պատճառով էլ պրոթեզա-

վորմանը նախորդում են դրոշմների ստացումը և ըստ դրանց` մոդելների 

պատրաստումը: 

Դրոշմ 

Դրոշմը պրոթեզային դաշտում և նրա սահմաններում տեղակայված 

փափուկ և կարծր հյուսվածքների մակերեսների նեգատիվ արտապատկերն է: 
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Պրոթեզային դաշտ 

Պրոթեզային դաշտը օրգանների և հյուսվածքների միացությունն է, որը 

անմիջական շփման մեջ է պրոթեզի հետ:  

Մոդել 

Դրոշմից ստացվում է մոդել, որը կրկնում է բերանի խոռոչի անատո-

միական գոյացությունները և պրոթեզային դաշտի դրական արտատպումն է: 

Մոդելների տեսակները 

Աշխատանքային մոդելները ծառայում են անմիջականորեն օրթոպեդիկ 

կոնստրուկցիաներ պատրաստելու համար: 

Նրանք պետք է պատրաստված լինեն կարծր գիպսից և առավելագույն 

ճշգրիտ արտապատկերեն պրոթեզային դաշտը: 

Օժանդակ մոդելներն անտոգոնիստ ծնոտի ատամների և հյուսվածքների 

դրական արտապատկերն են, կիրառվում են հոդափոխանակիչի կամ օկլյուդա-

տորի վրա բերանի խոռոչի կլինիկական վիճակն ամբողջական վերարտադրելու 

համար: 

Ախտորոշիչ (դիագնոստիկ) մոդելները ծառայում են բարդ կլինիկական 

դեպքերում ախտորոշումը, ճշգրտումը և բուժումը պլանավորելու համար: 

Հսկիչ մոդելները հարկավոր են բուժման արդյունավետությունը գնահա-

տելու համար: 

Ըստ մոդելի նշանակության, բերանի խոռոչի կլինիկական վիճակի, 

պրոթեզային դաշտի մանրակրկիտ արտատպման անհրաժեշտության մակար-

դակի՝ ընտրում են այս կամ այն տեսակի դրոշմ կամ դրոշմանյութ (սխեմա 1.5.1.): 

Սխեմա 1.5.1. Դրոշմների տեսակները: 
 

Անատոմիական դրոշմներ 

Անատոմիական դրոշմերը պրոթեզային դաշտի և նրա հարակից հյուս-

վածքների ստատիկ արտապատկերն են: Կիրառվում են բոլոր տեսակի օրթո-

պեդիկ կոնստրուկցիաներ պատրաստելու ժամանակ: 

Ըստ  նշանակության 

ըստ ճնշման 
աստիճանի 

ըստ մեթոդի 

1. աշխատանքային  
2. օժանդակ 

1. կոմպրեսիվ 
2. դեկոմպրեսիվ 

1. անատոմիական 
2. ֆունկցիոնալ 

Դրոշմեր 
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Ֆունկցիոնալ դրոշմներ 

Ֆունկցիոնալ դրոշմը կիրառվում է շարժական պրոթեզներ պատրաս-

տելու ժամանակ: 

Ֆունկցիոնալ դրոշմի սահմանները ձևավորելու համար օգտագործվում է 

անհատական գդալ՝ շրջակա փափուկ հյուսվածքները դնելով ակտիվ և պասիվ 

շարժման մեջ: 

Կոմպրեսիվ դրոշմներ 

Նորմալ լորձաթաղանթի դեպքում՝ հավասարաչափ արտահայտված 

ենթալորձային շերտով (որտեղ առկա է), ցուցված են կոմպրեսիվ դրոշմները: 

Դեկոմպրեսիվ դրոշմներ 

Դեկոմպրեսիվ դրոշմեր ստանում են ատրոֆիկ, հիպերտրոֆիկ և 

«ծփացող» լորձաթաղանթների դեպքում: 

Ճնշման աստիճանը ղեկավարվում է դրոշմագդալների ծակոտկենու-

թյամբ և դրոշմանյութերի տարբեր մուկո-կոմպրեսիոն հատկություններով: 

Դրոշմագդալը դրոշմ ստանալու համար նախատեսված բժշկական 

նպատակ ունեցող արտադրանք է, որն ունի որոշակի ձև և չափ: 

Դրոշմագդալները լինում են ստանդարտ (սխեմա 1.5.2) և անհատական: 

 

 
Սխեմա 1.5.2. Ստանդարտ դրոշմագդալներ: 

 

Ոչ ծակոտկեն դրոշմագդալների համար օգտագործվում է հատուկ 

ադհեզիվ նյութ (եթե չունեն եզրային փական – RIM LOCK)՝ դրոշմանյութը 

գդալին կպցնելու համար, քանի որ այս դեպքում բացակայում է մեխանիկական 

ֆիքսացիան: 

Ստանդարտ դրոշմագդալները անատամ ծնոտների համար 

տարբերվում են ավելի կարճ եզրերով, որոնք կլորանում են դեպի ալվեոլյար 

կատար անցնելիս: 

Չափսերն են 7, 8, 9, 10: 
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Օկլուզիոն գդալներ. կիրառվում են վերին և ստորին ատամնաշարերից 

միաժամանակ դրոշմ ստանալու և կծվածքն արձանագրելու նպատակով՝ 
հպված ատամնաշարերի դեպքում: 

 

 

1.6. Քունքստործնոտային հոդ (ՔՍԾՀ) 
 

ՔՍԾՀ-ն (քունքստործնոտային հոդ) մարդու առավել շատ աշխատող հոդե-

րից մեկն է։ Ստորին ծնոտի շարժումները կատարվում են մշտապես՝ սնունդ 

ընդունելու, խոսելու, հորանջելու, կուլ տալու ժամանակ և այլն։ 

Կառուցվածքայնորեն այն սինովիալ (ձուսպային) հոդ է և ներառում է 

զարգացած մեծ համալիր՝ ապահովելով ստորին ծնոտի շարժումները։ 

ՔՍԾՀ-ի հիմնական բաղադրիչներն են` գանգի հիմը, ստորին ծնոտը, 

կապանները և ծամողական մկանները` իրենց անոթներով ու նյարդերով։ 

Հոդի ոսկրը կազմված է ստորին ծնոտի հոդային ելունի գլխիկից, քունքոսկրի 

հոդափոսիկից և հոդային թմբիկից։ 

Հոդափոսիկը (fossa mandibularis) քունքոսկրի կառուցվածքի օվալաձև և 

երկարավուն փոսություն է, որը տեղակայվում է անմիջապես լսողական ուղու 

առջև։ 

Հոդագլխիկը ստորին ծնոտի մի մասն է, որը մեդիալ և դիստալ կողմերից ունի 

ելուստներ, որոնք կոչվում են գլխիկի բևեռներ։ Հոդագլխիկի մեդիո-դիստալ 

երկարությունը 18-23մմ է, իսկ առաջա-հետին լայնությունը` 8-10մմ։ 

Հոդափոսիկի առջևում հոդային թմբիկն է։ Հոդագլխիկների արտիկուլյացիոն 

մակերեսները և հոդափոսիկները պատված են ավասկուլյար ֆիբրոզ թաղան-

թով։ Հոդագլխիկի և հոդաթմբիկի միջև է հոդային սկավառակը՝ օվալաձև, 

երկգոգավոր կառուցվածքով։ Սկավառակը կազմված է աճառային բջիջներ 

ներառող ֆիբրոզային շարակցական ամուր հյուսվածքից։ Սկավառակի այն 

մասը, որտեղ սովորաբար կատարվում է արտիկուլյացիան, զուրկ է անոթներից 

և նյարդերից: Սագիտալ հարթությունում սկավառակը հաստությամբ բաժան-

վում է 3 գոտիների։ Կենտրոնական գոտին ամենաբարակն է, իսկ եզրերի ուղղու-

թյամբ այն հաստանում է։ Նորմայում հոդագլխիկը տեղակայվում է սկավառակի 

կենտրոնական գոտում և սահմանակից է սկավառակի ինչպես առջևի, այնպես 

էլ հետին գոտիներին։ 

Հոդային սկավառակը հետին մասում ամրացված է փուխր շարակցական 

հյուսվածքով լցված շրջանին, որը հագեցած է արյունատար անոթներով ու 

նյարդերով։ Այդ շրջանը կոչվում է հետսկավառակային հյուսվածք կամ բիլամի-

նար գոտի: Վերևից այն սահմանակից է շարակցական հյուսվածքի թաղանթին, 

որը պարունակում է բազում էլաստինային թելեր։ Այդ թաղանթը հոդային 

սկավառակը միացնում է արտաքին լսողական անցուղու թմբկային հատվածին։ 

Բիլամինար գոտու ստորին սահմանը ստորին հետսկավառակային թաղանթն է, 

որը սկավառակի հետին մակերեսի ստորին մասը միացնում է հոդագլխիկի 

մակերեսին։ Ստորին հետսկավառակային թաղանթը գլխավորապես պարու-

նակում է կոլագենային թելեր։ Հետսկավառակային հյուսվածքի մնացած մասը 
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ետևից միանում է երակային ցանցին, որը լցվում է արյունով, երբ հոդագլխիկը 

շարժվում է առաջ; 

Սկավառակը միջային և կողմնային մասերից սերտորեն ամրանում է ստորին 

ծնոտի գլխիկի բևեռային ելուններին։ Սկավառակը կոլլագենային թելերի միջո-

ցով առաջային եզրով ամրանում է կապսուլային։ Առջևից՝ կապսուլայի կապան-

ների միջև, սկավառակը նաև ջլային թելերով ամրանում է վերին կողմնային 

թևակերպային մկանին։ Սկավառակի վերին մակերեսից էլաստիկ փնջային 

կապաններ են գնում դեպի հոդափոս, իսկ ստորին մակերեսից՝ կոպիտ ֆիբրո-

զային շարակցական հյուսվածք։ Վերին էլաստինային կապանները սկա-

վառակի առաջ տեղաշարժումից այն վերադարձնում են հետ, իսկ ստորինները 

(կոպիտ) սահմանափակում են նրա` դեպի առաջ չափից ավելի տեղաշարժը։ 

Սկավառակը հոդային խոռոչը բաժանում է 2 մասի՝ վերին և ստորին սինովիալ 

խոռոչների։ Վերին խոռոչում կատարվում է սահք (տեղաշարժ), իսկ ստորինում՝ 

պտույտ։ 

Հոդային խոռոչը ծայրամասորեն շրջապատված է կապսուլայով (պատիճով), 

որը շարակցահյուսվածքային թաղանթ է։ Վերևում կապսուլան (պատիճը) 

ամրանում է քունքոսկրին, ներքևում՝ հոդային ելունի վզիկին։ Հոդային կապ-

սուլան ունի 2 շերտ՝ արտաքին (ֆիբրոզ) և ներքին։ Կապսուլայի ներքին շերտը 

պատված է հատուկ էնդոթելիային բջիջներով, որոնք արտադրում են սինովիալ 

հեղուկ և լցնում 2 խոռոչները։ Բիլամինար գոտում նույնպես արտադրվում է 

սինովիալ հեղուկ, որը փոքրացնում է շարժման ժամանակ հոդավորվող 

մակերեսների շփումը, և միևնույն ժամանակ այն իմմունոբիոլոգիական միջա-

վայր է` պաշտպանելով հոդը ինֆեկցիաներից։ 

Հոդային կապսուլան ամրանում է արտահոդային կապաններով, որոնք հոդն 

ամրացնում են գանգի հիմքին։ 

Հոդի կապանները 

Հոդի կապանները կարևոր դեր են կատարում հոդի կառուցվածքի պաշտպա-

նության մեջ։ Դրանք հիմնականում կազմված են կոլագենային թելերից և ունեն 

հաստատուն երկարություն։ 

 ՔՍԾՀ-ն պահպանում են 5 խումբ կապաններ՝ 

 1) կոլատերալ, 

 2) կապսուլային, 

 3) ՔՍ (քունք-ստործնոտային), 

 4) մախաթա-ստործնոտային, 

 5) սեպա-ստործնոտային: 

Կոլատերալ սկավառակի կապաններ 

 Կոլատերալ կապաններն ամրացված են սկավառակի միջային և կողմ-

նային եզրերին և վերջիններս ամրացնում են հոդագլխիկի բևեռներին։ Դրանք 

հոդում առաջացնում են 2 խոռոչ՝ վերին և ստորին։ 

 Այս կապանների ֆունկցիան սկավառակի շարժումների սահմանա-

փակումն է հոդագլխիկից։ Դրանք հնարավորություններ են ստեղծում, որ 

սկավառակը վերջինիս սահքի ժամանակ շարժվի հոդի հետ միասին: 
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 Դրանց ամրացումը նաև հնարավոր է դարձնում հոդագլխիկի պտտական 

շարժումները սկավառակի հետ հարաբերած։ 
 

Կապսուլային կապաններ 

 Կապսուլային կապանները վերևից ամրացված են քունքոսկրին, իսկ 

ներքևից՝ հոդագլխիկի վզիկին։ 

 Այս կապանները դիմադրում են ցանկացած շարժումներին, որոնք ունակ 

են բաժանելու հոդային մակերեսները։ Դրանք կանխում են հոդախախտը։ 

ՔՍ (քունքստործնոտային) կապաններ 

 Կապսուլային կապանների կողմնային հատվածը ուժեղանում է խիտ 

թելիկներով, որոնք կազմում են ՔՍ-ի կապանները։ Դրանք կազմված են 2 

մասերից՝ արտաքին թեք և ներքին հորիզոնական։ 

 Կապանի թեք մասը սահմանափակում է բերանը բացելու աստիճանը, 

ինչպես նաև ստորին ծնոտի պտուտական հետ շարժումները բերանը բացման 

սկզբնական փուլում, որը կարող էր հանգեցնել պարանոցի հետծնոտային 

կառուցվածքների վնասման։ Կապանի ներքին հորիզոնական մասը սահմանա-

փակում է հոդի և սկավառակի հետ շարժումը` դրանով իսկ կանխելով 

հետծնոտային հյուսվածքների վնասվածքը։ 

Սեպա-ստործնոտային կապաններ 

Դրանք դուրս են գալիս սեպոսկրից և ամրանում են ստորին ծնոտի ճյուղի 

մեդիալ մակերեսին առկա լեզվակին։ Այն նաև սահմանափակում է ստորին 

ծնոտի հոդային ելունի և սկավառակի անջատումը։ 

Մախաթա-ստործնոտային կապաններ 

Դրանք սկիզբ են առնում մախաթելունից և ամրանում են ստորին ծնոտի 

ճյուղի անկյունին։ Ստորին ծնոտի հոդային ելունի և սկավառակի միջև անջատ-

ման սահմանափակումից բացի, այս կապանները նաև սահմանափակում են 

ստորին ծնոտի չափից դուրս առաջ շարժումը (պրոտրուզիվ շարժում)։ 

Ծամողական մկաններ 

Դրանք 4 զույգ մկաններ են, որոնք մասնակցում են ստորին ծնոտի 

բարձրացմանը՝ 

1. ծամիչ, 

2. քունքային, 

3. միջային թևակերպային, 

4. կողմնային թևակերպային: 
 

Ծամիչ մկաններ 

Ուղղանկյունաձև մկան է, որը սկիզբ է առնում այտային աղեղից և իջնելով 

ներքև` երկրորդ աղորիքի մակարդակին, ամրանում է ստորին ծնոտի ճյուղի 

ստորին սահմանի արտաքին մակերեսին և ստորին ծնոտի անկյունին։ Այս 

մկանը կազմված է 2 մասից՝ մակերեսային և խորքային։ Մկանի կծկման ժամա-

նակ ստորին ծնոտը բարձրանում է, և ատամները հպվում են անտագոնիստ-

ներին։ Մկանի մակերեսային մասի կծկման ժամանակ ծնոտն առաջ է տեղա-

շարժվում։ 
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Քունքամկան 

Հովհարաձև մկան է, որը սկիզբ է առնում քունքափոսից ու գանգի կողմ-

նային մակերեսից և իջնելով ներքև՝ ամրանում է ստորին ծնոտի պսակաձև 

ելունին։ Քունքամկանի կծկման ժամանակ ստորին ծնոտը բարձրանում է, և 

ատամները հպվում են անտագոնիստներին։ Բացի այդ` մկանների միջին 

հատվածի կծկման ժամանակ ծնոտը բարձրանում և հետ է գնում։ 
  

Միջային թևակերպային մկան 

Սկիզբ է առնում թևակերպային ելունի փոսից, իջնում է ներքև և ամրանում 

ստորին ծնոտի անկյան ներքին մակերեսին։ Մկանի կծկման ժամանակ ստորին 

ծնոտը բարձրանում է։ Մկանն ակտիվ է նաև ծնոտի առաջ տեղաշարժման 

ժամանակ։ Միակողմանի կծկման ժամանակ ծնոտը շարժվում է կողմ։ 
 

Կողմնային թևակերպային մկան 

Այս մկանը բաժանվում է 2 անկախ մկանների՝ վերին և ստորին 

կողմնային թևակերպային մկանները։ 
 

Ստորին կողմնային թևակերպային մկան 

Այս մկանը հեռանում է սեպոսկրի թևակերպային ելունի արտաքին 

մակերեսից, ուղղվում է հետ ու վերև և ամրանում հոդելունի վզիկին։ Այս մկան-

ների երկկողմանի միաժամանակյա կծկման ժամանակ ծնոտն առաջ է տեղա-

շարժվում։ Միակողմանի կծկման ժամանակ ծնոտը շարժվում է կողմնայնորեն, 

աշխատող մկանի հակառակ ուղղությամբ։ 
 

Վերին կողմնային թևակերպային մկան 

Այս մկանը հեռանում է սեպոսկրի մեծ թևի քունքային մակերեսից, հորի-

զոնական ընթանում է հետ և ամրանում է հոդաշապիկին, սկավառակին և 

հոդելունի վզիկին։ Նաև մասնակցում է ստորին ծնոտի առաջ տեղաշարժին և 

կողմնային շարժումներին:  
 

Ստորին ծնոտն իջեցնող մկաններ 

Ենթալեզվային խմբի մկաններն ունեն երկու ֆունկցիա։ Դրանք ունակ են 

բարձրացնելու ենթալեզվային ոսկորը (կորճոսկր) կամ իջեցնելու ստորին 

ծնոտը և տանելու հետ։ Այս խմբի մկաններն են՝ ծնոտակորճային (musculus 

mylohyoideus), կզակակորճայինը (musculuc geniohyoideus) և երկփորանի մկանի 

առաջային փորիկը (venter anterior m. digastricus): 
 

Ստորին ծնոտի շարժումները՝ 

1. պրոտրուզիա (առաջ շարժում), 

2. ռետրուզիա (ետ շարժում), 

3. լատերալ (կողմնային շարժում), 

4. ուղղահայաց (բացում, փակում): 
 

Եռաչափ հարթությունում ՔՍԾՀ-ում իրականացվող շարժումները կարելի 

է բաժանել 2 բաղադրիչի. 

1. Պտույտ (երբ մարմինը պտտվում է իր առանցքի շուրջ). կատարվում է 

ստորին խոռոչում: 
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2. Սահք (երբ մարմնի ներսում բոլոր կետերը կատարում են նույն շար-

ժումը). կատարվում է վերին խոռոչում։ 

Սկավառակը հոդային խոռոչը բաժանում է 2 մասի՝ վերին և ստորին 

սինովիալ խոռոչների։ Վերին խոռոչում կատարվում է սահք (տեղաշարժ), իսկ 

ստորինում՝ պտույտ։ 
 

Պտուտաձև շարժում 

Բոլոր երեք հարթություններում կարող է պտույտ կատարվել։ Յուրաքանչ-

յուր այդ հարթությունում պտույտը կատարվում է առանցքի շուրջ։ 
 

Պտույտ հորիզոնական առանցքի շուրջ 

Ստորին ծնոտի պտույտը հորիզոնական առանցքի շուրջ ստորին ծնոտի 

շարժումն է բացելու և փակելու ժամանակ։ Հոդերի պտտաձև շարժումն իրակա-

նանում է տերմինալ հոդային առանցքի շուրջ (առանցքային շարժում), այսինքն՝ 

երևակայական հորիզոնական գծի, որն անցնում է ՍԾ-ի ձախ և աջ հոդա-

գլխիկների պտույտի կենտրոնով։ Պտուտաձև շարժումը սահմանափակվում է 

մոտ մինչև 20մմ կտրիչային անջատումով՝ ՍԾ-ի տեղաշարժը սկսելուց առաջ։ 
 

Պտույտ ուղղահայաց առանցքի շուրջ 

Ուղղահայաց առանցքը պայմանական ուղղահայաց գիծ է, որն անցնում 

է աշխատող կողմի հոդագլխիկով, որի շուրջ՝ հորիզոնական հարթությունում 

կողմնային շարժումների ժամանակ պտտվում է ստորին ծնոտը։ Օրինակ՝ 

կողմնային շարժումն իրականանում է ուղղահայաց առանցքի շուրջ պտտվե-

լիս` տեղակայվելով աշխատող հոդային ելունում։ Այդպիսի պտույտ առանձին 

հազվադեպ է լինում. կատարվում է միայն այլ շարժումների հետ միասին։ 
 

Պտույտ սագիտալ առանցքի շուրջ 

Սագիտալ առանցքը պայմանական սագիտալ գիծը, որն անցնում է աշխա-

տող կողմի հոդագլխիկով, որի շուրջ ֆրոնտալ հարթությունում կողմնային 

շարժումների ժամանակ պտտվում է ստորին ծնոտը։ Սագիտալ առանցքի շուրջ 

պտույտ է կատարվում, երբ հոդագլխիկներից մեկը շարժվում է ներքև, իսկ 

մյուսը մնում է իր տեղում։ Այդպիսի պտույտ ինքնին հազվադեպ է լիննում, 

կատարվում է միայն այլ շարժումների հետ միասին։  

Ստորին ծնոտի սագիտալ շարժումներ 

Ստորին ծնոտի առաջ տեղաշարժն իրականացվում է m. pterygoideus 

lateralis-ի երկկողմանի կրճատմամբ:  

Հոդում ստորին ծնոտի գլխիկի շարժումը պայմանականորեն կարելի է 

բաժանել 2 փուլի. 

 1-ին փուլում սկավառակը գլխիկի հետ համընթաց սահում է հոդային 

թմբիկի մակերեսով: 

 2-րդում` գլխիկի սահքին միանում է պտուտային շարժումը սեփական 

լայնական առանցքի շուրջ:  

Կատարվում է վերին հոդային ճեղքում: Ստորին ծնոտի շարժումների 

ժամանակ պտույտը և սահքը հիմնականում կատարվում են միաժամանակ: 
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Ստորին ծնոտի հոդա-

գլխիկի անցած ուղին նրա առաջ 

շարժման ժամանակ կոչվում է 

սագիտալ հոդային ուղի: Միջինը 

այն հավասար է 7-10մմ: 

Եթե առանձին մասերի բա-

ժանենք ուղին, որն անցնում է 

ստորին ծնոտի գլխիկը հոդային 

թմբիկի լանջին հարաբերած 

(հոդային ուղի), ապա ամեն մասին 

կհամապատասխանի իր կորը: 

Այդպիսով ստորին ծնոտի գլխիկի 

որևէ կետով կամ կզակային 

արտացցվածքով անցած ուղին 

կտրտված գիծ է, որը բաղկացած է 

բազմաթիվ կորերից: Սագիտալ 

հոդային ուղու հետագիծը օկլյու-

զիոն հարթության հետ հատելիս 

առաջանում է անկյուն, որը կոչ-

վում է սագիտալ հոդային ուղու 

անկյուն:  

Ստորին ծնոտի առաջբեր-

ման աստիճանով պայմանավոր-

ված` հոդային ուղու սագիտալ 

անկյունը փոխվում է: Ըստ Գիզիի 

տվյալների` այն միջինը հավասար 

է 330 (նկ. 1.6.1): 

Օրթոգնատիկ կծվածքի դեպքում ստորին ծնոտի առաջ տեղաշարժն 

ուղեկցվում է ստորին կտրիչների սահքով` վերին կտրիչների քմային 

մակերեսով: 

Ստորին ծնոտի առաջ տեղաշարժի դեպքում ստորին կտրիչների անցած 

ուղին կոչվում է սագիտալ կտրիչային ուղի: 

Սագիտալ կտրիչային ուղու և օկլյուզիոն հարթության հատմամբ առա-

ջացած անկյունը կոչվում է սագիտալ կտրիչային ուղու անկյուն, որը միջինը 

հավասար է 400-500 (նկ.1.6.2): 

Ստորին ծնոտի առաջ գալու դեպքում առաջային օկլյուզիայի դիրքում 

միայն երեք կետում են հնարավոր ատամնահպումներ: Նրանցից մեկն առա-

ջային ատամների վրա է, իսկ մյուս երկուսը` երկրորդ կամ երրորդ աղորիքների 

դիստալ թմբիկների վրա: Այդ երևույթն առաջին անգամ նկարագրել է Բոնվիլը. 

այժմ այն կոչվում է «Բոնվիլի եռակետային կոնտակտ»: 
 

  

Նկ. 1.6.1. Սագիտալ հոդային ուղու անկյունը:

Նկ. 1.6.2. Սագիտալ կտրիչային ուղու անկյունը:



65 
 

Ստորին ծնոտի տրանսվերսալ շարժումներ 

Ստորին ծնոտի աջ կամ ձախ շարժումներն առաջանում են m. pterygoideus 

lateralis-ի միակողմանի կծկման դեպքում: Այդպես ծնոտի աջ տեղաշարժի 

դեպքում կրճատվում է ձախ արտաքին թևակերպային մկանը, իսկ ձախ 

տեղաշարժի դեպքում` աջը: Կծկված մկանի կողմում ստորին ծնոտի գլխիկը 

սկավառակի հետ տեղաշարժվում է ներքև, առաջ և մի փոքր ներս: Այդ դեպքում 

հակառակ կողմի հոդագլխիկը պտտվում է իր ուղղահայաց առանցքի շուրջ 

դեպի դուրս: Ստորին ծնոտի գլխիկը՝ կծկված մկանի կողմում, տեղաշարժվելով 

ներս, սագիտալ կտրիչային ուղու նախնական ուղղության հետ առաջացնում է 

անկյուն (Բեննեթի անկյուն): Տրանսվերսալ հոդային ուղու անկյունը (Բեննեթի 

անկյունը) առաջանում է ծնոտի կողմնային շարժման դեպքում` սագիտալ 

հոդային ուղու և ստորին ծնոտի հոդագլխիկի՝ դեպի ներս տեղաշարժի հետագծի 

հատմամբ: Այն միջինը հավասար է 150-170 (նկ. 1.6.3.ա): 

 

 

 

Տրանսվերսալ շարժումները բնութագրվում են ատամների օկլյուզիոն 

կոնտակտների համապատասխան փոփոխություններով: Ստորին ծնոտի կողմ-

նային շարժումների ժամանակ ատամների տեղաշարժի հետագծերը կորեր են, 

որոնք հատվում են բութ անկյամբ: Ինչքան ատամը ստորին ծնոտի հոդա-

գլխիկից հեռու է, այնքան անկյունն ավելի մեծ է: 

 Կենտրոնական կտրիչների աջ և ձախ տեղաշարժերի կորերի հատումից 

ստացված անկյունը կոչվում է տրանսվերսալ կտրիչային ուղու անկյուն կամ 

գոտիկական անկյուն և հավասար է 1000-1100 (նկ.1.6.3.բ): 

 Կարևորվում են ծամիչ ատամների հարաբերությունների փոփոխութ-

յունները ծնոտի կողմնային էքսկուրսիաների դեպքում: 

 Ծնոտի կողմնային շարժումների ժամանակ տարբերում են երկու կողմ` 

աշխատող և հավասարակշռող: Աշխատող կողմում ատամները դասավորվում 

են դեմ դիմաց` համանուն թմբիկներով, իսկ հավասարակշռող կողմում` տարա-

նուն: Այսինքն՝ ստորին ատամների թշային թմբիկները վերին ատամների 

քմային թմբիկների դիմաց են: 

Նկ. 1.6.3.ա) տրանսվերսալ 

հոդային ուղու անկյունը: 
Նկ. 1.6.3. բ) տրանսվերսալ 

կտրիչային ուղու անկյուն: 

ա բ 
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 Մինչ այժմ ստորին ծնոտի շարժումները արհեստականորեն բաժանվում 

էին կազմավորող պարզ բաղադրիչների (իջեցում, առաջբերում, կողմնային 

շարժում): Սակայն իրականում ստորին ծնոտի էքսկուրսիաները շատ բարդ են, 

քանի որ տարբեր շարժումների համակցում են: Օրթոպեդիկ ստոմատո-

լոգիայում համար հույժ կարևոր են ծամիչ շարժումները: Դրանց իմացությունը 

կարող է հեշտացնել պրոթեզների և արհեստական ատամների պատրաստումը: 

 Անկասկած է այն պնդումը, որ աշխատող կողմում համանուն թմբիկները 

հպվում են: Կողմնային ատամների այլ փոխհարաբերությունը չէր ապահովի 

սննդի տրորումը: 

 Հավասարակշռող կողմում տարանուն թմբիկների միջև հնարավոր է 

ինչպես կոնտակտի առկայություն, այնպես էլ դրա բացակայություն: Դա 

պայմանավորված է տրանսվերսալ օկլյուզիոն կորերի արտահայտվածությամբ, 

ատամնաշարերի լայնության հարաբերակցությամբ, ստորին ծնոտի լայնական 

տեղաշարժման ամպլիտուդով: 

 Առաջընթաց շարժում (սահք) 

 Ստորին ծնոտի շարժումները սահմանափակում են կապանները, հոդի 

անատոմիան, ինչպես նաև ատամների ձևաբանությունը (մորֆոլոգիա)։ Առաջին 

անգամ ստորին ծնոտի շարժման սահմանները՝ անատոմիական կառուցվածք-

ներով, ներկայացրել է բժիշկ Պոսսելտը։ Այդ շարժումները նա անվանեց սահ-

մանային շարժումներ։ Պոսսելտը ներկայացրեց ստորին ծնոտի սահմանային 

շարժումների եռաչափ դիագրամման։ Ստորին ծնոտի բոլոր հնարավոր շար-

ժումները կատարվում են այդ սահմանների ներսում։ 

Սահմանային շարժումներ սագիտալ հարթությունում 

 Ստորին ծնոտի շարժումները սագիտալ հարթությունում ունեն չորս 

բաղադրիչ (նկ. 1.6.4)՝ 

1. հետին սահման, 

2. առաջային սահման, 

3. վերին սահման, 

4. ֆունկցիոնալ շարժում: 

Հետին սահմանը կազմված է երկու է փուլից։  

Առաջին փուլ. Հոդագլխիկները հոդափոսիկի առավելագույն վերին դիրքում 

են, և տերմիալ հոդային առանցքի շուրջ պտույտի շնորհիվ կտրիչները հեռանում 

են։ Վերին և ստորին կտրիչների կտրող եզրերի միջև եղած առավելագույն 

հեռավորությունը պտույտի ժամանակ կարող է 20-25մմ լինել։ Այնուհետև՝ 

երկրորդ փուլում հոդագլխիկները սկսում են սահել հոդափոսիկով առաջ ու 

վար՝ մինչև հոդաթմբիկը, և ստորին ծնոտը առավելագույնս բացվում է։ Ստորին 

ծնոտի առավելագույն բացվելու ժամանակ վերին և ստորին կտրիչների միջև 

հեռավորությունը կարող է 40-60մմ լինել։ 

 Առաջային սահման. Առաջանում է, երբ հոդերը առավելագույն առաջա-

յին դիրքում են և այնտեղից ստորին ծնոտը առավելագույն բացում է։ 
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 Վերին սահման  

1. Սկզբում ստորին ծնոտը կենտրոնական 

փոխհարաբերության դիրքից շարժվում է առաջ, 

երբ առջևի ատամները սովորաբար կոնտակտի մեջ 

չեն, դեպի ֆիսուր-թմբիկային առավելագույն 

կոնտակտային դիրք (կենտրոնական օկլյուզիա), 

երբ նաև ֆրոնտալ ատամների միջև է առաջանում 

կոնտակտ։ 

2. Այնուհետև ստորին ծնոտի կտրիչները 

սահում են վերին ծնոտի կտրիչների քմային 

մակերեսով մինչև վերին և ստորին կտրիչների 

կտրող եզրերի կոնտակտը։ 

3. Հետո ստորին կտրիչները շարժվում են 

առաջ և վեր, մինչև որ տեղի հետին ատամների 

միջև կոնտակտ առաջանա։ 

4. Այնուհետև կտրիչները շարժվում են առաջ` 

մինչև ստորին կենտրոնական կտրիչների 

առավելագույն առաջային դիրք։ 

Ֆունկցիոնալ շարժումները 

կատարվում են սահմանային 

շարժումների ներսում։ 

Ստորին ծնոտի ֆունկցիո-

նալ շարժում կոչվում են բոլոր 

նորմալ, ՍԾ-ին հատուկ շար-

ժումները, որոնք կատարվում են 

մարդու խոսելու, ծամելու, հո-

րանջելու, կլման ժամանակ։ 

Սահմանային շարժումները 

հորիզոնական հարթությունում 

(նկ. 1.6.6)՝ 

1. ձախ կողմնային շարժում, 

2. ձախ կողմնային շարժ-

ման շարունակությունն առաջ 

շարժման հետ մեկտեղ, 

3. աջ կողմնային շարժում, 

4. աջ կողմնային շարժման շարունակությունն առաջ շարժման հետ 

մեկտեղ: 

Հորիզոնական հարթությունում ստորին ծնոտի շարժումները՝ կողմնային 

(տրանսվերսալ) շարժումները, ունեն իրենց առանձնահատկությունները։ 

Նկ. 1.6.4. Սահմանային 

շարժումները սագիտալ 

հարթությունում 

Նկ. 1.6.5. Ստորին ծնոտի տարբեր շարժումների

և պտտական առանցքի դիրքի ազդեցությունը 

ատամների հպման վրա. 
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Ստորին ծնոտի կողմնային շարժումների ժամանակ առկա է երկու կողմ՝ աշխա-

տող և ոչ աշխատող (հավասարակշռող)։ Այն ուղղությունը, որ ծնոտը տեղա-

շարժվում է կողմ, կոչվում է աշխատող կողմ, իսկ հակառակ կողմը՝ հավա-

սարակշռող։ Աշխատող կողմում, 

հորիզոնական հարթությունում 

հաճախ նկատվում է ստորին 

ծնոտի հոդագլխիկի աննշան 

կողմնային տեղաշարժ՝ որը 

հայտնի է որպես լատերոտ-

րուզիա կամ Բեննեթի շարժում։ 

Ոչ աշխատող (հավասա-

րակշռող) կողմի հոդագլխիկը 

շարժվում է առաջ, միջայնորեն ու 

թեթևակի վար, և իր նախնական 

դիրքի հետ մեկտեղ առաջացնում 

է անկյուն, որը հավասար է ≈150-

170: Այդ անկյունն առաջանում է 

մեզիոտրուզիվ կողմում և կոչվում է Բեննեթի անկյուն: 
 

 Սահմանային շարժումները ֆրոնտալ հարթությունում (նկ. 1.6.7) 

1. ձախ կողմնային վերին շարժում, 

2. ձախ կողմնային բացման շարժում, 

3. աջ կողմնային վերին շարժում, 

4. աջ կողմնային բացման 

շարժում: 

Երեք հարթություններում (սագի-

տալ, հորիզոնական, ֆրոնտալ) 

միացնելով ստորին ծնոտի սահմա-

նային շարժումները ստացվում է 

եռաչափ շարժում, որը ստորին 

ծնոտի շարժման առավելագույն 

դիապազոնն է ծրարի տեսքով։ 

Չնայած ծրարն ունի այդ առանձնա-

հատուկ կառուցվածքը, այնուամե-

նայնիվ տարբերություններ կհայտ-

նաբերվեն տարբեր մարդկանց 

դեպքում։ 

 

1.7. Մետաղական համաձուլվածքների ձուլումը  
 

Ձուլումը մետաղական դետալների ստացման ամենալայն տարածված 

մեթոդն է: Ձուլման պրոցեսը կազմված է հետևյալ փուլերից. 

Նկ. 1.6.6. Սահմանային շարժումները 

հորիզոնական հարթությունում: 

Նկ. 1.6.7. Սահմանային շարժումները 

ֆրոնտալ հարթությունում: 
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1) Մոմե կոնստրուկցիայի պատրաստում (նկ.1.7.1): 

2) Ձուլաձողային համակարգի տեղադրում.  

Ձուլաձողերը լինում են մոմից, պլաստմասսայից: 

Ձուլաձողերի հաստությունը համապատասխա-

նում է մոմե կոնստրուկցիայի հաստությանը: 

Գոյություն ունի ձուլաձողային համակարգի երկու 

հիմնական տեսակ` եզակի (նկ. 1.7.2) և բազմակի 

 (նկ. 1.7.3): 

  Բազմակի տեսակ օգտագործվում է մասնակի 

շարժական ձուլովի պրոթեզներ ձուլելիս: Երբ 

օգտագործվում է 

ձուլաձողային համակարգի 

այս տեսակը, պետք է 

նկատի ունենալ հետևյալը. 

ա) Նախընտրելի է օգտագոր-

ծել քիչ քանակությամբ, մեծ 

տրամագծով ձուլաձողեր, 

քան շատ, բայց բարակ ձու-

լաձողեր: 

բ) Նախընտրելի է, որ ձուլա 

ձողերը հնարավորինս լինեն 

կարճ և ուղիղ: 

գ) Պետք է խուսափել ձուլաձողերի ուղղության կտրուկ փոփոխությունից` 

խուսափելով T-աձև միացումներից: 

 Ձուլաձողային համակարգի նպատակը հետևյալն է` 

ա) ստեղծել տարածություն մոմե կոնստրուկցիայի համար, 

բ) ստեղծել ճանապարհ մոմի արտահոսքի համար, 

գ) ստեղծել ճանապարհ հալեցված մետաղի ներհոսքի համար, 

դ) փոխհատուցում է մետաղի նստեցումը կարծրացման ժամանակ: 
 

 3) Կաղապարում  

 Կաղապարող նյութերը (փաթեթանյութերը) կերամիկական զանգված են, որոնք 

հրակայուն նյութեր են: Այս նյութերն օգտագործվում են մոմե կոնստրուկցիան 

կաղապարելու համար` ստեղծելով հալեցված մետաղի ներհոսքի ճանապարհ:  

 Ըստ փաթեթանյութերի հատիկների չափի՝ լինում են փաթեթանյութերի երկու 

տեսակ. 

 Մանրահատիկավոր. այս փաթեթանյութերն ունեն մանրահատիկավոր 

կառուցվածք (օգտագործվում են պսակներ, ներդիրներ, գամիկներ, կամրջաձև 

պրոթեզներ ձուլելիս): 

 Խոշորհատիկավոր. այս փաթեթանյութերի հատիկներն ավելի խոշոր են 

(օգտագործում են մասնակի շարժական ձուլովի պրոթեզներ ձուլելիս): 

Նկ. 1.7.1.Մոմե կոնստրուկցիայի 

պատրաստումը: 

Նկ. 1.7.2. Ձուլաձողային 

համակարգի եզակի 
տեսակը: 

Նկ.1.7.3. Ձուլաձողային 

համակարգի բազմակի 

տեսակը: 
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 Ըստ փաթեթանյութերի կապող էլեմենտի՝ փաթեթանյութերը լինում են երեք 

տեսակի: Բոլոր տեսակների հիմնական մասը կազմում է սիլիցիումը (Si). նրանք 

տարբերվում են կապող նյութով. 

ա) Փաթեթանյութեր, որոնց կապող տարրը 

գիպսն է: Օգտագործվում են ոսկու համաձուլ-

վածքների համար, կարող են դիմակայել մինչև 

7000C ջերմաստիճանի: 

բ) Փաթեթանյութեր, որոնց կապող տարրը 

ֆոսֆատներն են: Օգտագործվում են կոբալտ-

քրոմ համաձուլվածքների համար, կարող են 

դիմակայել բարձր ջերմաստիճանի: 

գ) Այս փաթեթանյութերի կապող տարրը 

սիլիցիումն է: Օգտագործվում են ոչ ազնիվ 

մետաղների բարձր ջերմաստիճանով ձուլման 

ժամանակ` մասնակի շարժական ձուլովի 

պրոթեզներ ձուլելիս: 

 Մոմե կոնստրուկցիան ձուլաձողային հա-

մակարգի հետ կաղա-

պարելու ժամանակ 

պետք է ուշադրու-

թյուն դարձնել, որ այն 

կաղապարի պատե-

րից հավասարաչափ 

հեռավորության վրա 

լինի (գլանի մեջ) (նկ. 

1.7.4): 

Այնուհետև փաթե-

թանյութը խառնվում 

է ըստ արտադրողի 

ցուցումների: Գլանը 

տեղադրվում է 

թրթռիչի վրա, փաթե-

թանյութը աստիճա-

նաբար լցվում է մոմե կոնստրուկցիայի վրա` կանխելով օդի բշտիկների 

առաջացումը: Պետք է սպասել վերջնական կարծրանալուն (նկ. 1.7.5): 

  4) Մոմի հեռացումը և թրծումը 

 Թրծումն իրականացվում է մուֆելային վառարաններում, որոնք լինում են 

մեխանիկական և ծրագրավորվող (նկ. 1.7.6): 

 Թրծումը՝  

1. վերացնում է խոնավությունը` չորացնելով գլանը, 

2. գոլորշիացնում է մոմի մնացորդները` խոռոչ առաջացնելով գլանում, 

Նկ. 1.7.4. Մոմե կոնստրուկցիան

ձուլաձողային համակարգի հետ

կաղապարի պատերից պիտի 

լինի հավասարաչափ 

հեռավորության վրա: 

Նկ. 1.7.5. Փաթեթանյութը լցվում է

գլանի մեջ: 
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3. լայնացնում է գլանը`փոխհատուցելով մետաղի նստեցումը սառչելու 

ժամանակ: 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Ձուլում 

Ձուլման եղանակը պայմանավորված է օգտագործվող համաձուլվածքով և 

սարքավորումով: Բոլոր եղանակների հիմքում արկա է հալված մետաղի 

ուժային սրսկումը գլանի խոռոչի մեջ: Այդ ուժը կարող է լինել ցենտրիֆուգային 

(ավելի շատ է տարածված) կամ օդային ճնշումով: 

Մետաղը կարող է 

հալեցվել գազ-օքսիգենային 

այրիչով վակուումի միջո-

ցով: Որոշ լաբորատորիա-

ներում օգտագործվում է 

մետաղի հալեցման ինդուկ-

ցիոն եղանակը, որն ապա-

հովում է մետաղի արագ և 

լիարժեք հալեցումը (նկ. 

1.7.7, 1.7.8, 1.7.9): 

 6) Ձուլվածքը 

փաթեթանյութից ազատելը 

և ավազաշիթով մշակելը. 

 Ձուլվածքը զգուշորեն ազա-

տում են փաթեթանյութից, մշակում ավազաշիթով, որպեսզի հեռացվեն 

փաթեթանյութի մնացորդները (նկ. 1.7.10): 

 

Նկ. 1.7.6. Մուֆելային 

վառարան: Նկ. 1.7.7. Ցենտրիֆուգա: 

Նկ.1.7.8. Ինդուկցիոն 

սարք: 

Նկ. 1.7.9.

Վակուումային սարք:
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Նկ. 1.7.10. Ձուլվածքը փաթեթանյութից ազատելը և ավազաշիթով մշակելը: 

  

 7) Ձուլաձողային համակարգը հեռացնելը, հղկելը և փայլեցնելը. 

 Ձուլաձողային համակարգը հեռացվում է, ձուլվածքը հղկվում և փայլեցվում է: 
 

1.8. Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայում կիրառվող համաշխարհային և 

ժամանակակից դասակարգումները. 

Բոլոր ատամներն ունեցող հիվանդների ACP դասակարգումը

Ախտորոշիչ չափորոշիչներ I դաս II դաս III դաս IV դաս

1. Ատամի վիճակը 
Կատարյալ կամ նվազագույն ախտահարված 
(ատամների պսակային հանվածի 30-50% 
բացակայություն) 3 և պակաս ատամներ` 1-ին 
հատվածում (նկ. 1.8.1.)    
Չափավոր ախտահարված (ատամների 
պսակային հանվածի 30-50% բացակայություն) 4 
կամ ավելի ատամներ` 1-2 հատվածներում   
Բավականաչափ ախտահարված (ատամների 
պսակային հանվածի 50-70% բացակայություն) 4 
կամ ավելի ատամներ` 3-5 հատվածներում   
Խիստ ախտահարված (ատամների պսակային 
հանվածի 70% և ավելի բացակայություն) 4 կամ 
ավելի ատամներ` բոլոր հատվածներում   

2. Օկլուզիոն սխեման 

Կատարյալ կամ նվազագույն ախտահարված. ոչ 
մի նախաօրթոպեդիկ բուժման կարիք չկա:   

Չափավոր ախտահարված . օկլուզիոն սխեման 
տեղային, օժանդակ բուժման կարիք ունի:   

Բավականաչափ ախտահարված. հիմնովին 
բուժման կարիք կա ՝պահելու առկա օկլուզիոն 
սխեման ՝ առանց փոխելու օկլյուզիոն 
ուղղահայաց բարձրությունը:   
Խիստ ախտահարված. հիմնովին բուժման 
կարիք կա՝ վերականգնելու օկլուզիոն սխեման ՝ 
փոխելով օկլյուզիոն ուղղահայաց 
բարձրությունը:   
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Նկ. 1.8.1.Վերին և ստորին ծնոտներից յուրաքանչյուրը բաժանվում է 3-ական 

հատվածների: 1. ժանիքից ժանիք, 2. 1-ին նախաաղորիքներից հետին աղորիք, 3. 

սիմետրիկ կողմը: 

 

Մասնակի անատամության ACP դասակարգումը 

Ախտորոշիչ չափորոշիչներ I դաս II դաս III դաս IVդաս 

1. Անատամ հատվածի տեղակայությունը և չափը

Անատամ հատվածը տեղակայված է 1 
ծնոտում (բացակայող ատամներ` վերին 
ծնոտ≤ 2 կտրիչներ, ստորին ծնոտ ≤ 4 
կտրիչներ, ≤2 
նախաաղորիքներ,≤1նախաաղորիք և1 
աղորիք ): 

        

Անատամ հատվածը տեղակայված է 2 
ծնոտներում (բացակայող ատամներ՝ 
ժանիքներ և կամ վերին ծնոտ≤ 2 կտրիչներ, 
ստորին ծնոտ ≤ 4 կտրիչներ, ≤2 
նախաաղորիքներ,≤1 նախաաղորիք և 1 
աղորիք ): 

        

Անատամ հատվածը տեղակայված է 1 կամ 2 
ծնոտներում (բացակայող ատամներ՝ 
կողմնային հատված >3 ատամներ կամ 2 
աղորիքներ, առաջաjին-կողմնային հատված 
≥3 ատամներ, ժանիքներ` վերին կամ 
ստորին ծնոտում: 

        

Ցանկացած անատամ հատված կամ
անատամ հատվածների համակցություն, 
երբ հիվանդը խիստ բուժման կարիք ունի: 

        

2. Հենակետային ատամի վիճակը

Կատարյալ կամ նվազագույն
ախտահարված. նախաօրթոպեդիկ բուժման 
կարիք չկա: 
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Չափավոր ախտահարված. հենակետային 
ատամների անբավարար կառուցվածք ՝ 
որպես հենարան լինելու ներպսակային և 
արտապսակային ռեստավրացիաների 
համար, տեղային բուժման 
անհրաժեշտություն՝ պերիօդոնտալ, 
էնդոդոնտիկ, օրթոդոնտիկ ՝ նախատեսված 1 
կամ 2 հատվածներում: 

        

Բավականաչափ ախտահարված. 
հենակետային ատամների անբավարար 
կառուցվածք՝ որպես հենարան 
ներպսակային և արտապսակային 
ռեստավրացիաների համար, տեղային 
բուժման անհրաժեշտություն՝ 
պերիօդոնտալ, էնդոդոնտիկ, օրթոդոնտիկ ՝ 
նախատեսված 3 հատվածներում:

        

Խիստ ախտահարված. հենակետային 
ատամների անբավարար կառուցվածք ՝ 
հենարան լինելու ներպսակային և 
արտապսակային ռեստավրացիաների 
համար, որպես տեղային բուժման 
անհրաժեշտություն՝ պերիօդոնտալ, 
էնդոդոնտիկ, օրթոդոնտիկ ՝ նախատեսված 4 
և ավելի հատվածներում: 

        

3. Օկլյուզիան 

Կատարյալ կամ նվազագույն
ախտահարված. ոչ մի նախաօրթոպեդիկ 
բուժման կարիք չկա. 
 I դասի աղորիք-ծնոտային հարաբերություն:

        

Չափավոր ախտահարված. օկլուզիան
տեղային բուժման կարիք կա (enameloplasty. 
էմալի հեռացում վաղաժամ օկլուզիոն 
կոնտակտների հատվածում), I դաս աղորիք-
ծնոտային հարաբերություն:

        

Բավականաչափ ախտահարված. ամբողջ 
օկլյուզիայի բուժման կարիք կա՝ առանց 
փոխելով օկլուզիոն ուղղահայաց 
բարձրությունը 
II դասի աղորիք-ծնոտային հարաբերություն

        

Խիստ ախտահարված. խոշոր բուժման 
կարիք կա՝ վերականգնելու առկա օկլուզիոն 
սխեման ՝ փոխելով օկլուզիոն ուղղահայաց 
բարձրությունը 
II դասի 2-րդ ենթադաս կամ III դաս աղորիք-
ծնոտային հարաբերություն:

        

4. Ատամնաբնային ելունի բնութագիրը
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I դասի անատամություն   

II դասի անատամություն   

III դասի անատամություն   

IV դասի անատամություն   

Լրիվ անատամության ACP դասակարգումը

Ախտորոշիչ չափորոշիչներ I դաս II դաս III դաս 
IV 
 դաս 

1. Ոսկրի բարձրություն. միայն ստորին ծնոտ

I տեսակ՝ 21մմ և ավելի   

II տեսակ՝ 16-20մմ   

III տեսակ՝ 11-15մմ    

IV տեսակ՝ 10մմ և ավելի քիչ   

2. Վերծնոտային- ստործնոտային փոխհարաբերությունը

I դաս   

II դաս   

III դաս   

3. Վերին ծնոտի մորֆոլոգիան
A տեսակ. ավ արտահայտված առաջային 
շրթնային և հետին թշային վեստիբուլյար 
խորություն, վերին ծնոտայի թմբեր, 
կարթային փորակ, քմային դարի և 
էկզօստոզի բացակայություն , կայունություն 
վերտիկալ և հորիզոնական տեղաշարժի 
նկատմամբ:    
B տեսակ. հետին թշային վեստիբուլյար 
պատի կորուստ, վերին ծնոտային թմբի և 
կարթային փորակի թույլ 
արտահայտվածություն, քմային դարը և 
կամ կողմնային էկզօստոզները կլորացած 
են:   
C տեսակ. առաջային շրթնային 
վեստիբուլյար պատի կորուստ, քմային 
դարը և կամ կողմնային էկզօստոզները 
ոսկրային ներքնափոսերով են, 
հիպերպլաստիկ, շարժուն, առաջային 
ատամնաբնային ելունն:   
D տեսակ. առաջնային շրթնային և հետին 
թշային վեստիբուլյար պատի կորուստ, 
քմային դարը և կամ կողմնային 
էկզօստոզները կլորացած են կամ ոսկրային 
ներքնափոսերով, հիպերպլաստիկ, 
շարժուն, առաջային ատամնաբնային ելուն, 
արտահայտված առաջային քթային փուշ:   

4. Մկանների կպման տեղերն ու տեղակայությունը
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A տեսակ. լորձաթաղանթը հիմնականում
առանց անցանկալի մկանային կպման 
տեղերի:   
B տեսակ. ամրակցված լորձաթաղանթն
ամբողջ պրոթեզային դաշտի 
սահմաններում է ՝ բացառությամբ շրթնային 
վեստիբուլյար հատվածի, 
mentalis մկանի կպման տեղը 
համապատասխանում է ատամնաբնային 
ելունի կատարին,   
C տեսակ. ամրակցված լորձաթաղանթն 
ամբողջ պրոթեզային դաշտի 
սահմաններում է ՝ բացառությամբ շրթնային 
վեստիբուլյար և թշային հատվածների, 
mentalis, genioglossus մկանների կպման 
տեղերը համապատասխանում են 
ատամնաբնային ելունի կատարին:   
D տեսակ. ամրակցված լորձաթաղանթը 
հիմնականում հետին լեզվային հատվածում 
է, մնացած բոլոր հատվածներում 
լորձաթաղանթն ամրակցված չէ, շարժուն է   
E տեսակ. ոչ մի ամրակցված լորձաթաղանթ 
չկա, պրոթեզային դաշտի բոլոր 
հատվածներում լորձաթաղանթը շարժուն է:  
5. Այլ վիճակներ    
փոքր փափուկ և կարծր հյուսվածքային 
միջամտություն, պարզ իմպլանտների 
տեղադրում ՝ առանց ոսկրի 
աուգմենտացիայի, սահմանափակ 
միջծնոտային տարածություն (18-20մմ)   
փափուկ և կարծր հյուսվածքների 
աուգմենտացիա, իմպլանտների 
տեղադրում ՝ ոսկրի աուգմենտացիայով, 
դիմածնոտային դեֆորմացիաների ուղղում   

 հիպերակտիվ լեզու   
Քունքստործնոտային համախտանիշի 
արտահայտվածություն   
դիմածնոտային դեֆորմացիաներ, ծանր 
հոգեբանական խնդիրներով հիվանդներ, 
համակարգային հիվանդությունների խիստ 
արտահայտվածություն բերանի խոռոչում, 
ինչպես նաև օնկոլոգիական հիվանդներ   
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ԳԼՈՒԽ 2 

2.1. Ներդիրներ 
 

 Ատամնաշարի պսակային հատվածների քայքայումը զգալիորեն ներ-

գործում է հիվանդի արտաքին տեսքի, խոսքի և ծամողական ֆունկցիաների, 

դիմախաղի վրա: 

Ատամների պսակային հատվածի արատների դեպքում խախտվում են 

ատամի կազմախոսական ձևը և միջատամնային հպումները, որի հետևանքով 

լինդը ենթարկվում է կերակրի վնասարար ազդեցությանը: Առաջանում են 

ռետենցիոն գոտիներ, որտեղ կուտակվում և քայքայվում են կերակրի մնա-

ցորդները՝ հանգեցնելով լնդաբորբի և քրոնիկական պարօդոնտիտի առաջաց-

մանը: Ատամների պսակային հատվածի ախտահարումները շատ հաճախ 

ուղեկցվում են ցավով (ջերմային կամ մեխանիկական գրգռիչների հետևանքով), 

որի արդյունքում հիվանդն ախտահարված կողմով չի կարողանում ծամել: 

Հետևաբար այդ շրջանում հավաքվում են ատամնաքարեր և առաջանում է 

լնդաբորբ: Օկլյուզիոն մակերեսների ախտահարումների ժամանակ նվազում է 

ծամողական արդյունավետությունը: Ատամների պսակային հատվածի մաս-

նակի արատները շատ հաճախ վերականգնվում են ատամնալիցքի նյութերի 

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

դրանք ավելի ամուր են և ունեն նվազագույն նստեցում, ժամանակի ընթացքում 

չեն մաշվում և չեն գունափոխվում: 

 Ներդիրները անշարժ միկրոպրոթեզ են, որոնք օգտագործվում են ատա-

մի անատոմիական ձևը վերականգնելու համար, կանխարգելում են դրա հետա-

գա քայքայումը, շտկում են ծամողական ֆունկցիան, գեղագիտությունը և 

հնչյունաբանությունը, կարգավորում են քունք ստործնոտային հոդի ֆունկցիան 

(նկ.2.1.1): 

Ներդիրները ըստ պատրաստման նյութի լինում են՝ 

1. մետաղական (ոսկու, քրոմկոբալտային, արծաթ-պալադիումային 

համաձուլվածքներից) (նկ. 2.1.1.ա), 

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

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

   
 

 

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

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

լինում են 4 տեսակի (նկ. 2.1.3). 

1. Inlay ներդիրը տեղակայվում է միայն ատամի կարծր հյուսվածքների 

սահմաններում և վերականգնում է միայն օկլյուզիոն մակերեսի ակոսները 

(նկ. 2.1.2. ա): 

2. Onlay ներդիրը վերականգնում է ատամի օկլյուզիոն մակերեսը թմբիկներով՝ 

միաժամանակ տեղակայվելով ատամի կարծր հյուսվածքի տարբեր 

խորություններում (նկ. 2.1.2. բ): 

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

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

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

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

 
Նկ.2.1.2.Ներդիրների տեսակները ըստ վերականգնման ծավալի՝ 

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

 

Ներդիրների պատրաստման ցուցումներն են՝ 

 կարիեսը (1-ին, 2-րդ և 5-րդ դասեր), 

 սեպաձև արատը, 

 հիպոպլազիան և 

ֆլյուորոզը, 

 ախտաբանական 

մաշվածությունը (I0 և II0), 

 ատամների սուր և 

քրոնիկական 

վնասվածքները, 

 ատամների 

ժառանգական որոշ 

հիվանդություններ (ոչ 

լիարժեք դենտինոգենեզ, 

Ստեյնտոն-Կապդեպոնի 

համախտանիշ և այլն): 

Վերոհիշյալ հիվանդությունների հետևանքով ատամների կարծր հյուս-

վածքներում կարող են առաջանալ տարբեր չափերի և բնույթների ախտահա-

ա) բ) գ) դ) 

Նկ. 2.1.3. Ներդիրների տեսակները՝ ըստ ատամի 

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

ների արատների տեղակայմամբ՝ Բլեքը առաջարկել է տեղագրական հետևյալ 

դասակարգումը. 

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

շրջանում, 

2-րդ դաս՝ ծամիչ ատամների կոնտակտային մակերեսներին, 

3-րդ դաս՝ ֆրոնտալ ատամների կոնտակտային մակերեսներին՝ առանց 

կտրող եզրն ընդգրկելու, 

4-րդ դաս՝ ֆրոնտալ ատամների կոնտակտային մակերեսներին՝ կտրող 

եզրի ընդգրկումով, 

5-րդ դաս՝ բոլոր ատամների վզիկային մակերեսներին, 

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

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

ների դեպքում Միլիկևիչն առաջարկել է ատամի օկլյուզիոն մակերեսի քայքայ-

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

բերությունն է ինտակտ ատամի օկլյուզիոն մակերեսին: ԱՕՄՔՑ-ն որոշելու 

համար առաջարկվել է ատանդարտ թափանցիկ թիթեղիկ, որի վրա գծված է 

միլիմետրային ցանց: Այդ թիթեղիկը տեղադրելով ատամի օկլյուզիոն մակե-

րեսին՝ որոշում են արատի և օկլյուզիոն մակերեսների մեծությունը և դրանց 

փոխհարաբերությունը: Դա ունի գործնական նշանակություն: Երբ ԱՕՄՔՑ-ն 

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

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

տային գամիկավոր ներդիր ու պսակ (նկ.2.1.4): 

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

դեպքում Միլիկևիչի առաջարկած ատամի օկլյուզիոն մակերեսի քայքայման 

ցուցանիշը (ԱՕՄՔՑ): 
 

Ներդիրների պատրաստման հակացուցումներ են՝ 

 միաժամանակ վզիկային և «ծաղկող» կարիեսի առկայությունը, 

 ատամի երկուսից ավելի ախտահարված մակերեսների և սեպաձև արատի 

զուգակցումը, 

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

վնասցնել ներդիրները, 

  խիստ արտահայտված ախտաբանական մաշվածությունը (III0), 

 ատամների երկրորդ և երրորդ աստիճանների շարժունակությունը: 

Ներդիրների պատրաստման կլինիկական և լաբորատոր փուլերն են՝ 

1. ներդիրների համար հատուկ խոռոչի ձևավորումը, 

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

(ուղղակի եղանակի դեպքում), 

3.  գիպսե մոդելի պատրաստումը լաբորատորիայում, 

4. գիպսե մոդելի վրա մոմե կոնստրուկցիայի պատրաստումը, 

5. մոմի փոխարինումը համապատասխան նյութով լաբորատոր 

պայմաններում, 

6. պատրաստի ներդիրի մշակումը և հարմարեցումը գիպսե տիպարի վրա 

(անուղղակի եղանակի դեպքում) կամ բերանի խոռոչում (ուղղակի եղանակի 

դեպքում), 

7. ներդիրի հարմարեցումը բերանի խոռոչում (անուղղակի եղանակի 

դեպքում), 

8. ներդիրի ֆիքսումը: 

 Հիվանդի հետազոտումը և ցուցումների վերահավաստումը անցկացվում 

է ընդունված կարգով և հետազոտման հատուկ եղանակներով: Ռենտգեն 

հետազոտությամբ որոշվում է ատամի և հարատամնային հյուսվածքների 

վիճակը: Գիպսե ախտորոշիչ մոդելների միջոցով ճշտվում են հիվանդի կծվածքի 

առանձնահատկությունները, ինչպես նաև տվյալ ատամի և անտագոնիստների 

փոխհարաբերությունները: Հղկման հիմնական սկզբումքը պահպանողական 

հղկումն է: Ի տարբերություն այլ ռեստավրացիաների՝ մշակման են ենթարկվում 

միայն կարիեսով ախտահարված կամ տրավմայի հետևանքով վնասված 

հյուսվածքները: 

Ատամի խոռոչի ձևավորումը կարևոր փուլ է, որի ընթացքում պետք է 

հաշվի առնել ատամի կարծր հյուսվածքների կառուցվածքը, հաստությունը և 

անվտանգության գոտիները (կենսունակ ատամների դեպքում): Ատամի պսա-

կային հատվածի խոռոչի ձևավորումն անհրաժեշտ է կատարել այնպես, որ 

ստեղծվեն ներդիրի ամրացման, ծամողական ճնշման բաշխման համար 

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

ցություն չունենա առողջ հյուսվածքների վրա (նկ. 2.1.5):  

Ատամների հղկման ժամանակ հարկավոր է ստեղծել այնպիսի խոռոչ, 

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

մոդելը և ներմուծել պատրաստի ներդիրը: 

Ատամի պսակային հատվածի խոռոչի ձևավորումը ենթարկվում է 

ծամողական ճնշման բաշխման օրենքներին, որոնց համաձայն՝ անհրաժեշտ է 

հետևել ստորև ներկայացվող սկզբունքներին. 

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

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

3. Ձևավորված խոռոչի հատակը պետք է զուգահեռ լինի կակաղանի խոռոչի 

առաստաղին: 

4. Ներդիրի տեղաշարժը կանխելու նպատակով անհրաժեշտ է ստեղծել 

ռետենցիոն լրացուցիչ խոռոչներ: 

5. Մետաղական ներդիրները կիպ և ամուր տեղադրելու համար հարկավոր է 

ստեղծել ֆալց: 

 

 

 
Նկ. 2.1.5. Ատամների հղկումը ներդիր պատրաստելու համար: 

 

Կերամիկական ռեստավրացիաների պատրաստման լաբորատոր 

առանձնահատկությունները ի տարբերություն ձուլածո ռեստավրացիաների, 

պահանջում են հղկման եղանակի որոշակի փոփոխություններ: Խոռոչի ձևավո-

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

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

որպեսզի հեշտացվի պատրաստման ընթացքը և նվազեցվի կոտրման հավա-

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

հերմետիկություն: 

Ներդիրները պատրաստվում են 2 մեթոդով՝ ուղղակի և անուղղակի: 
 

Ուղղակի մեթոդ 

Ուղղակի եղանակի առավելություններն են. 

 Նվազում է բուժման ժամկետը: 

 Ինքնարժեքը ցածր է: 

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

 Ներդիրի մոդելավորումը բերանի խոռոչում հնարավորություն է տալիս 

հաշվի առնելու ֆունկցիոնալ օկլյուզիան: 

 Վնասվածքային պարօդոնտիտը կանխարգելելու համար հնարավորություն 

է ստեղծվում վերահսկելու ներդիրի սահմանները ոչ միայն խոռռչի եզրերով, 

այլև լնդեզրի հատվածում: 

Ուղղակի եղանակի թերություններն են. 

 Հիվանդի համար տհաճ է բերանում ներդիրի ձևավորումը: 

 Բերանի խոռոչում առկա է լորձաթաղանթի այրվածքի վտանգ: 

 Միջատամնային տարածություններում ներդիրի մոդելավորումը դժվար է: 

 Բժշկի ժամանակը կորչում է տեխնիկական աշխատանք կատարելու վրա: 

 Բժիշկը պետք է տեսականորեն և գործնականորեն հատուկ պատրաստված 

լինի մոդելավորման համար, 

 Բերանի խոռոչում առկա է ներդիրի կրկնակի մոդելավորման անհրաժեշ-

տություն, երբ այն դեֆորմացվում է խոռոչից հանելիս կամ անհաջող է 

ձուլվում: 

 Ներդիրի փորձարկման ժամանակը բերանի խոռոչում երկարում է, քանի որ 

հնարավոր չէ դա իրականացնել գիպսե տիպարի վրա: 

 Ձուլման ժամանակ մետաղի կրճատման կոմպենսատոր մեթոդներ 

հնարավոր չէ կիրառել: 

 Երբ հղկված են մեծ քանակով ատամներ, հարկ է լինում ներդիրների 

մոդելավորման գործընթացը բաժանել մի քանի բուժայցերի: 
 

Ներդիրների ձևավորումը 

Խոռոչը ձևավորելուց հետո այն լվացվում է, և սկսվում է ներդիրի 

ձևավորումը: Ներդիրը ձևավորելու նպատակով օգտագործվում է մոմ կամ 

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

ճնշում գործադրելով տեղադրվում է մշակված խոռոչի մեջ, և ձևավորվում են 

տվյալ ատամին համապատասխան բոլոր մակերեսները: Մոմի ավելցուկները 

հեռացվում են, որից հետո ծամողական մակերեսը ձևավորելու ժամանակ 

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

դուրս բերվում բերանի խոռոչից: Ձևավորված մոմե ներդիրը հեռացվում է 

խոռոչից մեկ կամ մի քանի բարակ գամիկների միջոցով: Լաբորատորիայում 

մոմը փոխարինվում է համապատասխան նյութով և մշակվում է: Պատրաստ-

ված ներդիրի պատերը պետք է սերտորեն հպվեն ատամի պատերին, որպեսզի 

հետագայում ատամի և ներդիրի միջև ճեղք չառաջանա: 
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Անուղղակի մեթոդ 

Անուղղակի եղանակի առավելություններն են 

 Խնայում է բժշկի և հիվանդի ժամանակը: 

 Բավականին ճշգրիտ է, եթե ձուլումն իրականացվում է հրակայուն 

մոդելի վրա, որը զգալիորեն նվազեցնում է կրճատումը: 

 Համակցված տիպարների միջոցով ներդիրների ձևավորումը միջա-

տամնային տարածություններում դառնում է ավելի մատչելի: 

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

րաստման ամբողջ ընթացքը, սկսած նրա մոմով ձևավորումից, կատարվում է 

լաբորատորիայում: 

Կողմնային ատամների համար կերամիկական ներդիրներ պատրաս-

տելու համար նպատակահարմար է դրոշմ ստանալ պոլիվինիլսիլօքսանային 

դրոշմանյութով: Դա հնարավորություն է տալիս անհրաժեշտության դեպքում 

ստանալու լրացուցիչ մոդելներ: Քանի որ լնդային եզրը ուսային հարթակի ձև 

ունի, ուստի այս հատվածի հստակ դրոշմ ստանալու համար բավական է 

ռետրակցիոն թելերի միջոցով կատարել փափուկ հյուսվածքների ռետրակցիա: 

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

նակներով: Ատամնատեխնիկական լաբորատորիայում դրոշմից ստացվում է 

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

փոխարինվում է համապատասխան նյութով, որը հարմարեցվում և մշակվում է 

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

ամրացվում է ցեմենտով: 

Մետաղական ներդիրները ձուլում են ստոմատոլոգիայում կիրառվող 

տարբեր համաձուլվածքներից: Նախընտրելի են թանկարժեք մետաղների հա-

մաձուլվածքները: Պատրաստի ներդիրը փորձարկելիս անհրաժեշտ է խոռոչի 

բոլոր պատերին ապահովել ներդիրի հավասարաչափ հպումը և արտի-

կուլյացիայի բոլոր փուլերում հակադիր ատամի հետ ճշգրիտ փոխհարա-

բերությունը: Ներդիրն ամրացվում է ցեմենտով՝ պահպանելով ընդունված բոլոր 

կանոնները: 

 Վերջին տարիներին ատամի կարծր հյուսվածքները վերականգնելու 

համար լայնորեն կիրառվում են մետաղակերամիկական և լրիվ կերամիկական 

ներդիրները: 

Բացի ավանդական՝ լաբորատորիայում պատրաստված կերամիկական 

ներդիրներից և վրադիրներից, կան նաև այլ նյութերից պատրաստված 

ներդիրներ և վրադիրներ՝ 

ա. Dicor,  բ. IPS-Empress: 

Ներդիրների պատրաստման նոր եղանակներից են՝ 

ա. CEREC-ը, բ. Celay-ը: 
 

Dicor 

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

դարձավ առաջին ապակեկերամիկական համակարգը, որն առաջարկել է 

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

այնպես ինչպես մետաղական ներդիրներ պատրաստելու դեպքում: 

 Կլինիկական տեսանկյունից այս և մյուս նյութերի միջև առկա է մեծ 

տարբերություն: Ձուլածո ապակյա նյութերով աշխատելիս ձուլված հիմնա-

կմախքի փորձարկումը խորհուրդ է տրվում կատարել առանձին այցելությամբ՝ 

մինչև նրա վրա մակերեսային գունանյութերով գունավորելը: Այս բուժայցի 

ընթացքում ստուգվում են կծվածքը և անհրաժեշտության դեպքում կատարում 

են շտկումներ: Փորձարկման ընթացքում բոլոր շտկումներից հետո ռեստավ-

րացիան վերադարձվում է լաբորատորիա, որտեղ նրա վրա քսվում են 

մակերեսային գունանյութերը ու Dicor համակարգի հետ համատեղելի հատուկ 

նյութերի միջոցով տրվում են հատկանշական գծերը: Բացի այդ ատամի և 

պոլիմերային ցեմենտի միջև կապն ամրացնելու համար ռեստավրացիայի 

ներքին մակերեսը թթվուտամշակում են 10% -անոց ամոնիակի դիֆտորիդով: 

Ձուլածո ապակյա ռեստավրացիաների առավելություններից են լավ եզ-

րային հպումը, մաշվածության նկատմամբ կայունությունը, ջերմային լայ-

նացման և սեղմման գործակիցների համապատասխանությունը, ճկվելու նկատ-

մամբ բարձր ամրությունը: 

Ձուլածո ապակյա ռեստավրացիաների թերություններից է մակերեսի 

գունավորման անհրաժեշտությունը, լրացուցիչ ժամանակի կորուստ փորձար-

կելիս և տեղադրելիս, տեխնոլոգիաների խախտման նկատմամբ բարձր զգայու-

նություն: Քանի որ այսպիսի ռեստավրացիաների գունավորումը մակերեսային 

է, ուստի ցանկացած հղկում դրանց մակերեսին թողնում է տգեղ սպիտակ 

հետքեր: Գունավորումից հետո ռեստավրացիաների մակերեսը չի կարելի 

շտկել՝ դրանց էսթետիկական տեսքը չխախտելու համար: Այդ պատճառով 

անատոմիական ձևը, կոնտակտային մակերեսները, կծվածքը շտկելու և հար-

մարեցնելու համար պահանջվում է լրացուցիչ այցելություն: Ձուլածո ապակուց 

պատրաստված ռեստավրացիայի պատրաստելու լաբորատոր ողջ պրոցեսը 

պետք է ընթանա մեթոդի ճշգրտությամբ՝ սկսած ձուլումից մինչև ռեստավ-

րացիայի գունավորումը:  

Ցավոք, բավականին հաճախ առաջացող ճաքերը սահմանափակում են 

Dicor նյութի օգտագործումը: 

IPS-Empress համակարգ  

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

Liechtenstein): Աշխատանքային մոդելի վրա ռեստավրացիան ձևավորվում է 

մոմով, այնուհետև տեղադրվում է ձուլաձողային համակարգը, և տեղադրվում է 

հատուկ նյութի մեջ: Մոմը այրումից հետո շատ բարձր ջերմաստիճանի ու 

վակուումի պայմաններում հիդրոստատիկ ճնշման ազդեցությամբ փափուկ 

կերամիկական խորանարդիկից ձևավորվում է ռեստավրացիան: Պետք է նշել, 

որ ներդիրներն ու վրադիրները սովորաբար պատրաստվում են անգույն 

պատրաստուկներից, որից հետո դրանց հաղորդվում է վերականգնվող կամ 

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

կական պսակներ պատրաստելու դեպքում: 

 
Նկ. 2.1.6. IPS-Empress համակարգով ներդիրի պատրաստումը: 

 

CEREC համակարգ 

Էսթետիկ ստոմատոլոգիայի զարմանալի ձեռքբերումները և ավելի 

էսթետիկ ռեստավրացիաներ պատրաստելու պահանջարկը մեծ հետաքրքրու-

թյուն առաջացրեցին համակարգչային մոդելավորման ու պատրաստման 

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

կապակցության առաջին վանկերից: Դա ավտոմատ համակարգ է, որում 

կիրառվում է սովորական դրոշմին փոխարինող օպտիկական սկանավորումը, 

մոնիտորի ու համակարգչի միջոցով կառավարվող ֆրեզավորող սարքը:  

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

րաստման համակարգչային տեխնոլոգիա (CAD/CAM) և ինֆրակարմիր 

օպտիկական կամերաներ, որոնք հնարավորություն են տալիս ապահովելու 

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

Այս համակարգի գլխավոր առավելությունը նրա աշխատանքի արա-

գությունն է ռեստավրացիաները կարող են ֆրեզավորվել, հարմարեցվել, տե-

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

ցիաները պատրաստված են փոփոխված ստանդարտներով հախճապակյա 

պատրաստուկներից, և կարող են ունենալ ատամի բնական գույնին համապա-

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

տեխնոլոգիան (CAD/CAM): 
 

Ռեստավրացիայի համակարգչային մոդելավորման ու պատրաստման 

առավելությունն այն է, որ դրանք ավելի խնայողական են լաբորատորիայում 

պատրաստվող ռեստավրացիաների համեմատ: CEREC-ը հնարավորություն է 

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

որ այդ դեպքում դրոշմներ ստանալու, ժամանակավոր կոնստրուկցիաներ 

պատրաստելու ու լաբորատոր աշխատանքների կարիք չկա: 
 

Celay համակարգ 

Celay համակարգը In-Ceram նյութից պատրաստված կերամիկական 

ներդիրներ, վրադիրներ, երեսպատիչներ, առանձին պսակների թասակներ և 

կամրջաձև պրոթեզների հիմնակմախքի համակարգչային պատրաստման 

բացառապես ճշգրիտ և արդյունավետ եղանակ է: 

 Մեթոդի հիմքում ընկած է կրկնօրինակող ֆրեզավորումը, որը նման է 

բանալիների կրկնօրինակմանը: Ռեստավրացիաները պատրաստում են Vita-ի 

գերամուր կերամիկական պատրաստուկներից և In-Ceram նյութի պատ-

րաստուկներից, որոնք ավելի լավ ֆիզիկական հատկություններ ունեն, քան այն 

նյութերը, որոնք կիրառվում են ավանդական եղանակների դեպքում: 

Գործարանային եղանակով արտադրված պատրաստուկները հոմոգեն են, և 

ունեն բարձր խտություն, գործնականորեն չունեն ծակոտկենություն ու մնացոր-

դային լարվածություն, որն ապահովում է կոտրվածքների ցածր հաճախակա-

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

րոն է: Այդ պատճառով դրանց 

մաշվածությունը մոտ է էմալի 

մաշվածության ցուցանիշներին: 

Celay ներդիրներ կիրառելիս 

կարելի է հասնել եզրային ճեղքի 

40-60 միկրոն չափի (նկ. 2.1.8): 

Նոր կերամիկական ներդիր-

ներ կամ վրադիրներ ունեցող 

պացիենտներին խորհուրդ է 

տրվում հատուկ ուշադրություն 

դարձնել լավ խնամքին և տնային 

պայմաններում ատամնա-

նստվածքների հեռացմանը: 

 

2.2. Գամիկավոր կոնստրուկցիաներ 
 

Ատամների պսակների մեծ արատների դեպքում, երբ հնարավոր չէ դրանք 

վերականգնել լցանյութերով, ներդիրներով, պսակներով կամ կիսապսակներով, 

օգտագործվում են գամիկավոր տարբեր կոնստրուկցիաներ: Դրանք հենարան 

են տարբեր տեսակի պսակների համար (մետաղական, մետաղապլաստմասսե, 

մետաղակոմպոզիտային, մետաղակերամիկական և լրիվ կերամիկական): Ինչ-

պես նաև գամիկավոր ներդիրները կարող են օգտագործվել որպես հենակետ 

կամրջաձև պրոթեզների համար: Այսպիսով, գամիկն անշարժ կոնստ-

րուկցիա է, որն ամրացվում է պսակային հատվածի զգալի արատով 

ատամի արմատի մեջ՝ արատը վերականգնող կոնստուկցիաներն ամ-

րացնելու նպատակով: 
 

Մեծ պսակային արատով ատամները հիմնականում լինում են կակղանի 

ախտահարմամբ, բայց երբեմն հանդիպում են պահպանված կակղանով 

ատամներ, հատկապես մեծահասակ հիվանդների շրջանում: Ցանկացած 

դեպքում ժամանակակից գամիկավոր կոնստրուկցիա ամրացնելու նպատակով 

ատամի էնդոդոնտիկ բուժումը պարտադիր է:  

Նկ. 2.1.8. Ներդիրի մոմե մոդելը ձևավորվում է 

ատամնատեխնիկի կողմից ձեռքով, իսկ սարքը 

կերամիկական խորանարդից հղկում է մոմե 

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

որոնց դեպքում էնդոդոնդիկ բուժումը պարտադիր չէ: Սակայն դրանք այլևս 

լայնորեն չեն կիրառվում: 
 

Գամիկների տեսակները 

 

1. Ըստ նյութի. 

 

 
Սխեմա 2.2.1. Գամիկների տեսակները ըստ նյութի:

մետաղական

ոչ մետաղական

ազնիվ մետաղների
համաձուլվածքներ

Au, Ag, Pt

ոչ ազնիվ մետաղների
համաձուլվածքներ

Cr-Co, Cr-Ni, Ti

ցիրկոնիումի դիօքսիդ
(ZrO2),

IPS‐Empress 

կերամիկական

մանրաթելային

ածխածնաթելային
Carbon Fiber Post

ապակեթելային
Glass Fiber Post
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2. Ըստ պատրաստման եղանակի. 
 

 
Սխեմա 2.2.2. Գամիկների տեսակները ըստ պատրաստման եղանակի: 

 

Չնայած այն հանգամանքին, որ մանրաթելային գամիկերը զիջում են 

իրենց ամրությամբ, դրանց առաձգականության աստիճանը բավական մոտ է 

դենտինի առաձգականության աստիճանին, և ունեն նրան ադհեզիվ ֆիքսվելու 

հնարավորություն, որոնց շնորհիվ կարելի է խուսափել արմատի պատերին 

գերճնշում փոխանցելուց, հետևաբար նաև արմատի անցանկալի կոտրվածքից: 

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

քիչ պսակային արատներով ատամների համար: 

Իսկ ցիրկոնիումի և մետաղի հիման վրա պատրաստված գամիկները, 

լինելով ավելի ամուր, ֆունկցիայի ժամանակ ավելի շատ ծամողական ճնշում են 

փոխանցում արմատի պատերին: Ստանդարտ գամիկների դեպքում այն ունի 

որոշակի ռիսկայնություն: Սակայն տվյալ նյութերից անհատականորեն պատ-

րաստված գամիկավոր ծայրատային ներդիրները (կանոնները ճիշտ պահպա-

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

կարող են ամուր հենարան դառնալ պսակների և կամրջաձև պրոթեզների համար 

անգամ դիստալ շրջանում:  

Անհատական գամիկների ֆիքսացիան ապահովվում է ոչ միայն գամիկի 

ցեմենտավորման մեծ մակերեսով, այլև շնորհիվ ատամի ներքին մակերեսին կիպ 

հպումով:  

  

ստանդարտ 

Inlay‐core 

անհատական 

Onlay‐core 

մետաղական 

ապակեթելային 

Glass Fiber Post 

ածխածնաթելային 

Carbon Fiber Post 

ցիրկոնիումի դիօքսիդ 
(ZrO

2
) 

մանրաթելային 

Ֆրեզավորված 
ZrO

2
  

Cosmo Post 
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Մանրաթելային գամիկներ 

Մանրաթելային գամիկները ստանդարտ չափերի և ձևերի գամիկներ են 

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

շաղափներ (դրիլներ) և րիմեռներ՝ արմատախողովակում տվյալ գամիկի համար 

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

 

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

համապատասխան րիմեռներով: 

 

 
 

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

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

Մանրաթելային գամիկները պատրաստված են կարծր թելիկների 

խրձերից (ապակեթել կամ ածխածնաթել), որոնք ներհրված են լցանյութի 

(ֆիլլերի) մեջ (նկ.2.2.5.): 

 

Ա Բ

Նկ. 2.2.2. Տարբեր չափսերի Peeso Reamer-

ներ՝ արմատախողովակը  

մշակելու համար 

Նկ. 2.2.3. Ապակեթելային գամիկներն 

իրենց համապատասխան շաղափներով

 և ֆիքսող ու ծայրատը վերականգնող 

նյութով: 
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Եվ ըստ թելիկների դասավորվածության՝ լինում են հյուսված կամ 

խրձային: Բազմաառանցքային ուղղություններով հյուսված թելիկները 

գամիկներին ճկող և պտտող ուժերի 

նկատմամբ ավելի բարձր դիմադրո-

ղականություն են հաղորդում՝ ի 

տարբերություն գծային դասավոր-

վածության թելիկների (խրձային): 

Լցանյութը, որը հիմնակա-

նում հատուկ կոմպոզիտային նյութ 

է, գամիկը ֆիքսող և ծայրատը վերա-

կանգնող նյութի հետ ունի ադհեզիվ 

կապ ստեղծելու հնարավորություն, 

քանի որ այդ ֆիքսող և ծայրատը 

վերականգնող նյութերի հիմքը հիմ-

նականում նույնպես կոմպոզիտ է 

(օր.՝ երկակի կարծրացման կոմպո-

զիտ ցեմենտներ): 

Ածխածնային գամիկները 

գեղագիտական չեն (առանձնանում 

են սև գույնով), սակայն հարկ եղած 

դեպքում ապակեթելայինի համե-

մատ ավելի հեշտ են հեռացվում 

արմատախողովակից (նկ. 2.2.6): 

Չնայած փոքր-ինչ ավելի ամուր 

լինելուն՝ ցանկալի է նույնպես 

կիրառել նվազագույն պսակային 

արատների դեպքում:  

  
 

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

սխեմատիկ տեսքով: 

 

ա բ 

Նկ. 2.2.4. Տարբեր ձևերի ապակեթելային

գամիկների օրինակներ: 
 

Նկ. 2.2.5. Ապակեթելային գամիկի թելիկների

խոշորացված պատկերը: 
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 Ապակեթելային 

գամիկները, ի տարբերություն 

ածխածնայինի, ունեն ավելի լայն 

կիրառություն, չնայած դրանց 

զիջում են ամրությամբ և արմա-

տախողովակից հեշտ հեռացնելու 

ունակությամբ: 

Ապակեթելային գամիկների 

հիմնական առավելությունները. 

 Գեղագիտական են (նկ. 

2.2.7): 

 Ունեն ադհեզիվ ֆիքսվելու 

հնարավորություն: 

 Ունեն դենտինին համարժեք ճկունություն, որի շնորհիվ ծամողական 

ճնշումն արմատի պատերով բաշխում են հավասարաչափ և չեն 

առաջացնում լարվածություն՝ ի տարբերություն ստանդարտ մետա-

ղական գամիկների: 

 

 Վերջիններիս շնորհիվ ստեղծվում է գամիկ-ցեմենտ-դենտին մոնոբլոկ 

համակարգ, որը և նվազեցնում է արմատը կոտրվելու հավանա-

կանությունը (նկ. 2.2.8, 2.2.9): 

 

 

   

 

 

Նկ. 2.2.7. Տարբեր չափերի ապակեթելային

գամիկներ: 

ա բ 

գ 

Նկ.2.2.8. ա) ապակեթելային գամիկի 

ֆիքսումը արմատախողովակում,  

բ) ծայրատի վերականգնումը 

կոմպոզիտ ցեմենտով,  

գ) վերջնական հղկումը: 
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Ցիրկոնիումի դիօքսիդի հիման վրա պատրաստված գամիկներ 

 

 Այս գամիկները շատ գեղագիտական են և ի տարբերություն ապակե-

թելային գամիկների՝ բավականին ամուր: Հաշվի առնելով այդ գամիկների 

առաձգականության նվազագույն լինելը, դրանց մեծ ամրությունը կարող է նաև 

բացասական դեր կատարել՝ ծամողական մեծ ճնշում փոխանցելով արմատի 

պատերին, ինչը (անվտանգության կանոնները չպահպանելու դեպքում) կարող է 

հանգեցնել արմատի կոտրվածքի կամ գամիկի ապացեմենտավորման:  

 

Ցիրկոնիումի դիօքսիդի գամիկները լինում են ինչպես ստանդարտ 

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

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

անհատականացվելու կերամիկայով: Այդ դեպքում ատամի ծայրատային 

հատվածը հատուկ նախատեսված կերամիկայով (IPS-Empress) վերականգնվում 

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

 

 

 

Նկ. 2.2.9. Գամիկ-ցեմենտ-դենտին 

մոնոբլոկ համակարգ՝ ապակեթելային 

գամիկի կիրառմամբ: 

Նկ. 2.2.10. Cosmo Post ստանդարտ 

ցիրկոնիումի գամիկներ, 

համապատասխան չափերի 

շաղափներ արմատախողովակի 

մշակման համար և դրոշմ 

ստանալու համար նախատեսված 

գամիկների մետաղական 

անալոգներ: 
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ա բ

ա բ

գ դ 

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

բ) ծայրատների ձևավորումը մոմով ու փոխարինումը կերամիկայով: Մոդելի 

վրա տեղադրված արդեն կերամիկայով անհատականացված Cosmo Post 

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

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

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

 
  

 

Սխեմա 2.2.3. Գամիկների տեսակներն ըստ ֆիքսացիայի: 

 

Ինչպես արդեն նշվեց, մետաղական և ցիրկոնիումի դիօքսիդի գամիկները, 

չունենալով դենտինին համարժեք մեխանիկական հատկություններ, ավելի շատ 

ծամողական ճնշում են փոխանցում արմատի պատերին: Եվ այդ ճնշումն ավելի 

է մեծանում ստանդարտ գամիկների դեպքում: 

Ֆիքսելիս ցեմենտի կիրառումից բացի, ստանդարտ ակտիվ գամիկները 

պտուտակում են արմատի պատերի մեջ՝ ապահովելով նաև հավելյալ մեխանի-

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

բացասական կողմեր: 
 

  

ակտիվ պասիվ 

ստանդարտ 

գամիկներ 

պասիվ 

ստանդարտ ակտիվ 

ստանդարտ  
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Ակտիվ ստանդարտ (մետաղական) գամիկների թերությունները 

 

 

 
 

 
 

 

 Պտույտն արմատի մեջ կարող է 

առաջացնել լարվածություն, որը 

հետագայում ծամողական ուժերի 

ներքո կարող է բերել արմատի 

կոտրվածքի: 

 Դրանց փոքրիկ ծայրատային հատվածը չի 

ապահովում վերականգնող կոնստուկցիայի 

համար լավ ռետենցիա. կոնստրուկցիայի 

տեղաշարժ, ապացեմենտավորում: 
 Դրանք քիմիական կապ չեն ստեղծում ոչ 

բնական դենտինի և ոչ էլ ծայրատը 

վերականգնող նյութի հետ. 
  տեղաշարժ, ապացեմենտավորում, արմատի 

կոտրվածք: 

 Արմատի պատերին կիպ չհպվելու և 

երբեմն կարճ լինելու պատճառով 

ֆունկցիայի ժամանակ հաճախ 

առաջացնում են մեծ լծակային 

ճնշում՝ փոքր գամ/ մեծ պսակ 

հարաբերությամբ.   գամիկի 

տեղաշարժ արմատի մեջ, 
  արմատի կոտրվածք: 

 Չնայած գլանաձև ստանդարտ 

գամիկներն ունեն բավականին լավ 

ռետենցիա, դրանք ստեղծում են 

լարվածություն և թուլացնում են 

արմատը գամիկի գագաթային 

հատվածում. արմատի ռեզորբցիա, 

կոտրվածք: 
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4. Ըստ ձևի. 

  
Սխեմա 2.2.4. Գամիկների տեսակները ըստ ձևի: 

 

5. Ըստ բարդության. 

 

 

 
 

Սխեմա 2.2.5. Գամիկների տեսակները ըստ բարդության: 

 

 

գլանաձև 

      

կոնաձև 

ստանդարտ գամիկներ 

պարզ 
բարդ 

անհատական գամիկներ‐ 

ծայրատային գամիկավոր 

ներդիրներ 
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Մետաղական և ցիրկոնիումի դիօքսիդից պատրաստված ծայրատային 

գամիկավոր ներդիրներ 
 

Ծայրատային գամիկավոր ներդիրները անհատականորեն պատրաստ-

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

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

վածքները ծայրատի հատվածում և ֆիքսելիս կիպ հպվում են ատամի ներքին 

մակերեսին: 

Ստանդարտ գամիկների համեմատ գամիկավոր ներդիրներն առավել 

նախընտրելի են, երբ՝ 

 պսակի արատն առավել մեծ է, 

 ծամողական մեծ ճնշում պետք է ընկնի տվյալ ատամի վրա, 

 ատամը հենակետ է լինելու կամրջաձև և մասնակի շարժական 

աղեղային պրոթեզների համար: 

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

նափոսերից և բարակ ու անհուսալի պատերից ազատվելու համար ատամն 

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

ռումը, որը երկարացնում է աշխատանքի ժամանակն ու այն ավելի արժեքավոր 

դարձնում: 

Ինչպես արդեն նշվեց, դրանք լինում են պարզ և բարդ: 

Պարզ են կոչվում այն ծայրատային գամիկավոր ներդիրները, որոնք 

պատրաստված են մեկարմատանի կամ այն բազմարմատանի ատամների 

համար, որոնց արմատախողովակների գամիկին հպվող մասերն իրար 

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

Բարդ գամիկները 2-3 մասից բաղկացած անհատական գամիկներ են, 

որոնք պատրաստվել են տարամիտված արմատախողովակներով բազմար-

մատանի ատամների համար (նկ. 2.2.15): 
 

 
 

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

 a) ավազաշիթով մշակված, b) փայլեցված: 

 

Հիմնականում ծայրատը 

պատրաստվում է ամբողջական՝ 

մեկ կամ երկու ներարմատային 

մասերին կպած, որի միջով 

անցնում են մյուս մեկ կամ երկու 

ներարմատային մասերը (նկ. 

2.2.16): Առանձնահատկությունն 

այն է, որ յուրաքանչյուր առանձին 

մաս ունի իր սեփական ներմուծ-

ման ուղին: 

Առանձին ներարմատային 

մասերի բռնիչները նախատեսված 

են հեշտ փորձարկման համար, 

հետագայում դրանք կտրվում են: 

 

   
Նկ. 2.2.16. Մետաղական բարդ ծայրատային գամիկավոր ներդիրներ՝  

ա) երկու առանձին ներարմատային մասերով, բ) մեկ առանձին 

ներարմատային մասով:  

 

 Իսկ երբեմն ծայրատը գամիկավոր մասերի հետ բաժանված է լինում 

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

են ցեմենտով: 

Նկ. 2.2.15. Տարամիտված 

արմատախողովակներով բազմարմատանի 

ատամի համար պատրաստված մետաղական

բարդ ծայրատային գամիկավոր ներդիր: 

ա բ
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Ինչպես նշվեց վերևում, գոյություն ունեն նաև ամբողջովին ցիրկոնիումից 

պատրաստված անհատական գամիկավոր ներդիներ (նկ. 2.2.18):  

 

 
Նկ. 2.2.17. CAD/CAM եղանակով ցիրկոնիումի դիօքսիդից ծայրատային 

գամիկավոր ներդիրի պատրաստումը: 

 

Դրանք պատրաստվում են տարբեր ֆրեզավորման (հղկման) եղանակներով՝ 

գամիկը ձևավորելով մեկ ամբողջական բլոկից. 

 CAD/CAM եղանակ. ֆրեզավորում համակարգչային հատուկ ծրագրի 

միջոցով՝ ստեղծելով վիրտուալ մոդելներ և հղկելով ավտոմատ ֆրեզավորող 

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

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

նակում է սովորական մոդելի վրա տեխնիկի կողմից ձևավորված կոնստ-

րուկցիան՝ փոխելով այն համապատասխան նյութի: Թեև ճշգրտությամբ 

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

   
Նկ. 2.2.18. ա) ցիրկոնիումի դիօքսիդից պատրաստված ծայրատային 

գամիկավոր ներդիներ, բ) արդեն տեղադրված են ատամների վրա: 
 

Ի տարբերություն նախկինում կիրառվող գամիկավոր պսակների` 

ծայրատային գամիկավոր ներդիրների վրա ամրացվող կոնստրուկցիաները 

(պսակներն ու կամուրջները) անհրաժեշտության դեպքում կարելի է փոխել` 

առանց գամիկավոր ներդիրը հեռացնելու (նկ. 2.2.19): 

Ծայրատային գամիկավոր ներդիր պատրաստելիս աղորիքների համար 

հիմնական են համարվում վերին աղորիքների քմային և ստորինների դիստալ 

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

2.2.20): Մյուս արմատախողովակներն օգտագործվում են հավելյալ (ավելի քիչ 

երկարությամբ՝ առավելագույնը մինչև արմատի ծունկը):  

(նկ. 2.2.20, 2.2.21): 

ա բ 

բ ա 

Նկ. 2.2.19. ա) գամիկավոր ներդիրի և 

վերածածկող պսակի կիրառումը 

կենտրոնական կտրիչի և 

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

դիստալ արմատախողովակներում: 

 

  
Նկ. 2.2.21. Գամիկների սխեմաներ տարբեր ատամների օրինակներով՝ 

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

 

Ծայրատային գամիկավոր ներդիրների օգտագործման ցուցումները 

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

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

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

պսակներով և կիսապսակներով (նկ. 2.2.22, 2.2.23): 
 

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

ախտահարումների օրինակներ: 

 

2) Ատամի պսակի կոտրվածք, երբ կոտրվածքի գիծը հատում է 

կակղանային խոռոչը (նկ. 2.2.24): 

 

ա բ գ 

ա բ 
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3) Ատամների կարծր հյուսվածքների արտահայտված ախտաբանական 

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

4) Ատամների զարգացման և դիրքի անոմալիաներ, որոնք չեն ուղղվում 

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

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

 

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

կակղանային խոռոչը: 

 

 
Նկ. 2.2.25. Ատամների կարծր հյուսվածքի արտահայտված ախտաբանական 

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

օրթոդոնտիկ, թերապևտիկ կամ օրթոպեդիկ այլ եղանակներով: 

 

Ծայրատային գամիկավոր ներդիրների օգտագործման հակացուցումներն են. 

 

ա) Բացարձակ հակացուցումներ՝ 

 

1. ախտաբանական փոփոխություններ պերիօդոնտալ հյուսվածքներում, որոնք 

հնարավոր չէ բուժել, 

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

3. արմատախողովակների անանցանելիություն, 

4. շատ կարճ և թեք արմատներ, 

5. չափազանց բարակ պատերով արմատներ, 

6. ատամի ուղղահայաց կոտրվածք (նկ. 2.2.27), 

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

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

 

ա բ  գ  
Նկ. 2.2.27. Ատամի ուղղահայաց կոտրվածք` 

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

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

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

կտրիչի ռենտգեն պատկերը: 

 

բ) Հարաբերական հակացուցումներ՝ 

1. լորձաթաղանթի հիվանդություններ, 

2. պերիօդոնտալ հյուսվածքներում ախտաբանական փոփոխություններ, 

որոնք հնարավոր է բուժել, 

3. թերի բուժած արմատախողովակներ, որոնք հնարավոր է վերա-

լիցքավորել, 

4. ապեկէկտոմիայի ենթարկված ատամներ: 

Ապեկէկտոմիայի ենթարկված ատամների համար գամիկի պատրաս-

տումը հարաբերական հակացուցում է, քանի որ կարճանում է արմատի 

երկարությունը և վերանում է բնական գագաթային նեղացումը, որի 

պատճառով արմատախողովակի մշակման ժամանակ առաջանում է լիցքի 

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

առնել առաջացած պսակ/արմատ հարաբերությունը (ստորև նշված են դրան 

վերաբերող կանոնները), իսկ արմատախողովակը պետք է մշակել դանդաղ 

և զգուշորեն՝ ռենտգեն հսկողությամբ: 

Ատամներին ներկայացվող պահանջները և դրանց մշակման սկզբունքները 

գամիկների պատրաստման ժամանակ 

 

1. Արմատախողովակը պետք է լավ անցանելի լինի: 

2. Արմատը պետք է կարիեսով ախտահարված չլինի: 

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

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

արմատների դեպքում ծայրահեղ նվազագույնը 3մմ է: 

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

կլինիկական պսակը: 

6. Գամիկի ներարմատային հատվածի օպտիմալ երկարությունը պետք է 

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

պակաս, քան 1/2 – ը: 
 

 
Նկ. 2.2.29. Ապեկէկտոմիայի ենթարկված ատամ, որի վիրահատված հատվածը 

ժամանակի ընթացքում վերականգնվել է ոսկրային հյուսվածքով: 

 

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

8. Գամիկի ներարմատային մասի երկարությունը նույնպես պետք է 

գերազանցի կամ գոնե հավասար լինի ապագա պսակի երկարությանը 

(նկ. 2.2.30): 

9. Արմատախողովակը մշակելուց հետո արմատի պատերի հաստությունը 

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

պայմանավորված ատամի խմբային պատկանելիությամբ և չափերով, 

մասնավորապես ստորին կտրիչների դեպքում): 

10. Ցանկալի է, որ գամիկի ներարմատային մասի լայնությունը չգերազանցի 

արմատի տվյալ հատվածի տրամագծի 1/3-ը 

11. Արմատը պետք է լինի կայուն: 

 

Բացի վերը նշվածներից, գոյություն ունեն ևս մի քանի շատ կարևոր 

կանոններ. 

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

հղկելիս ձևավորվի (կամ հեռանկար ունենա ձևավորվելու) այնպես, որ 

արդյունքում արհեստական պսակը օղակի կամ օձիքի պես շրջապատի ատամի 

պահպանված ուղղահայաց պատերը՝ կանխարգելելով գամիկի պտույտն 

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

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

1-1,5մմ հաստություն (նկ. 2.2.31):  

 

Նկ. 2.2. 31. Ferrule effect-ի 

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

պահպանված դենտինային հյուսվածք, որը շրջապատված է արհեստական պսակով: 

արհեստական պսակ 

 

գամիկավոր ներդիրի ծայրատային 

հատված 
 

պահպանված վերլնդային 

դենտինային հյուսվածք 

 

 

 
գամիկի ներարմատային հատված 

 

 

 

 
արմատալիցք 

Նկ. 2.2.30. Արմատախողովակների մշակման 

սկզբունքները վերին կենտրոնական կտրիչի 

սխեմատիկ օրինակով. պատրաստված են 

ձուլածո ծայրատային գամիկավոր ներդիր և 

մետաղկերամիկական պսակ. 

 

A. պսակային հատված, 

B. գամիկավոր ներդիրի ներարմատային

հատված, որն ավելի երկար է, քան ամբողջ

պսակային հատվածը՝ A < B 

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

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

ծամողական ճնշումը գամիկի միջոցով փոխանցվի արմատի պատերի 

երկայնական առանցքին գրեթե զուգահեռ և տարածվի ամբողջ արմատով 

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

պատերը նաև, մեծացնելով ցեմենտավորման մակերեսը, մեծացնում են գամիկի 

ռետենցիան (նկ. 2.2.32.բ): 

Իսկ այն դեպքում, երբ առկա է վերլնդային հատվածի հյուսվածքների 

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

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

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

կոնայնությամբ, բարակ պատերով և մեզիո-դիստալ արտահայտված ակոս-

ներով արմատներ: Հիմնականում դրանք նախաաղորիքներն են, հատկապես 

վերին ծնոտի: 
 

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

ցեմենտավորման մակերեսի մեծացումը: 
 

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

ամուր վերլնդային հյուսվածք, b) արհեստական պսակի համար եզրային հղկումը 

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

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

հղկվում է գամիկի եզրի մակարդակով՝ առանց արհեստական պսակի տակ ներառվող 

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

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

համար կատարվել է գամիկի եզրից ավելի ապիկալ (պահպանելով կենսաբանական 

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

ատամը հնարավոր կոտրվածքից: 

 

Եթե չկա ավելի ապիկալ հղկելու հնարավորություն, կարելի է կատարել 

ատամի կլինիկական պսակի երկարացում օրթոդոնտիկ կամ վիրաբուժական 

եղանակներով, որոնց արդյունքում կրկին կունենանք վերլնդային կարծր 

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

ունեն որոշակի հակացուցումներ՝ պայմանավորված կլինիկական արմատի 

կարճեցմամբ: 

Այսպիսով, արհեստական պսակի համար գամիկի եզրից ավելի ապիկալ 

հղկելը ստեղծում է Ferrule effect և պաշտպանում է ատամը կոտրվելուց 

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

Երբեմն ցանկալի է նաև ստեղծել հավելյալ հակապտտական 

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

արմատախողովակով արմատների ելանցքի մոտ: Այն հղկվում է ելանցքի 

ամենահաստ հատվածում (նկ. 2.2.36): 

Հակապտտական փորակը շատ ավելի մեծ նշանակություն կունենա այն 

ատամների համար, որոնց պսակային հյուսվածքները չեն բավարարում, քանի 

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

արմատի պատերի երկայնական առանցքին գրեթե զուգահեռ: Պարզապես այս 

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

ամորտիզացիոն հարթակ (նկ. 2.2.37): 

 
 

Ամեն դեպքում ատամն առանց ֆեռուլի պահպանում են շատ 

հազվադեպ, այն էլ եթե այն բեկակալվում է կամրջաձև պրոթեզով այլ 

ատամների հետ: 

 
 Նկ. 2.2.37. Ներքին ամորտիզացիոն հարթակի սխեմաները: 

Ատամի ռենտգեն 

պատկերը, որը հղկվել է 

Ferrule effect-ով: 

Նկ. 2.2.36.  

Հավելյալ 

հակապտտական 

ակոս: 
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Հիվանդի հետազոտումը և նախապատրաստումը մետաղական ծայրատային 

գամիկավոր ներդիրներով պրոթեզավորմանը 
Մինչ պրոթեզավորումը սկսելը հարկավոր է անցկացնել հիվանդի 

հետազոտում, որը ներառում է՝  

1.անամնեստիկ տվյալների գրառում, 

2.կլինիկական հետազոտում՝ 

դեմքի զննում, 

ներբերանային զննում, 

պերկուսիա, 

պալպացիա, 

լնդագրպանիկների զոնդավորում, 

ատամնաշարերի վիճակի գնահատում, 

ատամների օկլյուզիոն և արտիկուլյացիոն փոխհարաբերությունների 

գնահատում, 

 բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի վիճակի գնահատում, 

ատամների արմատների կայունության գնահատում, 
 

3.պարակլինիկական հետազոտում՝ 

ռենտգեն հետազոտում. ախտորոշվում է ատամների պարօդոնտի վիճակը, 

արմատախողովակների երկարությունը և ուղղությունը, նրանց 

անցանելիությունը, արմատալիցքի որակը, ատամի խոռոչի չափսերը, 

էլեկտրաօդոնտոմետրիա, 

գալվանոմետրիա, 

մաստիկացիոգրաֆիա, 

ռեոգրաֆիկ հետազոտում, 

ախտորոշիչ մոդելների ուսումնասիրում: 
 

Մինչ պրոթեզավորումը սկսելը անհրաժեշտ է անցկացնել թերապևտիկ, 

ըստ ցուցումների՝ օրթոդոնտիկ և վիրաբուժական միջամտություններ:  

Շատ հաճախ ատամի խիստ քայքայվածության դեպքում (լնդի մակար-

դակից ներքև) առաջանում է ատամի կլինիկական պսակի երկարացման 

անհրաժեշտություն: Հաճախադեպ է նաև լնդերի հիպերտրոֆիան, որը շատ է 

խանգարում գամիկավոր ներդիրի պատրաստմանը: Գերաճած լինդը ենթարկ-

վում է կոագուլյացիայի: Բոլոր վիրաբուժական միջամտություններն անցկաց-

նելուց հետո հարկավոր է սպասել հյուսվածքների լիարժեք ապաքինմանը և 

դրանից հետո միայն սկսել գամիկավոր ներդիրներով պրոթեզավորումը: 
 

Ատամի արմատի ընտրությունը և նրան ներկայացվող պահանջները 

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

երկարություն, որպեսզի կարողանա դիմակայել ծամողական ճնշմանը: 

Արմատախողովակի ապեքսի շրջանում այն պետք է լցված լինի լցանյութով: 

Արմատի պատերը պետք է ունենան անհրաժեշտ հաստություն, հարարմա-

տային հյուսվածքները չպետք է լինեն ախտահարված: Կարևոր նշանակություն 

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

ներդիրների դեպքում որպես հիմնական արմատ ընտրվում է ամենալայն և 

ուղիղ արմատախողովակը, վերին ծնոտի աղորիքների դեպքում դրանք քմային 

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

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

կարճ արմատախողովակներ: 

Ատամի և արմատախողովակի նախապատրաստումը ծայրատային 

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

գամիկավոր ներդիրը, տեղային անզգայացումից հետո ատամը և արմատախո-

ղովակը նախապատրաստվում են պրոթեզավորմանը: Ժամանակակից ստոմա-

տոլոգիայում կիրառվում են ատամների հղկման պահպանողական սկզբունք-

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

պատեր և կախված եզրեր, հեռացվում են բոլոր ախտահարված հյուսվածքները: 

Գամիկավոր ներդիրի ճիշտ հպման համար հղկված պսակային հատվածի 

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

անհրաժեշտ հաստություն: 

Արմատախողովակի նախապատրաստումը զգալիորեն հեշտանում է, երբ 

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

տալիցք: Եթե արմատախողովակը ամբողջ երկարությամբ պլոմբավորված է, 

ապա պետք է հեռացնել արմատալիցքը: Արմատալիցքը հեռացվում է փոքր 

տրամագծով կլոր գչիրով՝ սկսելով արմատի ելանցքի հատվածից: Գչիրի 

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

չփոխի արմատախողովակի տրամագիծը: Այնուհետև սկսվում է արմատախո-

ղովակի լայնացումը՝ հաշվի առնելով արմատի անատոմիական կառուցվածքը 

և նրա պատերի հաստությունը: Պատերը լայնացնելուց հետո նրանք 

ամենաբարակ հատվածում պետք է ունենան 

առնվազն 1մմ հաստություն: 

Գամիկավոր ներդիրի հաստությունը մե-

ծացնելու և նրա պտույտը կանխելու համար 

արմատախողովակի ելանցքը լայնացվում է՝ 

հաշվի առնելով ինչպես արմատախողովակի 

ձևը, այնպես էլ ծամողական ուժերի ուղղութ-

յունը: Արմատախողովակները լայնացվում է 

տարբեր չափերի հատուկ ներարմատային գոր-

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

Արմատախողովակը պետք է լինի բավա-

կանին լայն, սակայն նաև ունենա անհրաժեշտ 

հաստություն: Այս փուլում պետք է զգուշանալ 

արմատախողովակի պերֆորացիայից, որը 

կարող է առաջանալ արմատախողովակի 

չափից ավելի լայնացման հետևանքով: 

Նկ. 2.2. 38. Արմատախողովակը

մշակելու համար 

նախատեսված գործիքներ 

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

ավելացնելու, ինչպես նաև ամրացումը լավացնելու և ծամողական ճնշումները 

ճիշտ և հավասարաչափ վերաբաշխելու համար արմատի ելանցքի շրջանում 

ստեղծվում է հատուկ ամորտիզացիոն օվալաձև խոռոչ: Ատամի արմատը պետք 

է հղկվի այնպես, որ ապագա ծայրատային գամիկավոր ներդիրը կարողանա 

դիմակայել բոլոր հարթություններում առաջացող ծամողական ուժերին: Այդ 

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

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

Ապագա գամիկավոր ներդիրի երկարությունը պետք է հավասար լինի 

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

օպտիմալ երկարությունը կանխում է հետագայում նրա ապացեմենտավորումը 

և արմատի կոտրվածքը: Ծայրատային գամիկավոր ներդիրի օպտիմալ 

հաստության և երկարության հետ զուգահեռ մեծանում է նրա կայունությունը և 

ամրությունը: 
  

Ձուլածո ծայրատային գամիկավոր ներդիրների ձևավորման եղանակները 

Ծայրատային գամիկավոր ներդիրները մոդելավորվում են երկու 

եղանակով՝ ուղղակի և անուղղակի: 

Ուղղակի եղանակ 

Այս եղանակի կիրառման ժամանակ ծայրատային գամիկավոր ներդիրի 

ռեպրոդուկցիան պատրաստվում է անմիջապես բերանի խոռոչում 

մոդելավորող նյութերի միջոցով: 

Ուղղակի եղանակով մետաղական ձուլածո գամիկավոր ներդիրներ 

պատրաստելու կլինիկա-լաբորատոր փուլերի հերթականությունը հետևյալն է՝ 

ախտահարված ատամի պսակային հատվածի հղկում, 

ատամի արմատի հղկում և լայնացում, 

հավելյալ խոռոչի ձևավորում, 

մոդելավորող նյութի տեղադրում արմատախողովակի մեջ, այնուհետև 

ծայրատային գամիկավոր ներդիրի պսակային հատվածի մոդելավորում, 

մոդելավորված ծայրատային գամիկավոր ներդիրի փոխանցում 

լաբորատորիա 

լաբորատորիայում մետաղական գամիկավոր ներդիրի ձուլում, 

պատրաստի մետաղական ծայրատային գամիկավոր ներդիրի փորձարկում 

և հարմարեցում բերանի խոռոչում, 

գամիկի ամրացում արմատի մեջ ֆիքսող նյութերի միջոցով: 

 

Ծայրատային գամիկավոր ներդիրի մոդելավորման ողղակի եղանակ 

Ատամի պսակային հատվածի և արմատախողովակի մեխանիկական 

մշակումից հետո սկսվում է գամիկավոր ներդիրի մոդելավորումը: 

Որպես մոդելավորող նյութ կարելի է օգտագործել մոդելավորող մոմ և 

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

արմատախողովակի մեջ հարմարեցվում է համապատասխան չափսի կերպա-

ռու նյութից պատրաստված ստանդարտ գամիկը, 

այնուհետև՝ մի քանի անգամ այն թաթախվում է մոմ 

հալեցնող սարքի մեջ` մոմը շերտավորելով գամիկի 

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

ճնշում գործադրելով տեղադրվում է արմատա-

խողովակի մեջ, ապա՝ սկսվում է ներդիրի ծայրա-

տային հատվածի ձևավորումը տվյալ ատամի 

հղկված ձևին համապատասխան: Մոմը սառեցվում 

է օդի և ջրի շիթով, գամիկավոր ներդիրը դուրս է 

բերվում ատամի առանցքին համապատասխան:  

Մոդելավորող մոմերն այժմ այդքան էլ ցան-

կալի չէ օգտագործել, քանի որ դրանք ունեն մի շարք 

թերություններ: Օրինակ՝ բավականին դժվար է 

պատրաստել մոմե ճշգրիտ կոմպոզիցիա, երկրորդ՝ 

մոմե գամիկի լաբորատորիա տեղափոխելու ժամա-

նակ հնարավոր է այն դեֆորմացվի կամ կոտրվի, և 

այլն:  

Ավելի նախընտրելի է օգտագործել մոդելա-

վորող չմոխրացող պլաստմասսա: Այն հնարավո-

րություն է տալիս ծայրատային գամիկավոր ներդիր 

ձևավորելուց հետո ներդիրը վերջնական հղկելու բերանի խոռոչում և այն 

հանելու՝ առանց որևէ դեֆորմաց-

վելու կամ կոտրվելու ( նկ. 2.2.40.): 

   

Ծայրատային գամիկավոր ներդիրի 

մոդելավորումը 

Սկզբում արմատի երկարու-

թյան և տրամագծի չափով ընտըր-

վում և հարմարեցվում է ստան-

դարտ չմոխրացող պլաստմասսե 

գամիկը, որը պետք է ամբողջ 

երկարությամբ ազատ մուտք գործի 

արմատախողովակի մեջ: 

Այնուհետև արմատախողո-

վակը և արմատի ներքին պատերը 

ծածկվում են վազելինի բարակ շերտով: Մոդելավորող չմոխրացող պլաստ-

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

բավականին ջրիկ, հոսուն: Լայն անցքով ասեղի միջոցով պլաստմասսան 

ներմուծվում է արմատախողովակի մեջ, նաև քսվում ատամի խոռոչի պատերին: 

Այնուհետև արմատախողովակի մեջ տեղադրվում է ստանդարտ չմոխրացող 

Նկ. 2.2.39. Մոմը հալեցնող 

սարքը կարող է կիրառվել 

գամիկի արմատային 

մասը մոդելավորելու 

համար: 

Նկ. 2.2.40. Մոդելավորող չմոխրացող 

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

պսակային հատվածի մեջ և սկսվում է այս հատվածի ձևավորումը ըստ հղկված 

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

ները, թույլ կոնություն է տրվում օկլյուզիոն մակերեսի կամ կտրող եզրի 

ուղղությամբ, ստեղծվում է հարթակ: Եթե ծայրատային մետաղական գամի-

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

ծայրատը ձևավորելիս պահպանել ծայրատի, հարևան և անտագոնիստ 

ատամների միջև այն ազատ տարածությունները, որոնք հետագայում 

կզբաղեցնի երեսպատող նյութը: 

Մոդելավորող պլաստմասսայի թե-

րություններից է նրա հոսելու ունակու-

թյունը, օրինակ՝ վերին ծնոտի ատամների 

վրա աշխատելիս այն կարող է հոսել և լցվել 

բերանի խոռոչ: Այդ պատճառով տվյալ 

դեպքում պլաստմասսան պետք է օգտա-

գործվի ավելի մածուցիկ վիճակում: Մյուս 

թերություններից է նրա բարձր արժեքը: 

Մոդելավորող պլաստմասայի կարծ-

րացումից հետո գամիկավոր ներդիրի կոմ-

պոզիցիան հեռացվում է ատամի վրայից: 

(նկ. 2.2.41. ա): 

 Այս փուլում կարող են առաջանալ 

բարդություններ: Եթե ատամի խոռոչում 

կամ արմատախողովակում առկա են ներքնափոսեր, ապա ձևավորված 

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

է մնալ արմատի մեջ: Այս դեպքում զգուշորեն պետք է հեռացնել 

պլաստմասսայի մնացորդները, շտկել հղկման սխալները և նորից ձևավորել 

ծայրատային գամիկավոր ներդիրը: 

Մոդելավորված ծայրատային գամիկավոր ներդիրը գնահատվում է, 

ստուգվում է ծակոտիների բացակայությունը: Հետո ատամի խոռոչի մեջ տե-

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

մանակավոր լցանյութով: 

Մոդելավորած ծայրատային գամիկավոր ներդիրը փոխանցվում է լաբորա-

տորիա, որտեղ չմոխրացող պլաստմասսե գամիկավոր ներդիրը առանց 

մնացորդի այրվում է մուֆելային վառարանում, և ձուլվում է մետաղական 

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

Պատրաստի գամիկավոր ներդիրի փորձարկումը, հարմարեցումը և 

ամրացումը 

 Պատրաստի մետաղական ծայրատային գամիկավոր ներդիրը պետք է 

փորձարկվի և հարմարեցվի բերանի խոռոչում: 

Նկ. 2.2. 41. ա) մոդելավորված 

ծայրատային գամիկավոր ներդիր, 

բ) ձուլված մետաղական 

ծայրատային գամիկավոր ներդիր:

ա բ 
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Ճիշտ պատրաստված գամիկավոր ներդիրը պետք է կիպ տեղավորվի 

արմատախողովակի մեջ դեռևս մինչ 

նրա ցեմենտավորումը: Գամիկը հար-

մարեցվում է սիլիկոնային դրոշմա-

նյութի ճշգրտող շերտի միջոցով: 

Հայտնաբերվում են վաղաժամ հպում-

ները, գամիկի հաստ հատվածները, 

ստուգվում է եզրային հպումը, եթե 

հետագայում գամիկավոր ներդիրը 

պետք է երեսապատվի, ապա ստուգ-

վում են հղկված ատամի և հարևան 

ատամների և անտագոնիստների միջև 

եղած ազատ տարածությունները: 

Շտկվում են բոլոր անճշտությունները՝ 

գամիկի և հղկված ատամի միջև 

ամբողջ մակերեսով ստանալով կիպ և ճշգրիտ հպում: 

Մետաղական ծայրատային գամիկավոր ներդիրը հարմարեցնելուց հետո 

կարելի է արդեն արմատի մեջ սկսել գամիկի ամրացման փուլը: Գամիկավոր 

ներդիրն ամրացնելու համար կարելի է օգտագործել տարբեր տեսակի 

ցեմենտներ և բոնդինգային համակարգեր (օր.՝ կոմպոզիտային ցեմենտներ, 

ապակեիոնոմերային ցեմենտներ և այլն): Արմատախողովակը մշակվում է 

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

ցեմենտը շաղախվում է և արմատախողովակի մեջ ներմուծվում է 

արմատալիցքավորիչի միջոցով: Ցեմենտը լցնելիս անհրաժեշտ է խուսափել 

արմատախողովակի մեջ թքի և օդի ներթափանցումից: Այնուհետև գամիկավոր 

ներդիրը պատվում է ցեմենտով և տեղադրվում է արմատախողովակի մեջ, հետո 

ծայրատային գամիկավոր ներդիրը փոքր–ինչ ուժով սեղմվում է: Ցեմենտի 

կարծրացումից հետո ծայրատը մինչ հաջորդ այցը ծածկվում է ժամանակավոր 

արհեստական պսակով (նկ. 2.2.42): 

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

արհեստական պսակի պատրաստումը: 

Ձուլածո ծայրատային գամիկավոր ներդիրի մոդելավորման ուղղակի 

մեթոդը որոշակի առավելություններ և թերություններ ունի: 

Առավելությունները 

Ծայրատային գամիկավոր ներդիրի մոդելի ավելի ճշգրիտ է ստացվում, 

որը պայմանավորված է տեխնոլոգիական պրոցեսի ընթացքում առաջացած 

անճշտությունների բացակայությամբ: 

Արմատախողովակը նախապատրաստելու ժամանակ առաջացած 

թերությունները հնարավոր է շտկել: 

Գամիկավոր ներդիրը մոդելավորվում է բերանի խոռոչում՝ ըստ 

անտագոնիստ ատամների արտիկուլյացիոն հարաբերությունների: 

 Ուղղակի մեթոդի թերությունները 

Նկ. 2.2. 42. Մետաղական ծայրատային 

գամիկավոր ներդիրը՝ ամրացված 

բերանի խոռոչում: 
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Մոդելավորումը դժվարանում է կողմնային ատամների հատվածում: 

 Եթե կա բարձր թքարտադրություն, ապա նույնպես դժվարանում է 

մոդելավորումը: 

Լորձաթաղանթի ջերմային (մոմ կիրառելիս) կամ քիմիական (պլաստ-

մասսա կիրառելիս) այրվածքի հավանականությունը մեծ է: 

Բժշկի ժամանակի գերծախս է լինում՝ հաշվի առնելով մոդելավորման 

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

կավոր ներդիրներ: 

Հիվանդը հոգնում է, քանի որ ներդիրը երկարատև ձևավորվում է նրա 

բերանի խոռոչում: Մոմե գամիկավոր ներդիրը դեֆորմացվելու կամ կոտրվելու 

դեպքում գամիկավոր ներդիրը կրկնակի մոդելավորելու անհրաժեշտություն է 

առաջանում:  

Աշխատանքային մոդելի վրա ձուլված գամիկավոր ներդիրը նախապես 

համարեցնել հնարավոր չէ, որը երկարացնում է բերանի խոռոչում նրա 

հարմարեցման ժամանակը: 

Նշված պատճառներով գամիկավոր ներդիրների մոդելավորման ուղղակի 

մեթոդը ցանկալի է կիրառել ֆրոնտալ հատվածում տեղակայված միարմատանի 

ատամների պրոթեզավորման ժամանակ: 

Ձուլածո ծայրատային գամիկավոր ներդիրի մոդելավորման անուղղակի 

մեթոդ 

Ձուլածո գամիկավոր ներդիրի մոդելավորումն անուղղակի մեթոդով 

կատարվում է լաբորատորիայում ատամնատեխնիկի կողմից աշխատանքային 

մոդելի վրա: 

Անուղղակի եղանակով մետաղական ծայրատային գամիկավոր ներդիր-

ների պատրաստման կլինիկա-լաբորատոր փուլերի հերթականությունը 

հետևյալն է՝ 

ախտահարված ատամի պսակային հատվածի հղկումը, 

ատամի արմատի հղկումը և լայնացումը, 

հավելյալ խոռոչի ձևավորումը, 

երկշերտ դրոշմի ստացումը արմատից և արմատախողովակից սիլիկոնային 

դրոշմանյութով, 

 դրոշմից աշխատանքային մոդելի պատրաստումը, 

ծայրատային ձուլածո գամիկավոր ներդիրի մոդելավորումը աշխատանքային 

մոդելի վրա, 

մոդելավորող նյութի փոխարինումը մետաղական համաձուլվածքով, 

պատրաստի մետաղական ծայրատային գամիկավոր ներդիրի փորձարկումը և 

հարմարեցումը աշխատանքային մոդելի վրա, 

մետաղական ծայրատային գամիկավոր ներդիրի փորձարկումը և 

հարմարեցումը բերանի խոռոչում, 

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

համապատասխանաբար հղկվում են, և նախապատրաստվում են գամիկավոր 

ներդիրի պատրաստմանը (նկ. 2.2.43): 

Հղկելուց հետո ստացվում 

է դրոշմ սիլիկոնային երկշերտ 

դրոշմանյութերով: Դրոշմը կա-

րելի է ստանալ միափուլ և 

երկփուլ եղանակներով: 

Միափուլ եղանակը կի-

րառելիս սիլիկոնային դրոշ-

մանյութի հիմնական և 

ճշգրտող շերտերը շաղախվում 

են միաժամանակ: Հետո սիլի-

կոնային դրոշմանյութի հիմնա-

կան շերտը տեղադրվում է 

դրոշմագդալի մեջ, հիմնական 

շերտի վրա լցվում է ճշգրտող 

շերտի մի մասը: Միաժամանակ նախապես լավ չորացված արմատախողովակի 

մեջ արմատալիցքավորիչով ծայրակալի ցածր պտույտներով ներմուծվում է 

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

լիցքավորիչը մի քանի անգամ մտցնում և դուրս են բերում արմատախողովակից՝ 

օդի պղպջակները ամբողջությամբ հեռացնելու նպատակով: Ամբողջ արմատը 

ճշգրտող շերտով պատելուց հետո առավել ամրություն ապահովելու և արմա-

տախողովակից ստացված 

արտապատկերի դեֆորմա-

ցիայից խուսափելու համար 

արմատախողովակի մեջ տե-

ղադրվում է նախապես հար-

մարեցված ստանդարտ 

չմոխրացող պլաստմասսա-

յից պատրաստված գամիկ: 

Այնուհետև դրոշմագդալով 

հղկված ատամից դրոշմ է 

ստացվում նրա մեջ տե-

ղադրված սիլիկոնային 

դրոշմանյութի երկու շերտե-

րով: 

Երկփուլ եղանակի 

կիրառելու դեպքում նախ 

սիլիկոնային դրոշմանյութի հիմնական շերտի միջոցով ստացվում է դրոշմ: 

Դրոշմանյութը կարծրանալուց հետո ստացված դրոշմը դուրս է բերվում բերանի 

խոռոչից, գնահատվում է, գործիքով հեռացվում են ներքնափոսերը: Այնուհետև 

Նկ. 2.2.43. Վերին ծնոտի ֆրոնտալ ատամները 

հղկվել են ծայրատային գամիկավոր ներդիրներ

պատրաստելու նպատակով: 

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

տեղադրվում է դրոշմագդալի մեջ հիմնական շերտի վրա, իսկ մյուս մասը 

ներմուծվում է արմատախողովակի մեջ արմատալիցքավորիչով: Այստեղ 

նույնպես առավել ամրություն ապահովելու և ստացված արտապատկերի 

դեֆորմացիայից խուսափելու համար արմատախողովակի մեջ տեղադրվում է 

նախապես հարմարեցված ստանդարտ չմոխրացող պլաստմասսայից պատ-

րաստված գամիկ: Հետո նախապես ստացված դրոշմը նրա մեջ տեղադրված 

ճշգրտող շերտի հետ մեկտեղ նորից տեղադրվում է ատամնաշարի վրա, և 

ստացվում է դրոշմ (նկ. 2.2.44): 

Դրոշմանյութը կարծրանալուց հետո այն դուրս է բերվում բերանի խոռո-

չից, գնահատվում է ստացված 

դրոշմի որակը, այնուհետև այն 

մանրէազերծվում է հատուկ 

նյութերով և փոխանցվում է 

լաբորատորիա հետագա գործո-

ղությունների համար: Հղկված 

ատամը պարտադիր ծածկվում է 

ժամանակավոր պսակով: 

Լաբորատորիայում 

ստացված դրոշմից պատրաստ-

վում է աշխատանքային մոդել, 

որը ծածկվում է կոմպենսացիոն և 

մեկուսիչ լաքի բարակ շերտերով, 

այնուհետև սկսվում է ծայրատա-

յին գամիկավոր ներդիրի մոդելա-

վորումը մոդելավորող մոմի կամ 

չմոխրացող պլաստմասսայով 

(նկ. 2.2.45): 

 Այնուհետև մոմը փոխա-

րինվում է մետաղական համա-

ձուլվածքով, որից հետո պատ-

րաստի ծայրատային գամիկա-

վոր ներդիրը փորձարկվում և 

հարմարեցվում է աշխատան-

քային մոդելի վրա (նկ. 2.2.46): 

Երկրորդ կլինիկական 

փուլի ժամանակ հեռացվում է 

հղկված ատամի վրա տե-

ղադրված ժամանակավոր պսակը, և սկսվում է պատրաստի ծայրատային 

գամիկավոր ներդիրի փորձարկումը և արմատի մեջ հարմարեցումը: Մինչ հար-

մարեցնելը պատրաստի գամիկավոր ներդիրը վիզուալ գնահատվում է: 

Փորձարկման ժամանակ հայտնաբերված անճշտությունները զգուշորեն 

Նկ. 2.2.45. Մոդելավորված ծայրատային 

գամիկավոր ներդիրներ աշխատանքային 

մոդելի վրա: 

Նկ. 2.2.46. Պատրաստի ձուլված ծայրատային 

գամիկավոր ներդիրները աշխատանքային 

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

ճարպազերծող և հականեխիչ նյութերով, չորացվում են, որից հետո գամիկավոր 

ներդիրը ցեմենտավորվում է արմատի մեջ այն նույն սկզբունքներով, ինչ 

նկարագրվել է ուղղակի եղանակով մոդելավորված ծայրատային գամիկավոր 

ներդիրների ցեմենտավորման դեպքում:  

Բարդ գամիկավոր ներդիրները պատրաստվում են արտաբերանային 

եղանակով: Երկու կամ ավելի մասնիկները ձևավորվում են մոդելի վրա՝ 

օգտագործելով վերը նշված մեթոդը: Մասնիկները պետք է համադրվեն կիպ: 

Ձուլման ժամանակ ամեն մասնիկը ձուլվում է առանձին, այնուհետև հարմա-

րեցվում մոդելի վրա: Բարդ գամիկավոր ներդիրները բերանի խոռչում 

տեղադրվում են ամեն արմատի վրա՝ ստեղծելով ընդհանուր զանգված: 

Ձուլածո ծայրատային գամիկավոր ներդիրների 

պատրաստման ժամանակ առաջացող սխալները և 

բարդությունները  

Ձուլածո ծայրատային գամիկավոր ներդիրների 

պատրաստման ժամանակ առաջացող սխալները և 

բարդությունները տարբեր են՝ պայմանավորված 

նրանով, թե պատրաստման որ փուլում են դրանք 

առաջացել: 

Արմատի պատի պերֆորացիա (թափածակում) 

(նկ. 2.2.47) 

Պատճառները՝ 

արմատի բարակ պատերի առկայությունը, 

արմատի թեքումը, 

փափկած դենտինի առկայությունը, 

դժվարանցանելի արմատախողովակները, 

արմատախողովակի սխալ մշակումը: 

 

 Պերիօդոնտիտներ (նկ. 2.2.48) 

Պատճառները՝ 

արմատի գագաթի տրավման, 

արմատախողովակի վարակումը այն հղկելու ժամանակ, 

արմատալիցքը ապեքսից դուրս, 

հերմետիկության բացակայությունը արմատախողովակի և շուրջա-

տամնային հյուսվածքների միջև, 

քրոնիկական բորբոքային 

պրոցեսների սրացումը: 
 
 

Նկ. 2.2.48. Պերիօդոնտիտի առաջացումը 

սխալ պատրաստված գամիկավոր 

ներդիրի պատճառով: 

Նկ. 2.2.47. 

Արմատախողովակի 

պերֆորացիա 

էնդոդոնտիկ 

գործիքով: 
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Մարգինալ պերիօդոնտիտներ 

Պատճառները՝ 

արմատի կողմնային պատի պերֆորացիան, 

ատամի կլոր կապանի քայքայումը: 
 

Տրավմատիկ պերիօդոնտիտներ 

Պատճառները՝ 

կարճ արմատը, 

գամիկավոր ներդիրի օգտագործումը որպես կամրջաձև պրոթեզների հենակետ, 

գամիկավոր ներդիրի օգտագործումը որպես կլամերների հենակետ,  

բարձր կծվածքը: 

Գամիկավոր ներդիրի մոդելավորման ժամանակհնարավոր է առաջանան՝ 

մոմե գամիկի դեֆորմացիա, 

մոմե գամիկի կոտրվածք, 

բերանի խոռոչի քիմիական և ջերմային այրվածք, 

պսակային հատվածի սխալ ձևավորում: 

Փորձարկման ժամանակ առաջացող բարդություններն են՝ 

Գամիկավոր ներդիրը չի մտնում արմատախողովակի մեջ: 

Գամիկավոր ներդիրը մասնակի է մտնում արմատի մեջ: 

Պատճառները՝ 

ավելորդ մետաղի առկայությունը, 

գամիկի սխալ ձևավորումը, 

 սխալ եզրային հպումը: 
 

Գամիկավոր ներդիրը ամրացնելուց հետո առաջացող բարդություններն են՝ 

Ապացեմենտավորումը,  

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

գամիկավոր ներդիրի կոտրվելը (նկ.2.2.50), 

պատրաստված գամիկի նյութի հանդեպ ալերգիկ ռեակցիաները, 

արտահայտվում է ցավով, փափուկ հյուսվածքների հիպերեմիայով, 

ստոմատիտով և այլն: 

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

կոտրվածք: 

գ ա բ 
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Այս բոլոր բարդություն-

ները կանխարգելելու նպատա-

կով հարկավոր է խիստ հետևել 

ծայրատային գամիկավոր ներ-

դիրների պատրաստման 

ցուցումներին և կանոններին: 

 

 

 

 

2.3. Երեսպատիչներ 
 

 Երեսպատիչները մասնակի պսակներ են, որոնք ֆիքսվում են ատամի 

վեստիբուլյար մակերեսին: Պսակների համեմատ դրանք ունեն մի շարք առա-

վելություններ, այնպես որ գործնականորեն բոլոր դեպքերում նախա-

պատվությունը տրվում է դրանց(նկ.2.3.1): 

Նկ. 2.3.1.Երեսպատիչներ: 

 

 Առավելությունները և թերությունները 

 Օրթոպեդիկ բուժման այս եղանակը ատամնային էմալի տեսանելի 

հատվածի փոխարինումն է կերամիկական փոխարինողով, որն ամուր կպված է 

ատամնային մակերեսին և օժտված է օպտիկական, մեխանիկական և 

կենսաբանական հատկություններով, որոնք մոտ են բնական էմալի նշված 

հատկություններին: 

 Առավելությունները 

 Բուժման նվազագույն ինվազիվ մեթոդ 

Բուժման այս մեթոդի դեպքում իրականացվում է ատամների նվազագույն 

հղկում՝ հիմնականում սահմանափակվելով ատամնային էմալի սահման-

ներում: Այն պահպանում է նաև փափուկ հյուսվածքների ամբողջականությունը, 

որը այս մեթոդի կարևորագույն առանձնահատկություններից մեկն է: 

  
  

Նկ. 2.2.50. Կոտրված ծայրատային 

գամիկավոր ներդիրներ: 
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Գեղագիտական հատկությունները 

 Երեսպատիչները հնարավորություն են տալիս ստանալու իդեալական 

գեղագիտական արդյունք:  
 

 Երկարակեցությունը 

 Կերամիկական երեսպատիչները բավականին դիմացկուն են կենսա-

բանական, քիմիական և մեխանիկական ազդեցություններին: 

 Ֆունկցիան 

 Քանի որ երեսպասիչները մեծ մասամբ տեղակայվում են կլինիկական 

պսակի վեստիբուլյար մակերեսին ու կտրող հատվածում, հնարավոր է 

խուսափել հետվիրահատական ֆունկցիոնալ բարդություններից: Հատկապես 

հարմար է երեսպատիչները կիրառել խորը կծվածքով հիվանդների դեպքում, 

երբ ատամների օրալ մակերեսին պսակի համար տեղը անբավարար է: 

 Ամրությունը 

 Դենտինային ադհեզիվների ու ֆիքսող նյութերի նոր սերունդը հնարա-

վորություն է տալիս ընդլայնելու երեսպատիչների օգտագործման ցուցումները:  

 Կոմպոզիտային ցեմենտով ֆիքսված թթվամշակված ճենապակու 

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

ված էմալի մակերեսին: Ավելին՝ երեսպատիչների ջերմային լայնացման գործա-

կիցը համեմատական է ատամի հյուսվածքների համապատասխան գործակցին: 

Երեսպատիչները բավականին կայուն են և օժտված են երկարակեցությամբ: 

Մինչև ֆիքսումը դրանք բավականին փխրուն են, սակայն անմիջապես ատամի 

հյուսվածքներին ադհեզիվ ֆիքսելուց հետո այն բավականին ամրանում է: 

 Պարօդոնտ 

 Անհրաժեշտություն չկա երեսպատիչի եզրն ընկղմել լնդի տակ, ինչպես 

պսակների վեստիբուլյար եզրերը: Քանի որ երեսպատիչներն անտեսանելի 

են,ուստի նրա եզրերը հիմնականում տեղակայվում են վերլնդային կամ հատուկ 

կլինիկական դեպքերում՝ աննշան ստորլնդային: Արդյունքում հնարավոր է 

պահպանել պարօդոնտի հյուսվածքների առողջ վիճակը: Սակայն երեսպատիչի 

լնդային եզրի մշակումը բավականին բարդ է, և անհրաժեշտ է ցուցաբերել 

հատուկ զգուշություն:  

 Երեսպատիչների թերությունները 

 Անդարձելիություն 

 Երեսպատիչներ պատրաստելու համար ատամի հյուսվածքները պետք է 

հղկվեն: Հնարավոր չէ երեսպատիչները ժամանակավոր ֆիքսել , ֆիքսելուց 

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

երեսպատիչով: 

 Գինը 

 Երեսպատիչները ունեն համեմատաբար թանկ արժեն, որը նույնպես 

թերություն է: 
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Ցուցումները և հակացուցումները 

 Ցուցումները 

 ատամների գույնի փոփոխությունը /ֆլյուորոզ, տրավմա, դեղա-

միջոցներից՝ տետրացիկլին/, 

 ատամների ձևի անոմալիաները/միկրոդոնտիա, ատամի ատիպիկ ձև/, 

 ատամների ոչ ճիշտ դիրքը/ոչ մեծ անոմալիաներ/, 

 դիասթեման, 

 բացակայող կողմնային կտրիչը՝ նրա տեղը ժանիքի առկայությամբ: 

 Հակացուցումները՝ 

 դեպուլպացված ատամները 

 արտահայտված բրուքսիզմը 

 խիստ ախտահարված կամ շատ մեծ կոմպոզիտային ատամնալիցքեր 

Ֆրոնտալ ատամներ՝ 

 եզակի երեսպատիչներ /հարաբերական հակացուցում/, 

 կարիեսի մեծ ակտիվություն, 

 բերանի խոռոչի վատ հիգիենա: 

Ախտորոշումը և բուժման պլանավորումը՝ 

 հիվանդի հետազոտությունը, որը ներառում է նաև ռենտգենաբանական 

հետազոտություն, 

 ժպիտի գնահատումը, 

 բերանի խոռոչի պրոֆեսիոնալ հիգիենան՝ բերանի խոռոչի նախա-

պատրաստումը, 

 ախտորոշիչ մոդելների ստացումը (wax-up), 

 լուսանկարումը, 

 պատկերների համակարգչային անալիզը: 

Ատամների հղկումը կերամիկական երեսպատիչների համար 

  Ախտորոշիչ մոդելների և մոմե կոմպոզիցիայի ստացումը հնարավո-

րություն է տալիս կազմելու բուժման պլանը և բավականին դյուրին է դարձնում 

հղկման մեթոդի ընտրությունը: Եթե պլանավորվում է վերականգնել էմալի 

առկա դեֆեկտները, ապա անհրաժեշտ է իրականացնել ստանդարտ հղկում: 

Խոշոր կոմպոզիտային լցանյութերի առկայության դեպքում հղկման սահ-

մաններն ընդլայնվում են: Եթե անհրաժեշտ է վերականգնել ատամների դիրքն 

ու ձևը, ինչպես նաև վերացնել արտահայտված դիսկոլորիտները կամ փակել 

դիաստեման, հղկման ստանդարտ մեթոդն անհրաժեշտ է մոդիֆիկացնել տվյալ 

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

 

Գործիքավորումը 

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

դարձրին անշարժ պրոթեզավորման մեջ գործիքների կատարելագործմանը: 

Վերոհիշյալ հեղինակները մեծ ներդրում ունեն նաև այս ոլորտում՝ 1985 թ 

առաջարկելով Brasseler TPS հավաքածուները (Touati): Գործիքների այս 

հավաքածուն բաղկացած է 8 գչիրներից, որոնք հնարավորություն են տալիս 

իրականացնելու երեսպատիչների համար հղկումը բացարձակ անվտան-

գության պայմաններում (նկ. 2.3.3 ): 

Հավաքածուն բավականին հեշտացնում է ատամի հղկումը երես-

պատիչների համար համակարգված ու սահմանափակ քանակով գործիքներով: 

2 գչիր (TFC1, TFC2) /խորության 

գչիրներ/ ուղղությունը, վիզուա-

լիզացիան և հատկապես էմալի 

հղկման խորությունը չափելու 

համար են: Որպես լրացում կարող 

են գծագրվել նույնիսկ սահ-

մանները՝ շնորհիվ կլորացված 

գլխիկի: Կողմնորոշիչ ակոսների 

խորությունը վերահսկելու համար 

կան նաև այլ մեթոդներ: 

  

Վեստիբուլյար մակերեսի հղկումը 

 

Էմալի հղկումն իրականացվում է 

միջինը 0,5մմ-ի սահմաններու: 

Ատամի հյուսվածքները չափա-

զանց ներկված լինելու դեպքում 

թույլատրելի է խորությունը 

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

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

դեպքերի մեծամասնությունում պահպանվում է էմալային շերտը, մյուս կողմից՝ 

վզիկային հատվածում 0,3մմ խորությամբ հղկումը որոշ հատվածներում կարող 

է հանգեցնել դենտինի մերկացման հատկապես ստորին կտրիչներում: 

  

Նկ. 2.3.3 Գչիրների հավաքածու: 

2 գչիր (TFC1, TFC2)՝ շրթունքային հղկումը 

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

և նրա սահմանները հղկելու համար, Brasseler 

Brasseler 2 գչիր (TFC5, TFC6)՝ օկլյուզիոն 

հղկման համար ռեդուկցիա, 2 գչիր (TFC7, 

TFC8)՝ վերջնական մշակման համար: 
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2 գործիքներով՝ TFC1, TFC2 ստեղծում ենք ակոսներ համապատասխանաբար 

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

ստեղծումով: Վեստիբուլյար մակերեսի 

բնական կորությունը հազվադեպ է 

հնարավորություն տալիս միաժամանակ 

ստեղծելու 3 ակոսներ, հետևաբար խորհուրդ 

է տրվում ստեղծել հարվզիկային ու միջին 

ակոսները, որից հետո, փոխելով գործիքի 

ուղղությունը, ստեղծել օկլյուզիոն ակոսը 

միջինի հետ, որը տվյալ դեպքում 

կողմնորոշիչ է: (նկ. 2.3.5): 

 Շնորհիվ ալմաստե գործիքի կլորաց-

ված գլխիկի՝ հարվզիկային սահմանը կարող 

է սկսել լնդի սահմանից մի փոքր վերև: TFC1 

գչիրը 0,3մմ խորությամբ օգտագործվում է 

հարվզիկային ու միջին ակոսներ ստեղծելու 

համար, և 0,4 մմ խորությամբ TFC2 գչիրը 

օգտագործվում է օկլյուզիոն ակոս ստեղծելու 

և միջինը խորացնելու համար: Կողմնորոշիչ 

ակոսներ ստեղծելուց հետո էմալի 

պահպանված հատվածները հղկվում են 

կլորացված գլխիկով կոնաձև գչիրով: 2 

տարբեր տրամաչափերով ալմաստե 

գչիրները՝ TFC3, TFC4 նախատեսված են 

կլինիկական տարբեր դեպքերի համար: 

Հղկումը պետք է կատարել 2 հարթութ-

յուններով՝ պահպանելով վեստիբուլյար 

մակերեսի երկակի կոնվերգենցիան: Հղկումը 

սկսվում է հարվզիկային հատվածից՝ 

միաժամանակ ստեղծելով լնդային ակոս: 

Այնուհետև հղկումը շարունակվում է 

օկլյուզիոն և կենտրոնական հատվածներում (նկ. 2.3.6): 

  

Հարվզիկային սահմանները 

Վերջնական հարվզիկային սահմանը ձեռք է բերում փոքր ակոսի տեսք՝ 

միջինը 0,3մմ: 

Ըստ ընդհանուր սկզբունքների՝ այս սահմանը հիմնականում տեղակայվում 

է լնդի մակարդակին կամ շատ աննշան՝ ստորլնդային մակարդակին / ամենից 

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

  Խորհուրդ չի տրվում հղկման սահմանը տեղակայել ստորլնդային 

մակարդակին: Նրա վերլնդային տեղակայումը սովորաբար ապահովում է 

Նկ. 2.3.4. Վեստիբուլյար մակերեսի

հղկումը: 

Նկ. 2.3.5. Կողմնորոշիչ ակոսների

ստեղծումը: 
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բարձր գեղագիտական արդյունք, բացա-

ռություն են չափազանց գունափոխված 

ատամները՝ աննշան ստորլնդային 

տեղակայումով: 

 

 Վերլնդային կամ լնդի մակարդակին 

տեղակայումը նախընտրելի է ըստ 

հետևյալ պատճառների՝  

խոնավության հեշտացված ստուգումը, 

եզրային հպման վիզուալ ստուգումը, 

սահմաններ, որոնք հնարավոր է 

հեշտությամբ մշակել և հարթեցնել, 

հիգիենիկ միջամտությունների հեշտ 

իրականացումը (նկ .2.3.7): 

 

 
 

Ապրոքսիմալ մակերեսի հղկումը 

 Ապրոքսիմալ մակերեսի հղկումն 

արդեն գծագրվում է վեստիբուլյար 

մակերեսի հղկման ժամանակ: Այս 

մակերեսները հղկելիս ժամանակ 

անհրաժեշտ է պահպանել հետևյալ 

գլխավոր սկզբունքները՝ 

կոնտակտային հատվածների 

պահպանումը, 

սահմանի տեղափոխումը տեսանելի 

հատվածից դուրս: 

 Պրոքսիմալ մակերեսների հղկումն իրականացվում է TFC3, TFC4 

գչիրներով՝ հաճախ կենտրոնական շրթնային հղկման հետ միաժամանակ:  

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

բավականին հաստ է ատամի օկլյուզիոն երրորդականի ուղղությամբ: 

 Պրոքսիմալ սահմանը գծագրվում է որպես փոքրիկ կլորացված 

խողովակ՝ այսպիսով կանխարգելելով կոնտակտային հատվածների վերա-

ցումը: Այս միջպրոքսիմալ հղկումը մեծացնում է ադհեզիվ ֆիքսված 

երեսպատիչի կայունությունը և մեխանիկական հատկությունները: 

 Սահմանների տեղակայումը 

 Այն դեպքերում, երբ ատամը չունի պրոքսիմալ լցանյութ, պրոքսիմալ 

սահմանի տեղակայումը պետք է ղեկավարվի՝ըստ էսթետիկ նկատառումների: 

Պետք է անպատճառ զննում անցկացնել տեսանելիության սահմաններից դուրս, 

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

տարբերվում է երեսպատիչի գույնից: 

Նկ. 2.3.7. Հարվզիկային սահմանի 

վերլնդային տեղակայումը: 

Նկ. 2.3.6. Վեստիբուլյար մակերեսի 

հղկումը 2 հարթության մեջ: 
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 Պրոքսիմալ սահմաններ ստեղծելիս կոնտակտային հատվածները 

հեռացնելու անհրաժեշտություն 

չկա, սակայն կարևոր է հարվզիկա-

յին սահմանը տեղակայել դեպի հետ 

լեզվային ուղղությամբ: Այն դեպ-

քում, երբ բնական կոնտակտային 

հատվածը բացակայում է՝ պրոքսի-

մալ լիցք, դիաստեմա, սահմանը 

պետք է տեղակայել ավելի հետ՝ 

լեզվային ուղղությամբ: (նկ.2.3.8): 

  

 Լեզվային մակերես 

 1980-ական թվականներին 

ընդհանուր միտումն ուղղված էր 

կտրող եզրի պահպանմանը՝ ըստ 

հյուսվածքների պահպանման 

սկզբունքների: Տարիների ընթաց-

քում մեծ քանակությամբվ 

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

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

կիրառել կտրող եզրի ամբողջական ծածկման մեթոդը, որը մի շարք 

առավելություններ ունի. 

 Այն սահմանափակում է անկյան կոտրվածքը: 

 Այն բարելավում է երեսպատիչների գեղագիտական հատկությունները: 

 Ատամի ձևը ազատորեն կարելի է փոփոխել: 

 Ատամի դիրքը կարելի է փոփոխել: 

 Օկլյուզիայի շտկումը դարձնում է հնարավոր: 

 Հնարավորություն է տալիս սահմանը տեղակայելու օկլյուզիոն 

ազդեցությունից դուրս (նկ.2.3.9): 

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

բ) Կտրող եզրի վերածածկով դասական հղկումը: 

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

Նկ. 2.3.8. ա) Ապրոքսիմալ մակերեսի

ճիշտ հղկում, երբ սահմանը չի երևում և

պահպանված է կոնտակտային կետը: 

բ) Ապրոքսիմալ մակերեսի սխալ հղկում,

երբ ապրոքսիմալ սահմանը երևում է և չի

ապահովվում էսթետիկան: 

ա բ

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

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

ստորին կտրիչների դեպքում:  

Կտրող եզրի հղկումն անհրաժեշտ է լեզվային մակերեսը հղկելու համար: 

Լեզվային մակերեսի հղկման աստիճանը պայմանավորված է անհատա-

կան կլինիկական դեպքով: Լեզվային սահմանը պետք է տեղակայվի օկլյուզիոն 

ազդեցության սահմաններից դուրս: Այս վերջնական սահմանը գծագրվում է 

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

մակերեսների հղկումից հետո 

գնահատվում է հղկած ատամը: (նկ. 

2.3.10): 

Այնուհետև իրականացվում է 

դրոշմի ստացումը, որի մեթոդը 

նկարագրված է օրթոպեդիկ ստոմա-

տոլոգիայի դասագրքի մյուս բաժին-

ներում:  

Հաջորդ փուլը ժամանակավոր 

երեսպատիչի պատրաստումն է ու 

ցեմենտավորումը /մեթոդը համապատասխանում է ժամանակավոր պսակների 

պատրաստման մեթոդին/: 

 

Երեսպատիչի պատրաստման լաբորատոր եղանակները 

Երեսպատիչների պատրաստման լաբորատոր եղանակներն են 

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

երեսպատիչի շերտավոր մոդելավորումը և կոմպյուտերային ֆրեզավորումը 

/CAD-CAM/: 

Հրակայուն մոդելի վրա երեսպատիչի պատրաստման լաբորատոր 

փուլերն են. 

1. Ստացված դրոշմից մոդելների ստացումը: Հիմնական դրոշմից ստանում են 

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

կլինիկա, և քանդովի համակցված աշխատանքային մոդել։ 

2․ Քանդովի համակցված 

աշխատանքային մոդելից 

հանվում է այն շտամպիկը, որի 

վրա պետք է պատրաստվի 

երեսպատիչը, քսվում է հատուկ 

լաք և թրծվում է։ 

3․ Այդ շտամպիկից 

կրկնօրինակելով /դուբլիկացիա/ 

ստանում են հրակայուն 

շտամպիկը, որը թրծվում է 

Նկ .2.3.10. Հղկված ատամների

վերջնական տեսքը: 

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

 Միակցիչ կերամիկան շատ հիդրոսկոպիկ է, այդ իսկ պատճառով շտամպիկը 

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

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

վերջում ջնարակվում է (նկ. 2.3.12): 

   

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

5․ Հրակայուն շտամպիկը հեռացվում է պատրաստի երեսպատիչից հատուկ 

գչիրների միջոցով, որից հետո զգուշորեն հեռացվում են հրակայուն զանգվածի 

մնացորդները, միկրոավազաշիթի միջոցով, որպեսզի երեսպատիչը չվնասվի։ 

Հեռացնելուց հետո հարթեցվում են երեսպա-

տիչի եզրերը և աշխատանքային մոդելի վրա 

փորձարկում է ոսկեգույն հատուկ փոշու 

միջոցով, որպեսզի հայտնաբերվեն վաղա-

ժամ հպումները, և դրանք հեռացվեն 

հատուկ գչիրներներով։ Այս ամենը ստուգե-

լուց հետո երսպատիչը տեղադրվում է հսկիչ 

/мастер/ մոդելի վրա և ուղղարկվում 

կլինիկա (նկ.2.3.13): 

 Համապատասխան նյութերի ճիշտ օգտա-

գործելու, դրանց հստակ կանոններին 

հետևելու դեպքում ստացվում են իդեալական եզրային հպում ունեցող էսթետիկ 

երեսպատիչներ։ 

 IPS e.max press-ով երեսպատիչների պատրաստման լաբորատոր փուլերը 

1․Սիլիկոնային երկշերտ դրոշմից պատրաստվում է աշխատանքային քանդովի 

մոդելը, շտամպի հղկված հատվածը պատվում է կոմպենսացնող լաքով և մոմով 

ձևավորվում է հիմնակմախքը (նկ.2.3.14):  
  

ա բ 

Նկ. 2.3.13. Պատրաստի երեսպատի

հսկիչ մոդելի վրա: 
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2․ Մոմե ռեպրոդուկցիայի վրա ֆիքսվում 

են ձուլաձողերը, տեղադրվում 

սիլիկոնային գլանի հիմքի վրա, որի մեջ 

լցնում են փաթեթանյութը և փակում 

կափարիչը։ Հրակայուն զանգվածը 

կարծրանալուն պես գլանը գիպսե 

դանակով ազատում ենք պլաստիկ 

կափարիչից, հիմքից և սիլիկոնային գլանից, 

որն էլ տեղադրվում է մուֆելային 

վառարանում (նկ.2.3.15): 

  3․ Մուֆելային վառարանից հանելուց հետո 

գլանի մեջ տեղադրվում է նախապես 

ընտրված չափի, գույնի և թափանցիկության 

կերամիկական կոճակ՝սառը վիճակում (նկ. 

2.3.16.): 

 Կոճակի վրա տեղադրվում է մխոց։ Կերա-

միկական կոճակը և մխոցը տեղադրվում են 

գլանի հիմքային մասում առկա գլանաձև 

խոռոչի մեջ։ Այս ամենը տեղափոխվում է հատուկ կերամիկական մամլող 

վառարան, որի գլխամասը համալրված է մամլվող /պրեսավորող/ մեխանիզմով 

(նկ.2.3.17): 

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

տիճանը, հալվում է կերամիկական 

կոճակը, և ծրագրով նախատեսված պահին միանում է մամլվող մեխանիզմը։ 

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

նրա տակ եղած հալված կերամիկական զանգվածը։ Թրծման ծրագիրն 

ավարտելուց հետո գլանն անմիջապես հարկավոր է հեռացնել վառարանից՝ 

Նկ. 2.3.14. Աշխատանքային 

քանդովի մոդել: 

Նկ. 2.3.16. Կերամիկական կոճակներ

 ըստ գույների: 

Նկ. 2.3.17. Կերամիկական  

մամլող վառարան 
 

Նկ. 2.3.15. Ձուլաձողերի

տեղադրումը: 
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տեղադրելով սառեցման համար նախատեսված մետաղական հատուկ ցանցի 

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

 5․Գլանը սառչելուց հետո, մամլված կերամիկական կոնգլոմերատը հարկավոր 

է անջատել փաթեթանյութից։ Առաջին հերթին հարկավոր է անջատել մխոցը, 

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

 
Նկ. 2.3.20. Մխոցը հեռացնելը։ 

 

 

Այնուհետև սեպարացիոն սկավառակով գլանը հատվում է, մխոցը 

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

(նկ. 2.3.20)։ 

 6․Կերամիկական կոնգլոմերատը փաթեթանյութից ազատվում է 

ավազաշիթի միջոցով (նկ .2.3.21)։   

Նկ. 2.3.18. Պրեսավորման ընթացքը:

Նկ. 2.3.19. Մխոցի երկարության 

չափումը։ 

Նկ. 2.3.21.Պատրաստի կերամիկական

կոնգլոմերատ 

Նկ․ 2.3.22. Կերամիկական 

երեսպատիչի հարմարեցումը 

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

քային մոդելի վրա (նկ.2.3.22)։ 

Քանի որ հիմնակմախքը բավականին թափանցիկ է, ուստի անհրաժեշտ է հաշվի 

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

րաստվում են շտամպներ՝ նախապես որոշելով գույնը։  

8․Երեսպատող շերտն ավելացնելուց առաջ հիմնակմախքը մշակվում է ավազաշի-

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

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

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

դենտինային և էմալային զանգվածները։ Եթե անհրաժեշտ է երեսպատիչը ներկվում 

է և վերջում ջնարակվում(նկ.2.3.23)։ 

   
Նկ. 2.3.23. Կերամիկական երեսպատիչի վերջնական տեսքը։ 

Փորձարկում  

 Երեսպատիչների փորձարկումը պետք է իրականացվի մեծ զգուշությամբ 

(նկ.24)։ 

 

Այս փուլի նպատակը՝ 

 Երեսպատիչների հավաքածուի հարմարեցման գնահատում 

• գույնի գնահատում, 

• կոմպոզիտային ցեմենտի գույնը որոշելը, 

• յուրաքանչյուր երեսպատիչի հպման գնահատումը։ 

 Հղկված ատամը նախ մշակվում է 

մանր պեմզայի սուսպենզիայով և ջրով, 

որից հետո ատամը լավ լվացվում է:  

 Ատամը և երեսպատիչի ներքին 

մակերեսը խոնավացվում է, ու երեսպա-

տիչը տեղակայվում է ատամի մակերեսին: 

Մի քանի երեսպատիչների հավաքածու 

ունենալու դեպքում, փորձարկումը 

սկսվում է ամենահետին ատամներից: Այս 

փուլում չի կարելի ճնշում գործադրել, 

բոլոր շտկումները պետք է իրականացվեն 

սպիտակ սիլիկոնային պոլիրներով կամ 

կարմիր եզրագծով ալմաստե գործիքներով: 

Նկ. 2.3.24. Երեսպատիչի 

փորձարկում բերանի խոռոչում։ 
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 Երեսպատիչների հավաքածուի փորձարկումը 

 Յուրաքանչյուր երեսպատիչի անհատական փորձարկումից հետո իրա-

կանացվում է ամբողջական հավաքածուի փորձարկում: Երբեմն ջուրը կամ 

գլիցերինը կարող են մեծացնել ադհեզիան, սակայն ներկայումս հեղինակները 

նախընտրում են օգտագործել թափանցիկ սիլիկոն, որի պոլիմերիզացիայից 

հետո երեսպատիչն ամրանում է ատամի մակերեսին, ավելին՝ նրա թափանցիկ 

երանգը չի փոխում կերամիկայի գույնը: Օկլյուզիան չի կարելի շտկել նախքան 

երեսպատիչը ամրացնելը:  

 Գույնի գնահատումը։ 

Ադհեզիվ ֆիքսացիայից հետո երեսպատիչի վերջնական գույնը պայմանա-

վորված է հետևյալ գործոններով՝ 

Կերամիկայի գույնով 

Ատամի գույնով 

Կոմպոզիտային ցեմենտի գույնով ու հաստությամբ։ 

Երեսպատիչների գույնը պետք է գնահատվի փորձարկման ժամանակ՝ 

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

կոմպոզիտային ցեմենտը, որն ունակ է շտկելու կերամիկայի գույնի աննշան 

թերությունները։  

Ձևի նվազագույն շտկումը կարելի է իրականացնել ցեմենտավորելուց հետո, 

ավելի լուրջ փոփոխությունների համար այն վերադարձվում է աշխատանոց: 
 

 Ադհեզիվ ֆիքսացիա 

 Երեսպատիչի նախապատրաստում 

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

 

Թթվամշակումը պարտադիր փուլ է, այն 

մակերեսի մասնակի քայքայման շնորհիվ 

վերացնում է մակերեսային միկրոճաքերը:  

  Ադհեզիվ նյութով հագեցումն ապա-

հովում է ամրացում և ծանրաբեռնվածութ-

յան ավելի լավ բաշխումը, որով բա-

ցատրվում է կերամիկայի մեխանիկական 

հատկությունների լավացումը բոնդինգից 

հետո: Թթվամշակումը լավացնում է 

ադհեզիվ նյութի ավելի լավ ներծծվելու 

ունակությունը և վերջնականապես մաք-

րում է երեսպատիչի ներքին մակերեսը: 

Թթվամշակումից հետո երեսպատիչի ներ-

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

թթվամշակված էմալի մակերեսի նման (նկ. 2.3.26.)։ 

  

 

Նկ. 2.3.25. Կերամիկական 

երեսպատիչի թթվամշակումը 

ֆտորջրածնային թթվով։ 
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Թթվամշակված և լիարժեք մաքրված երեսպատիչի ներքին մակերեսին բարակ 

շերտով քսվում է սիլան /սիլիցիումօրգանական կապող նյութ/, որն 

ապահովում է քիմիական կապը կոմպոզիտային ցեմենտի և կերամիկայի միջև 

(նկ. 2.3.27)։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կարելի է օգտագործել միաբաղադրիչ և երկբաղադրիչ սիլաններ: 

Միաբաղադրիչ սիլանների օգտագործումն ավելի դյուրին է, սակայն 

պարտադիր պայման է երեսպատիչի ներքին մակերեսի թթվամշակումը 

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

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

Եթե նախապես սիլան քսված երես-

պատիչը թրջվում է թքով  

/փորձարկման ժամանակ/, կարելի է 15 

վայրկյան մշակել 37%-անոց ֆոսֆորական 

թթվով, որը հնարավորություն կտա 

լիարժեք վերականգնելու սիլանի որակը: 

Սիլանի քսումը բոնդինգից մինչև 7 օր 

ժամկետում չի թուլացնում կապը: 

 Ատամի մշակումը 

 Երեսպատիչը փորձարկելուց առաջ 

ատամը պետք է մաքրված լինի: 

Փորձարկելուց հետո նույնպես պետք է 

ատամի մակերեսը լիարժեք մաքրել: 

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

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

գերչորացումից (նկ.2.3.29)։ 

Թթվամշակումը նաև մաքրում և ախտահանում է ատամը: Թթվամշակված և 

մաքրված ատամները պետք է իրարից անջատվեն շատ բարակ միջատամնային 

թիթեղներով, որպեսզի կանխվի կոմպոզիտի արտահոսքը այլ մշակված 

հատվածներ: 

Նկ. 2.3.27. Կերամիկական 

երեսպատիչի մշակումը սիլանով։ 

Նկ. 2.3.28. Կերամիկական 

երեսպատիչի մշակումը ադհեզիվով։ 

Նկ. 2.3.26. Թթվամշակումից հետո 

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

 

Եթե հարվզիկային հատվածին մոտենալը դժվարացած է, խորհուրդ է 

տրվում տեղադրել ռեետրակցիոն թել: Թելը պետք է տեղադրել մինչև 

թթվամշակելը, որպեսզի խուսափենք արյունահոսությունից, որը կարող է 

կեղտոտել ատամի մակերեսը: 

 Հետագայում ատամի մակերեսով մեկ քսվում է փրայմեր, չորացվում, 

որից հետո քսվում է ադհեզիվը (նկ.2.3.30)։ 

  
Նկ. 2.3.30. Հղկված ատամի մշակումը ադհեզիվով։ 

 

Երեսպատիչի ներքին մակերեսին տեղադրվում է ընտրված կոմպոզիտային 

ցեմենտը (նկ.2.3.31)։ 
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Երեսպատիչը զգուշությամբ և ճշգրտորեն 

տեղադրվում է տեղը՝ հավասարաչափ 

սեղմելով: Այն պահվում է տեղում հատուկ 

գործիքով: Երբ երեսպատիչը ճիշտ տե-

ղադրվում է ատամի մակերեսին, միջատամ-

նային շերտը հեռացվում է դեպի օրալ 

մակերես, կոմպոզիտի ավելցուկները հեռաց-

վում են զոնդով կամ խոզանակով։ Ապրոք-

սիմալ հատվածներից ցեմենտի ավելցուկ-

ները հեռացվում են ատամնաթելով: Երես-

պատիչի դիրքը ստուգվում է հայելիով և 

զոնդով, կատարվում է կարճ պոլիմե-

րիզացիա (10վ վեստիբուլյար և օրալ կողմե-

րից), որից հետո հեշտությամբ հեռացվում են 

ցեմենտի մնացորդները, քանի որ այն դեռ 

վերջնական չի կարծրացել: Կատարվում է 

երեսպատիչի վերջնական պոլիմերացում երեք կողմերից յուրաքնչյուրը 1-

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

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

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

    

   
Նկ. 2.3.32.Կոմպոզիտային ցեմենտի պոլիմերացումը և ցեմենտի ավելցուկների 

հեռացումը։ 

 

 Երեսպատիչների անտեսանելի լինելը նրանց առավելությունն է, բայց 

շատ է դժվարացնում դրանց վերջնական մշակումը: Վոլֆրամե և ալմաստե 

գչիրների կիրառումը կարող է հանգեցնել կերամիկայի և ատամի էմալի վնաս-

մանը, ուստի պետք է հնարավորինս քիչ օգտագործվեն: 

Նկ. 2.3.31. Կերամիկական 

երեսպատիչի ներքին մակերեսին 

կոմպոզիտային ցեմենտի 

տեղադրումը։ 
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 Սահմանների մաքրումը նախընտրելի է կատարել նշտարի սուր եզրով: 

Վերջնական մշակումը սկսվում է կարծրաձույլ ֆինիրներով: Այս գչիրների 

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

ատամի վնասումը: Միջատամնային հատվածները մաքրվում են շտրիպսերով 

(նկ. 2.3.33)։ 

  
Նկ. 2.3.33. Միջատամնային հատվածների մաքրումը շտրիպսերով։ 

Երեսպատիչի օրալ մակերեսը մշակվում է հատուկ կարծրաձույլ ֆինիր-

ներով: Միջատամնային և հարվզիկային հատվածներում ցեմենտի առկա-

յությունը ստուգվում է ֆլոսե-

րով: Եթե եզրերը տեսանելի են, 

կարելի է օգտագործել ռետինե 

սպիտակ պոլիրներ, հետո էլ 

ալմաստե մածուկ: Բոլոր 

շտկված մասերը պետք է 

վերջնական փայլեցվեն, 

սկզբում ռետինե պոլիրներով, 

իսկ վերջում ալմաստե փայլեց-

նող մածուկով (նկ. 2.3.34): 

 

 

2.4․ Ատամների ախտաբանական մաշվածությունը 
 

Ատամների կարծր հյուսվածքների արատները բաժանվում են երկու խմբի՝ 

 կարիեսային, 

 ոչ կարիեսային։ 

Ոչ կարիեսային դեֆեկտներն իրենց հերթին լինում են՝ 

 ֆոլիկուլյար զարգացման ընթացքում առաջացող, 

 ատամների ծկթումից հետո առաջացող։ 

Ախտաբանական մաշվածությունը ատամների ոչ կարիեսային ախտահա-

րում է, որն առաջանում է ատամների ծկթումից հետո: 

Նորմայում մարդու կյանքի ընթացքում կատարվում է ատամի էմալի և դեն-

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

կոչվում է ֆիզիոլոգիական մաշվածություն: Ատամի կարծր հյուսվածքների 

կորստի արտահայտվածության չափն անհատական է և պայմանավորված է` 

Նկ. 2.3.34. Վերջնական տեսքը: 
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 կծվածքի տեսակով, 

 էմալի և դենտինի ամրությամբ, 

 ծամողական ճնշման մեծությամբ, 

 օգտագործվող սննդի տեսակով։ 

Ատամի էմալի ֆիզիոլոգիական մաշվածությունը լինում է երկու ուղղութ-

յուններով`հորիզոնական, ուղղահայաց։ 

Հորիզոնական ուղղությամբ ատամների մաշվածությունը դիտվում է 

կտրիչների ու ժանիքների կտրող եզրերի և նախաաղորիքների ու աղորիքների 

թմբիկների վրա: Այս երևույթը դիտվում է որպես օրգանիզմի հարմարվողական 

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

նատար համակարգի փոփոխություններ, որոնք նվազեցեցնում են վերջինիս 

դիմացկունությունը: Ֆիզիոլոգիական մաշվածության հետևանքով փոխվում են 

նաև ատամների թմբիկների անկյունները, վերջիններս դառնում են ավելի տա-

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

բեռնվածություններին, տափակ թմբիկներով ատամները ոսկրային հյուսվածքի 

կորստի դեպքում չեն հասնում դեկոմպենսացված վիճակի: Այսպիսով, կան-

խարգելվում է պարօդոնտի ֆունկցիոնալ գերծանրաբեռնվածության վտանգը:  

Ուղղահայաց մաշվածությունը առկա է ատամների կոնտակտային մա-

կերեսներին: Տարիների ընթացքում միջատամնային կետային կոնտակտները 

վերածվում են կոնտակտային մակերեսների: Թվում է, թե մաշվածության այս 

տեսակը պետք է հանգեցնի միջատամնային տարածությունների` տրեմաների 

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

ատամների մեդիալ տեղաշարժով, հետևաբար նաև ատամնաշարի անընդ-

հատության պահպանմամբ: 

Որոշ մարդկանց դեպքում ֆիզիոլոգիական մաշվածությունը բացակայում է, 

որը հանգեցնում է ատամի ներատամնաբնային և արտաատամնաբնային 

փոխհարաբերության խախտման և պարօդոնտի ֆունկցիոնալ գերծանրա-

բեռնվածության առաջացման: Այս դեպքում հիվանդների մոտ առաջանում է 

տարբեր աստիճանների արտահայտված ծամողական տրավմա: Այսպիսով, 

ֆիզիոլոգիական մաշվածությունը օրգանիզմի հարմարվողական պրոցես է, որն 

ուղղված է ծամողական ապարատի մորֆոլոգիական և ֆունկցիոնալ ամբող-

ջականության պահպանմանը: 

Ատամների կարծր հյուսվածքների մաշվածությունը կարող է լինել նաև 

ախտաբանական: Ախտաբանական մաշվածությունը ծանր և տարածված 

հիվանդություն է, որի հաճախականությունը, ըստ տարբեր հետազոտություն-

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

և 42%` վաթսուն տարեկանից մեծ տարիքային խմբում: 

Պատճառագիտությունը 

Ախտաբանական մաշվածությունը բազմապատճառային հիվանդություն է: 

Ըստ Ա.Ս. Շերբակովի՝ հիվանդության առաջացման պատճառները բաժանվում 

են երեք խմբի՝ 



140 
 

1. կարծր հյուսվածքների ֆունկցիոնալ անբավարարություն՝ պայմանա-

վորված մորֆոլոգիական ոչ լիարժեքությամբ, 

2. ատամների ֆունկցիոնալ գերծանրաբեռնվածություն, 

3. մասնագիտական բնույթի ախտաբանական մաշվածություն։ 

 Կարծր հյուսվածքների ֆունկցիոնալ անբավարարությունը՝ պայմանա-

վորված մորֆոլոգիական ոչ լիարժեքությամբ, լինում է՝ 

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

գենեզ և դենտինոգենեզ: 

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

դություն, չավարտված ամելոգենեզ և դենտինոգենեզ, 

գ. Ձեռքբերովի․ նեյրոդիստրոֆիկ փոփոխություններ, արյունատար, էնդոկրին և 

նյութափոխանակության համակարգերի խանգարումներ: 

Ատամների կարծր հյուսվածքների զարգացման և ծկթման ողջ ընթացքը 

կարգավորվում է օրգանիզմի էնդոկրին համակարգով: Այդ համակարգի որևէ 

ախտաբանական շեղում կարող է հանգեցնել նեյրոհումորալ և նյութափոխա-

նակության պրոցեսների խանգարման, հետևաբար նաև կարծր հյուսվածքների 

զարգացման խախտման. օրինակ` հարվահանագեղձն ապահովում է ծայրա-

մասային կալցիում–կալիումական նյութափոխանակությունը, հետևաբար այս 

համակարգի ախտաբանական խանգարումը կարող է հանգեցնել ատամների 

միկրոամրության նվազման: Միկրոամրությունը ատամների կայունությունն է 

մաշվածության հանդեպ, որը հաճախ նվազում է էմալի և դենտինի կրակալման 

խանգարման հետևանքով: Այդպիսի խանգարումների դեպքում ծամողական 

ակտը ատամների կարծր հյուսվածքների ախտաբանական մաշվածության 

առաջացման պատճառ է: 

Ատամների ֆունկցիոնալ գերծանրաբեռնվածությունը լինում է հետևյալ 

հիվանդությունների և վիճակների դեպքում՝ 

ա. ատամների մասնակի բացակայություն,  

բ. պարաֆունկցիա, բրուքսիզմ, 

գ. ծամողական մկանների հիպերտոնուս, 

դ. ատամների խրոնիկական տրավմա (կոշկակարների, դերձակների, ծխամորճ 

օգտագործող մարդկանց շրջանում, վատ պատրաստված օրթոպեդիկ կոնստ-

րուկցիաներից և այլն), 

ե. ուղիղ կամ խոր կծվածք։ 

Մասնագիտական բնույթի ախտաբանական մաշվածություն․ ատամի 

կարծր հյուսվածքների թթվային կամ հիմնային նեկրոզ: Ատամների քիմիական 

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

կան, ֆոսֆորական թթուների գոլորշիների երկարատև ազդեցությունը: Քիմիա-

կան գործարաններում աշխատողների դեպքում թքի թթվայնությունը նորմայից 

շեղվում է, որը հանգեցնում է ատամի կարծր հյուսվածքներից կալցիումի 

դուրսբերմանը: Ինչպես նաև լինում է սննդային բնույթի մաշվածություն թթու 

սննդի չարաշահումից, հանքային աղերի և սպիտակուցների պակասից, 

ավիտամինոզից: 
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Այսպիսով, «ախտաբանական մաշվածություն» տերմինն ընդգրկում է 

ատամնածնոտային համակարգի ախտաբանական տարբեր վիճակներ, սակայն 

բոլոր դեպքերում ախտաբանաատոմիական բնորոշումը նույնն է` ատամի 

էմալի և դենտինի արագացված կորուստ: 

Կլինիկական պատկերը 

Ախտաբանական մաշվածության կլինիկան բազմաբնույթ է: Հիմնական 

ախտանիշներն են ատամների պսակների չափերի փոքրացումը, ատամի 

պսակի անատոմիական ձևի փոփոխությունը, որի հետևանքով խախտվում է 

ծամողական ճնշման փոխանցումը պարօդոնտի հյուսվածքների և քունք-

ստործնոտային հոդին: 

Հիվանդության ընթացքում զարգանում են դիմածնոտային համակարգի 

ֆունկցիոնալ և մորֆոլոգիական հետևյալ փոփոխությունները` 

 դիմածնոտային մկանային համակարգի տոնուսի բարձրացում և 

անհամաչափ կծկում, 

  ծամողական ակտի տևողության երկարում, 

 ծամողական ֆունկցիայի արդյունավետության նվազում, 

 նյարդամկանային խանգարումներ, 

 լորձաթաղանթի տրավմատիկ ախտահարումներ, 

 ատամների զգայունության բարձրացում, 

 դեմքի ստորին 1/3-ի իջեցում, 

 քունքստործնոտային հոդի տարրերի փոխհարաբերության շեղում։ 

 

Ախտաբանական մաշվածության դասակարգումը 
 

Գոյություն ունեն տարբեր հեղինակների կողմից առաջարկվող բազմա-

թիվ դասակարգումներ: Ստորև ներկայացվում են հիմնականում կիրառվող 

դասակարգումները. 

1. Ըստ հիվանդության տեղակայման (ըստ Գրազովսկու)` 

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

բ. հորիզոնական (ծամողական մակերեսներ, կտրող եզրեր), 

գ. խառը (ուղղահայաց և հորիզոնական)։  

2. Ըստ պսակի մաշվածության աստիճանի (ըստ Բուշանի)` 

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

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

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

3. Ըստ ընդգրկված ատամների քանակի (ըստ Կուրլյանդսկու)՝ 

ա. լոկալիզացված (մեկ կամ մի քանի ատամ), 

բ. գեներալիզացված (վերին և ստորին ատամնաշարեր)։ 

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

ա. կոմպենսացված (ուղեկցվում է ատամնաբնային ելունի գերաճով), 

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

իջեցումն ուղեկցվում է ատամնաբնային ելունի գերաճով, որի հետևանքով 

դեմքի ստորին 1/3-ի փոփոխություն չի դիտվում 

(նկ. 2.4.1), նաև քունքստործնոտային հոդում 

պահպանվում է հոդագլխիկի ճիշտ դիրքը 

հոդափոսիկում: 

Դեկոմպենսացված տեսակի դեպքում 

ատամնաբնային ելունի գերաճ չի դիտվում, 

հետևաբար ատամների պսակների 

բարձրության իջեցումը չի կոմպենսացվում: 

Նկարագրվում է հիվանդի դեմքի ստորին 1/3-ի 

իջեցում (նկ. 2.4.2), քթաշրթունքային և 

կզակային ծալքերը դառնում են ավելի 

արտահայտված, շրթունքները բարակում են, 

հիվանդի դեմքը ձեռք է բերում ծերունական 

տեսք: 

Քունքստործնոտային հոդում հոդագլխիկի 

դիրքը շեղվում է, ֆիզիոլոգիական հանգստի 

դիրքում այն տեղակայվում է հետ և ներքև: Հոդա-

գլխիկի այս դիրքը հանգեցնում է հոդի գերծանրա-

բեռնվածության, որը կարող է դեֆորմացնող 

արթրոզի առաջացման պատճառ դառնալ: Հոդում 

առաջացող փոփոխությունները հանգեցնում են 

ծամողական մկանների կպման կետերի միջև 

եղած տարածությունների փոքրացման և ծամո-

ղական արդյունավետության նվազման: 

 

Կծվածքի իջեցում 

Կծվածքի իջեցման պատճառը ախտաբա-

նական մաշվածության արդյունքում ձևավորված մշտական կծվածքն է: 

Հետազոտությունների արդյունքում պարզվել է, որ կծվածքի իջեցում դիտվում է 

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

Կլինիկական պատկերը բազմաբնույթ է։ Այն ավելի պատկերավոր 

ներկայացնելու համար կծվածքի իջեցման կլինիկան կարելի է դիտարկել ըստ 

փուլերի. 

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

Նկ. 2.4.1. Ախտաբանական 

մաշվածության կոմպենսացված

տեսակը։ 

Նկ. 2.4.2. Ախտաբանական 

մաշվածության 

դեկոմպենսացված տեսակը։ 
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Դիմային փոփոխություններն աննշան 

են, առանձին դեպքերում կարող են 

դիտվել ատամների գերզգայունութ-

յուն և ծամիչ մկանների հիպերտոնուս: 

Հիվանդի գանգատները հիմնականում 

էսթետիկ բնույթի են: Բերանի խոռոչի 

զննման ժամանակ նկատվում է 

ատամների պսակների մաշվածութ-

յուն դրանց 1/3-ի չափով, լոր-ձա-

թաղանթը նորմայի սահմաններում է, 

ռենտգեն հետազոտության ժամանակ 

պարօդոնտում փոփոխություններ չեն 

նկատվում: Վերին և ստորին կտրիչների միջև ուղղահայաց ճեղքի առկա-

յությունը հարաբերական է (պայմանավորված կծվածքի տեսակով) և չի 

գերազանցում 2 - 3մմ-ը: 

II փուլ․ ատամների պսակների 

մինչև 2/3 և ավելի մաշվածություն (նկ. 

2.4.4)․ 
 

Կծվածքի իջեցման այս փուլում 

կատարվում են օկլյուզիոն բարձրու-

թյան իջեցում, ատամնաբնային ելունի 

դեֆորմացիա:  

Հիվանդները գանգատվում են` 

1. էսթետիկ անբավարարությունից, 

2. դեմքի ձևի փոփոխություններից, 

3. ծամողական ակտի 

դժվարացումից, 

4. ատամների զգայունության բարձրացումից:  

Կատարվում են դեմքի «ծերունական» փոփոխություններ․ քթաշրթային և 

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

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

կծվածքի իջեցման պատճառը միայն ախտաբանական մաշվածությունն է, 

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

սակայն դրանց ձևը բավականաչափ փոփոխված է: Հիվանդության կլինիկական 

պատկերն ավելի ծանրանում է, երբ ախտաբանական մաշվածությունը 

զուգակցվում է կողմնային ատամների կորստով: Այս դեպքում բերանի խոռոչի 

զննման ժամանակ, բացի ատամների ձևաբանական փոփոխություններից, 

դիտվում են նաև նրանց շարժունություն, ատամնաբնային ելունի դեֆորմացիա, 

ատամնաշարերի անընդհատության խախտում, ատամների դիրքի շեղում 

Նկ. 2.4.3. Ատամների պսակների 1/3-ի 

ախտաբանական մաշվածությունը։ 

Նկ. 2.4.4. Ատամների պսակների 2/3-ի 

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

նաբնային ելունի մեջ: Ռենտգեն հետազոտության ժամանակ դիտվում է 

պերիօդոնտալ ճեղքի լայնացում: Վերը նկարագրված ախտաբանական 

երևույթներն անդրադառնում են քունքստործնոտային հոդի ֆունկցիոնալ 

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

դեպքում, երբ անհամապատասխանություն է առաջանում հոդի վրա ազդող 

ծամողական ճնշման և նրա հյուսվածքների ֆիզիոլոգիական տանելիության 

միջև, հաճախ զարգանում է քունքստործնոտային հոդի դեֆորմացնող արթրոզ: 

Այն ընթանում է հոդի հյուսվածքների ոչ ինֆեկցիոն, տրոֆիկ դեգեներատիվ 

ախտահարումներով:  

Այս դեպքում հիվանդները գանգատվում են`  

1. լսողության նվազումից,  

2. ականջներում աղմուկի առկայությունից, 

3. բերանի խոռոչում չորությունից, 

4. բերանը բացելիս և փակելիս ժամանակ նյարդային բնույթի ցավերից 

(ճառագայթվում են եռվորյակ նյարդի ճյուղերի ուղղությամբ), 

5. հոդում աղմուկի առկայությունից,  

6. բերանը բացելիս ստորին ծնոտի տեղաշարժից,  

7. բերանը բացելու սահմանափակումից, 

8. մկանանյարդային համակարգի ֆունկցիոնալ խանգարումներից (պարա-

ֆունկցիա, բրուքսիզմ): 

Վերը նշված գանգատների դեպքում անհրաժեշտ է կատարել հոդի և 

ծամիչ մկանների պալպացիա, կարող են կատարվել նաև լրացուցիչ 

պարակլինիկական հետազոտություններ: Հոդի պալպացիան պետք է սկսել 

կենտրոնական օկլյուզիայի դիրքում հոդագլխիկի կողմնային մակերեսներից: 

Այն հնարավորություն է տալիս հայտնաբերելու հոդում ցավի կետերը, հոդերի 

անհամաչափ շարժումները: Ծամիչ մկանների պալպացիայի ժամանակ 

հայտնաբերվում են մկանների ցավի կետերը, նրանց կծկումների անհամաչա-

փությունը, հիպերտոնուսը կամ տոնուսի բացակայությունը: 

Այսպիսով, կծվածքի իջեցումը ծամիչ համակարգի ֆունկցիոնալ- մորֆո-

լոգիական շեղում է, երբ կատարվող ախտաբանական փոփոխությունները, 

սերտ փոխկապակցվելով միմյանց հետ, ձևավորում են ախտաբանական օղակ: 

Օրթոպեդիկ բուժում 

Նախքան բուժման ծրագիրը կազմելը անհրաժեշտ է որոշել՝ 

 հիվանդության առաջացման ամենահավանական պատճառները, 

 ախտաբանական մաշվածության տեսակը` գեներալիզացվա՞ծ, թե 

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

 ախտաբանական մաշվածության աստիճանը` պսակի մաշվածության 

չափը, 

 պարօդոնտի վիճակը ռենտգենաբանական հետազոտության միջոցով, 

 կակղանի վիճակը էլեկտրաօդոնտոմետրիայի միջոցով, 

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

Օրթոպեդիկ բուժումն ունի երկու նկատառում՝ 

1․ կանխարգելում, 

2․ բուժում։ 
Կանխարգելումը ներառում է` 

ա. ատամների կարծր հյուսվածքների հետագա մաշվածության կանխար-

գելումը, 

բ. քունքստործնոտային հոդում ախտաբանական փոփոխությունների 

առաջացման կանխումը։ 

Բուժումը ներառում է` 

ա. ատամների պսակների անատոմիական ձևի և ֆունկցիայի վերականգ-

նումը, 

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

գ. ծամիչ ֆունկցիայի վերականգնումը։ 

Ախտաբանական մաշվածության բուժումը կատարվում է մի քանի փուլով՝ 

1․ հիվանդության պատճառի վերացում` վատ սովորույթներ, բրուքսիզմ, 

պարաֆունկցիա և այլն, 

2․ օրթոպեդիկ բուժման նախապատրաստում` դիստալ օկլյուզիայի վերա-

ցում, միջատամնաբնային բարձրության վերականգնում, սուպերկոնտակտ-

ների վերացում, պրոթեզավորման համար տարածությունների ստեղծում, 

հոդի դիսֆունկցիայի բուժում, 

3․ ատամների պսակների վերականգնում օրթոպեդիկ եղանակով` շար-

ժական կամ անշարժ կոնստրուկցիաներով: 

Ախտաբանական մաշվածության օրթոպեդիկ բուժումն անհատական է և 

պայմանավորված է մաշվածության աստիճանով: 

Առաջին աստիճանի ախտաբանական մաշվածություն․ ատամների 

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

կամ կոմպոզիտային լցանյութերով: 

Երկրորդ աստիճանի ախտաբանական մաշվածություն․ ատամների 

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

I փուլ․ օկլյուզիոն բարձրության, հոդի և մկանային համակարգի 

ֆունկցիաների վերականգնում, 

II փուլ․ պրոթեզավորում օրթոպեդիկ տարբեր կոնստրուկցիաներով։ 

Օկլյուզիոն բարձրության վերականգնումը կատարվում է միափուլ՝ 

օգտագործելով ժամանակավոր շարժական կապպաներ (նկ. 2.4.5): 

Եթե քունքստործնոտային հոդում որևէ ախտաբանական փոփոխություն չի 

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

նախապես ընտրված օրթոպեդիկ կոնստրուկցիաներով: Այն դեպքում, երբ 

հոդում առաջանում են ցավի ախտանիշներ, անհրաժեշտ է օկլյուզիոն բարձ-

րությունը իջեցնել և ցավերը վերացնելուց հետո համապատասխանեցնել 

նորմային:  
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Երրորդ աստիճանի ախտաբանական մաշվածություն․ ատամների 

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

Օկլյուզիոն բարձրության վերականգնում․ կատարվում է աստիճա-

նաբար, թեք մակե-

րևույթով օկլյուզիոն 

գլանակների օգտա-

գործմամբ, որոնք 

ապահովում են 

ստորին ծնոտի 

մեդիալ տեղաշարժը: 

Հոդագլխիկի տեղա-

շարժը դեպի առաջ 

անպայման պետք է 

իրականացվի քունք-

ստործնոտային հոդի 

ռենտգեն հսկողութ-

յամբ: Օկլյուզիոն 

բարձրությունը վերա-

կանգնելուց հետո 

կատարվում է 

օրթոպեդիկ բուժում: 

Օրթոպեդիկ կոնստրուկցիաների ընտրությունը պայմանավորված է կոնկրետ 

կլինիկական դեպքով:  

Ատամնաշարի պահպանված լինելու դեպքում` ատամների անատոմիական 

ձևը վերականգնվում է ամբողջաձույլ գամիկավոր ներդիրներով և մետաղա-

կերամիկական պսակներով:  

Այն դեպքում, երբ հիվանդության պատճառը բրուքսիզմն է կամ 

մկանային այլ պարաֆունկցիաները, կերամիկական շերտի կոտրվածքներից 

խուսափելու համար ավելի նպատակահարմար է կիրառել ամբողջաձույլ 

մետաղական պսակներ կամ մետաղական ծամողական մակերեսով մետաղ-

կերամիկական պսակներ:  

Եթե ախտաբանական մաշվածությունը զուգակցվում է ատամնաշարի 

դեֆեկտների հետ, ապա անհրաժեշտ է ընտրել այնպիսի օրթոպեդիկ 

կոնստրուկցիաներ, որոնք կվերականգնեն թե՛ մաշված ատամները և թե՛ 

ատամնաշարերի դեֆեկտները: Փոքր դեֆեկտների դեպքում նպատա-

կահարմար է կիրառել ամբողջաձույլ կամրջաձև պրոթեզներ, իսկ մեծ կամ 

ծայրամասային դեֆեկտների դեպքում` աղեղնաձև պրոթեզներ: Ոչ բավարար 

քանակությամբ հենակետային ատամների առկայության դեպքում կարող են 

կիրառվել նաև շարժական թիթեղային պրոթեզներ: 

 

 

Նկ. 2.4.5. Ժամանակավոր շարժական կապպաներով

օկլյուզիոն բարձրության վերականգնումը։ 
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ԳԼՈՒԽ 3 

3.1.Ատամների հղկման սկզբունքները 
 

Ատամների հղկման բիոմեխանիկական հիմունքները 

Տարբեր տեսակի պսակներ պատրաստելու համար ատամների հղկումը 

միշտ պետք է կատարել` 

1. պահպանելով ատամի հյուսվածքները հնարավորինս շատ, որպեսզի 

չխաթարվի ֆունկցիոնալ և էսթետիկ լավ արդյունքի ապահովումը, 

2. ապահովելով կոնստրուկցիայի ռետենցիան և կայունությունը, 

3. բավարար տարածություն ստեղծելով կոնստրուկցիայի ամրությունն 

ապահովելու համար, 

4. ապահովելով եզրային հպումը (ինտեգրացիա), 

5. պահպանելով պերիօդոնտի ամբողջականությունը, 

 

1. Ատամի հյուսվածքների պահպանումը 
 

Ատամի հյուսվածքների չափից դուրս հղկումը հանգեցնում է բազմաթիվ 

անցանկալի հետևանքների: Ատամի` մեծ կոնայնությամբ տաշված լինելը 

հանգեցնում է կոնստրուկցիայի ռետենցիայի և կայունության զգալի թուլացման: 

Ատամի հյուսվածքների անհամապատասխան և չափազանց շատ հղկված 

լինելու դեպքում կարող են առաջանալ թե՛ հիպերէսթեզիա, թե՛ պուլպայի 

բորբոքում, թե՛ վերջինիս նեկրոզ: Անհրաժեշտ է նաև նշել, որ միշտ պետք չէ 

պատրաստել լրիվ պսակներ` չնայած դրանց առավելություններին` հղկման և 

պատրաստման համեմատաբար հեշտությանը, մեծ ռետենցիային և կայունու-

թյանը: Կիսապսակների և երեսպատիչների պատրաստումը նպաստում է 

ատամի հյուսվածքների մեծաքանակ պահպանմանը, որն էլ իր հերթին 

անդրադառնում է ատամի երկարակեցությաը: 
 

3.2.Ռետենցիա և կայունություն 
 

Ռետենցիան հենարանային հյուսվածքների վրա կոնստրուկցիայի 

ֆիքսացիան է և նրա ունակությունը՝ խոչընդոտելու պսակայնորեն ուղղված 

տեղաշարժող ուժերին: 

Կայունությունը կոնստրուկցիայի ունակությունն է՝ խոչընդոտելու 

ուղղահայաց, հորիզոնական և թեք ուղղված ուժերի տեղաշարժերին: Ցանկա-

ցած կոնստրուկցիայի վրա ազդում են սեղմման, տեղաշարժման և ձգման ուժերը 

(նկ. 3.1.1): 

Ընդ որում, ցեմենտների մեծամասնությունը, որոնցով ներկայումս 

ամրացվում են կոնստրուկցիաները, ունեն մեծ կայունություն սեղմման և շատ 

փոքր` ձգման ուժերի նկատմամբ: Այս պայմաններում կոնստրուկցիայի 

օպտիմալ երկրաչափական ձևը միայն կարող է հետագայում կանխարգելել 

ապացեմենտավորման և այլ անցանկալի հետևանքների առաջացումը: 
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Նկ. 3.1.1. ա) ձգման, բ) տեղաշարժման, գ) սեղմման և տեղաշարժման, դ) սեղմման 

ուժերի ազդեցությունը: 
 

Ռետենցիայի վրա ազդող գործոն-

ներն են` կոնայնության աստիճանը, 

ցեմենտավորման ընդհանուր մակե-

րեսը, տեղաշարժի ուժերին ենթարկ-

վող ցեմենտի մակերեսը: 

Ռետենցիան և կոնայնությու-

նը: Ինչքան մեծ է հղկման կոնայնութ-

յունը (x առանցք), այնքան փոքր է 

ռետենցիան (y առանցք) (նկ 3.1.2): 

Փորձը ցույց է տալիս, որ առա-

վելագույն ռետենցիա գրանցվում է 

հղկվող ատամի պատերի զուգահե-

ռության դեպքում, իսկ կլինիկորեն 

օպտիմալ արդյունք` մինչև 60 կոնայ-

նության 

դեպքում, այսինքն` 30 յուրաքանչյուր կողմում (նկ. 3.1.3): 

Հետազոտությունները, որոնք անցեացվել են 

զարգացած տարբեր երկրների լաբորատորիաներում, 

ցույց են տվել, որ հղկումների մեծամասնությունն 

իրականացվել է 13-290 կոնայնությամբ, ինչը թուլացնում 

է ռետենցիան: Հաշվի առնելով կլինի-կական վիճակների 

որոշ բարդությունները` կարելի է ասել, որ պսակի 

թույլատրելի սահմանային կոնայնությունը կարող է լինել 

160, այսինքն` յուրաքանչյուր կողմում 80, որը ստանալը 

բարդ չէ: 

Ցեմենտավորման մակերեսը 
 

Ինչքան մեծ է ցեմենտավորման մակերեսը, այն-

քան մեծ է ռետենցիան: Ցեմենտավորման մակերեսը պայմանավորված է 

ատամի մեծությամբ (նկ. 3.1.4), դրա` կոնստրուկցիայով ծածկվելու աստիճանով 

և լրացուցիչ տարրերով, ինչպիսիք են տուփիկները, ակոսները, ռետենցիոն 

խողովակները (նկ. 3.1.5): 

x 

y 

ա բ գ դ 

Նկ. 3.1.2. Ռետենցիայի փոքրացումը` 

պայմանավորված հղկման կոնայնության 

մեծացմամբ: 

Նկ. 3.1.3. Հղկման 

ցանկալի 

կոնայնությունը: 
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Նկ. 3.1.4. Ռետենցիայի կախվածությունը հղկված ատամի ցեմենտավորման 

մակերեսից տարբեր բարձրությունների (նկ. 3.1.4 - ա, բ) և շառավիղների դեպքում  

(նկ. 3.1.4 - գ, դ) 

 

 
 

 

 

 
 

Նկ. 3.1.5. Ռետենցիայի մեծացումը՝ ա) ակոսների, բ) տուփիկների և գ) ռետենցիոն 

խողովակների ավելացմամբ: 

 

Տեղաշարժման ուժերին ենթարկվող մակերեսը 

Ինչպես վերը նշվեց, կոնստրուկցիաներն ավելի քիչ են դիմակայում 

ձգման ուժերին: Ուստի ռետենցիան մեծացնելու համար ցանկալի է, որ հնարա-

վորինս մեծ մակերեսներ ենթարկվեն տեղաշարժման ուժերին և, հակառակը, 

ավելի փոքր մակե-րեսներ` ձգման ուժերին: 

Կոնաձև հղկման ժամանակ ատամի տարբեր տեղամասեր ենթարկվում 

են տարբեր ուժերի (նկ. 3.1.6, 3.1.10): Թեք ուժերի ազդեցությամբ ատամի 

մակերեսի որոշակի հատված ենթարկվում է ձգման ուժերին, դրանից վեր` 

տեղաշարժման և սեղմման ուժերին: Եթե այդ երկու մասերի միջև անցկացնենք 

երևակայական տանգենցիալ գիծ, ապա դրանից ներքև եղող ատամի մասը 

կենթարկվի ձգման ուժերին, իսկ վեր եղողը` տեղաշարժի և սեղմման ուժերին: 

Պսակի տեղաշարժին խոչընդոտում է հիմնականում ատամի այն մասը, որը 

երևակայական տանգենցիալ գծից վեր է: 

Մեծ կոնայնության դեպքում փոքրանում է տանգեն-

ցիալ գծից վեր եղող ատամի մակերեսը, որը ենթարկվում է 

տեղաշարժի և սեղմման ուժերին, և մեծանում է այդ գծից 

ներքև եղող ատամի մակերեսը, որը ենթարկվում է ձգման 

ուժերին: 

Ռետենցիան լինում է ներքին և 

արտաքին: Զուգահեռ պատերով հղկված 

ատամը ստանում է առավելագույն ռետեն-

ցիա (նկ. 3.1.7.ա): Մեծ կոնայնությամբ 

հղկված ատամը կարող է հեշտորեն ապա-

ցեմենտավորվել, քանի որ դրա վրա հիմնականում ազդում են ձգման ուժերը (նկ. 

3.1.7.բ, գ): 

ա բ գ դ 

ա բ գ 

Նկ. 3.1.6. Կոնաձև հղկման ժամանակ

տեղաշարժի և ձգման ուժերի

ազդեցությունը ատամի տարբեր

մասերի վրա:
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Նկ. 3.1.7. Ռետենցիայի համար պատասխանատու ատամի մակերեսի մեծությունը` 

պայմանավորված հղկման կոնայնությամբ թեք ուժերի ազդեցության դեպքում: 
 

Նման ատամի համար պատրաստված 

կոնստրուկցիան ունի տեղադրման բազմաթիվ 

ուղիներ (նկ. 3.1.8.ա): 
 

 

Փոխելով տաշվածքի ձևը, այսինքն՝ այն լրացնելով ակոսներով կամ 

տուփիկներով` կարելի է ստեղծել կոնստրուկցիայի տեղադրման միակ ուղին 

(նկ. 3.1.8.բ): Այդ դեպքում տեղաշարժի ուժերն ավելի մեծ դեր կունենան, քան 

ձգման ուժերը: 

Կայունություն 

Կայունությունը կանխում է կոնստրուկցիայի տեղաշարժը` 

ուղղահայաց, թեք և հորիզոնական ուժերի ազդեցությամբ: Կայունությունը մեծ 

է, եթե պսակը հղկված է այնպես, որ ծամողական ուժերից ցեմեյնտն ավելի 

շատ ենթարկվում է սեղմման, քան տեղաշարժի: 

Լծակի գործողությունը և կայունությունը 

Ատամի վրա ազդող ամենամեծ ուժերը գագաթայնորեն (ապիկալ) 

ուղղված ծամողական ուժերն են (նկ.3.1.9.ա): Եթե պատրաստված կոնստ-

րուկցիան կարծր է, այսինքն` ծամողական 

ուժերի ազդեցությամբ դեֆորմացիայի չի 

ենթարկվում, ապա-ցեմենտավորման 

առավել հավանական պատճառ կարող են 

լինել հենարանային ատամի սահման-

ներից դուրս ազդող ուժերը (նկ. 3.1.9. բ): 

Նման դեպքերում առաջանում են պտտող 

ուժեր, և պտտման կենտրոնը պսակի եզրին 

է (նկ. 3.1.9.բ): Ինչքան մեծ է հեռավո-

րությունը պսակի եզրի և ուժի ազդման 

կետի միջև, այնքան մեծ է պտտող ուժը: 

Այսպիսի բացասական հատկությամբ են 

օժտված նաև ծամողական թեք ուժերը (նկ. 3.1.10): 

 

 

ա բ 

ա բ գ 

Նկ. 3.1.8. Կոնստրուկցիայի տեղադրման միակ ուղու 

ստեղծում` ատամի` ակոսներով և տուփիկներով 

լրացմամբ: 

ա բ

Նկ. 3.1.9. Գագաթայնորեն ուղղված 

ուժերի ազդեցությունը՝  

ա) հենակետային ատամի 

սահմաններում  

և բ) սահմաններից դուրս: 
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Ընդ որում, P3 և P1 կետերի միջև եղող ատամի հատվածը 

ենթարկվում է ձգման ուժերի ազդեցությանը, P1 և P2 

կետերի միջև հատվածը` տեղաշարժի ուժերին, իսկ P2 

կետից վեր մասը` սեղմման ուժերին: 

Կոնստրուկցիայի կայունությունը պայմանավոր-

ված է ատամի այն մասով, 

որը P1 կետից վեր է, այսինքն` 

ենթակա է տեղաշարժի և 

սեղմման ուժերի ազդեցութ-

յանը: Այսպիսով, տեղաշար-

ժի և սեղմման ուժերին ենթա-

կա մակերեսը կարելի է 

անվանել կայունության գոտի: Ատամի մնացած 

մակերեսը ենթարկվում է ձգման ուժերին: Ինչքան 

երկար է հղկվող ատամը, այնքան մեծ է կայունու-

թյան գոտին (նկ. 3.1.11): 

Կայունության 

գոտիների հավասար 

մակերեսների 

դեպքում շարժունակ 

կլինի ավելի մեծ 

ուժերին ենթակա 

կոնստրուկցիան (նկ. 

3.1.12): 

 

Հարկ է նշել, որ ուժը մեծանում է կոնստ-

րուկցիայի բարձրությանը ուղիղ համեմատական: 

Թեպետ լայն կոնստրուկցիան ունի մեծ ռետենցիա, 

այնուամենայնիվ կայունությունը նվազում է 

շառավղի մեծանալուն զուգընթաց. ինչքան մեծ է 

շառավիղը, այնքան փոքր է պտտման հարթու-

թյունից վեր եղող մակերեսը (նկ. 3.1.13): 

Խնդրի լուծում կարող են լինել հավելյալ ակոս-

ները, որոնց դեպքում r2 շառավիղն ապահովում է 

կոնստրուկցիայի բավարար կայունությունը (նկ. 

3.1.14): Հղկման կոնայնությունը ևս խիստ ազդում է 

կոնստրուկցիայի կայունության վրա (նկ. 3.1.7): 

Պտույտ ուղղահայաց առանցքի շուրջ 

Ծամելու ընթացքում ատամները ենթարկվում են հիմնականում 

հորիզոնական և թեք ուղղված ուժերի անցանկալի ազդեցությանը, որը կարող է 

պտույտ առաջացնել հորիզոնական առանցքի շուրջը: Բայց չի կարելի անտեսել 

նաև ուղղահայաց առանցքի շուրջը պտույտ առաջացնող ուժերը: 

Նկ. 3.1.10. Թեք 

ուժերի 

ազդեցությունը 

կոնստրուկցիայի 

վրա: 
Նկ. 3.1.11. Կայունության 

գոտու փոքրացումը հղկվող 

ատամը կրճատելու 

դեպքում: 

Նկ. 3.1.12. Ուժերի մեծացումը` նույն երկարությամբ 

ատամների համար պատրաստված տարբեր բարձրության 

պսակների դեպքում: 

ա բ գ դ

Նկ. 3.1.13. Կայունության 

փոքրացումը ռետենցիայի 

շառավիղը մեծանալու 

պատճառով: 
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 Պտույտի ենթակա են հատկապես գլանաձև 

հղկված ատամների վրա տեղադրված պսակ-

ները, ինչպես նաև կիսապսակները (նկ. 3.1.15): 

Այս դեպքում հավելյալ ակոսների ստեղ-

ծումը կասեցնում է պտտող ուժերի զարգացումը 

(նկ. 2.1.16, 2.1.17): 

 

Ներմուծման ուղի 

Նախքան ատամի հղկումը 

սկսելը անհրաժեշտ է որոշել 

ապագա կոնստրուկցիայի ներմուծ-

ման ուղին: Եթե ատամը ճիշտ է 

տեղակայված ատամնաշարում, 

ապա ներմուծման ուղին հաճախ 

համապատասխանում է ատամի 

ուղղահայաց առանցքին (նկ. 

2.1.18.ա): Ատամի թեք լինելու 

դեպքում անցանկալի է, որ ներ-

մուծման ուղին համապատասխանի 

նրա ուղղահայաց առանցքին, քանի 

որ այդ դեպքում անհրաժեշտ կլինի 

թեքված կողմի հարևան ատամից 

ավելի շատ հյուսվածքներ հղկել (նկ. 

3.1.18. բ, գ, դ): 

ա 

բ 

ա 

բ 

Նկ. 3.1.14. Շրջող ուժերի 

պաշարումը շառավղի 

փոքրացմամբ: Ուղղահայաց 

ակոսների ավելացումը 

բավականին մեծացնում է 

կոնստրուկցիայի 

կայունությունը: 

Նկ. 3.1.15. Պտտող ուժերի

ազդեցությունը: 

Նկ. 3.1.16. Կիսապսակների պատրաստման

ժամանակ պտտող ուժերի պաշարումը

ուղղահայաց ակոսներով: 

 

Նկ. 3.1.17. Պսակների պատրաստման

ժամանակ պտտող ուժերի՝ թևերով պաշարումը

վեստիբուլյար մակերեսի վրա: 

Նկ. 3.1.18. Ներմուծման ուղին`  

ա) ատամնաշարում ատամի նորմալ 

դիրքում, բ) թեքվածության դեպքում, 

գ) սխալ և դ) ճիշտ ընտրված ներմուծման 

ուղին: 

ա 
բ 

գ դ 
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Կիսապսակներ պատրաստմելու համար առջևի (ֆրոնտալ) ատամների 

տաշվածքի դեպքում ներմուծման ուղին ընտրվում է քմային թեքությամբ, 

հակառակ դեպքում կոնտակտային մակերեսներից և կտրող եզրից կհղկվեն 

ավելի շատ հյուսվածքներ, որը կհանգեցնի մետաղական եզրի տեսանե-

լիությանը (նկ. 3.1.19): 

 
Նկ. 3.1.19. Ատամի չափից դուրս հղկումը՝ ա) ատամի ուղղահայաց առանցքի ու 

ներմուծման ուղու համապատասխանության և բ) քմային թեքությամբ 

ներմուծման ուղու դեպքում: 

 

Եթե հարևան ատամները թեքված են դեպի հղկվող ատամը, ցանկալի է 

այնպես ընտրել ներմուծման ուղին, որ երկու ատամներից էլ հղկվեն մոտավո-

րապես նույնքան հյուսվածքներ (նկ.3.1.20): 

 
Նկ. 3.1.20. ա) Հարևան ատամների կոնվերգենցիայի դեպքում,  

բ) սխալ և գ) ճիշտ հղկումը: 

 

Եթե հարևան ատամների թեքվածությունը բավական մեծ է, պետք է 

անցկանացնել նախնական օրթոդոնտիկ բուժում: 

Հղկման գնահատումը 

Հատկապես բարդ իրավի-

ճակներում տաշվածքի ճշգրտութ-

յունը գնահատելու համար խոր-

հուրդ է տրվում ատամը ման-

րակրկիտ զննել մեկ աչքով` 

մոտավորապես 30սմ հեռավո-

րությունից: Խնդիրն այն է, որ 

բինօկուլյար տեսողությամբ կա-

րող են չնկատվել մինչև 80 անկյամբ 

ներքնափոսերը (նկ. 3.1.21): 

 

ա բ 

ա բ 

գ

Նկ. 3.1.21. ա) տաշվածքի ճիշտ, և

բ) ոչ ճիշտ ստուգումը: 
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Կարելի է զննումը կատարել նաև հայելիով (նկ. 3.1.22.), հատկապես աչքի 

համար անհասանելի մասերում: 

Ընդ որում, ամբողջ եզրային հղկման գիծը 

հստակ պետք է երևա օկլյուզիոն մակերեսի 

սահմաններից դուրս: 

 

Կոնստրուկցիայի ամրությունը 

Կոնստրուկցիայի ամրությունը պայմա-

նավորված է ատամի հյուսվածքների բավարար 

քանակության հեռացմամբ, նաև հավելյալ 

տարբեր տարրերով (ակոսներ, տուփիկներ և 

այլն): Առավել հաճախադեպ սխալը բնական ակոսների (նկ. 3.1.23.ա, բ), ինչպես 

նաև ֆունկցիոնալ թմբիկ-

ների (նկ.3.1.24.Ա,Բ) 

շրջանում ծամողական 

մակերեսի ոչ ճիշտ և 

անբավարար հղկումն է, որն 

էլ հենց կոնստրուկցիայի 

անբավարար հաստության 

պատճառն է: 

Եթե եզրային մասում 

տաշվածքը ճիշտ չէ, ապա 

կա՛մ կոնստրուկցիան կլինի 

խոշոր, կա՛մ պսակի եզրերը 

կլինեն բարակ ու ճկուն և 

հեշտությամբ կարող են 

վնասվել պատրաստման 

տարբեր փուլերի ժամանակ 

(նկ. 3.1.25): 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Նկ. 3.1.25. ա) ճիշտ տաշվածք. ոչ ճիշտ հղկման դեպքում պսակի եզրերը բարակ 

են ու ճկուն, բ) պատրաստման տարբեր փուլերի ընթացքում կարող են վնասվել 

կամ գ) ստացվում է խոշոր կոնստրուկցիա: 

ա բ 

ա 
բ գ 

Նկ. 3.1.22. Զննումը 

հայելիով: 

Նկ. 3.1.23. ա) ճիշտ և բ) ոչ ճիշտ հղկումը ակոսների 

շրջանում: 

Նկ. 3.1.24. ա) ֆունկցիոնալ թմբի ճիշտ և բ) ոչ ճիշտ 

հղկումը: 

ա բ 

ա բ 
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Եզրային հղկումը և պերիօդոնտը 

Որակյալ կոնստրուկցիայի եզրերը պետք է. 

1. Առավելագույնս մոտ լինեն եզրային տաշվածքին, որպեսզի մերկացած լինի 

ֆիքսող ցեմենտի նվազագույն հաստություը: 

2. Բավական ամուր լինեն, որպեսզի դիմակայեն ծամողական ուժերին: 

3.Հնարավորության սահմաններում տեղակայվեն այնտեղ, որտեղ ստոմա-

տոլոգը կարող է դրանք գնահատել, իսկ հիվանդը` մաքրել: 

Որպեսզի կոնստրուկցիայի մակերեսը առավելագույնս հպվի ատամի 

մակերեսին, անհրաժեշտ է, որ 

վերջինս լավ փայլեցված լինի: 

Հաջորդ գործոնը թեքվածքի (скос) 

առկայությունն է: Փորձերի 

արդյունքում պարզվել է, որ թեք-

վածքի առկայության դեպքում 

կոնստրուկցիայի և ատամի միջև 

հեռավորությունն ավելի քիչ է, 

քան shoulder-հարթակ օգտա-

գործելու դեպքում (նկ. 3.1.26): 

Այսպիսով, beveled հարթակները 

ստեղծվել են, որպեսզի ձուլման 

ժամանակ կոմպենսացնեն մետա-

ղի կրճատումը: 

 

Փաստորեն, d=Dsinm կամ d=Dcosp և օպտիմալ m անկյունը 30-450 անկյունն է 

(p=135-1500), երբ d-ի ու D-ի միջև տարբե-րությունը բավական մեծ է, իսկ m 

անկյան փոքրացումը էականորեն չի ազդում մետաղական եզրի ամրության 

վրա: 

Հարթակներ 

Եզրային հղկման առավել հաճախ օգտագործվող ձևերն են` shoulder, 

beveled shoulder, chamfer և knife-edge: 

Shoulder հարթակը, որը նշանա-

կում է ուս, եզրային մասում ապահովում է 

կոնստրուկցիայի բավարար հաստու-

թյուն, բայց չի ապահովում եզրային կա-

տարյալ հպում: Shoulder հարթակն ավելի 

շատ առաջարկվում է լրիվ կերամիկական 

պսակներ պատրաստելու (նկ 3.1.27), նաև 

առջևի ատամների համար վեստիբուլյար 

կողմից մետաղկերամիկական և մետա-

ղապլաստմասսե պսակներ պատրաստելու դեպքում: 

 

 

Նկ. 3.1.26. Թեքվածքի ստեղծումը  

բարելավում է եզրային հպումը: 

բ 

գ 

ա 

Նկ. 3.1.27. Shoulder հարթակը:
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Shoulder հարթակը, անկյունով տաշելով, ստացվում է Bevel հարթակը 

(նկ.3.1.28): Այն ավելի հեշտ է ստանալ, քան shoulder հարթակը, բայց էսթե-

տիկական չափանիշներով այն զիջում է shoulder-ին: Մետաղակերամիկական 

պսակներ պատրաստելիս ինչքան փոքր է 

անկյունը, այնքան փոքր է եզրային մասում 

մետաղի և կերամիկայի բավարար հաս-

տություն ապահովող տարածությունը: 

Վերջինս կհանգեցնի կա՛մ գերուր-

վագծման, կա՛մ էլ օպակ շերտի թափանց-

ման: Լրիվ կերամիկական պսակների 

պատրաստումը այդ դեպքում անհնար 

կլինի կերամիկայի բարակ շերտի անբա-

վարար ամրության պատճառով: Անկյան 

առավելագույն փոքրացման` զրոյական 

արժեքի դեպքում, ստացվում է knife-edge 

հարթակը: 

Beveled shoulder հարթակը, որը 

նշանակում է թեքված ուս, ապահովում է 

եզրային մասում կոնստրուկցիայի բավա-

րար հաստությունը, իսկ թեքվածքը, 

այսինքն` սուր անկյունը, ապահովում է 

եզրային ավելի լավ հպում, քան shoulder 

հարթակի դեպքում: Beveled shoulder 

հարթակը կիրառվում է մետաղակե-

րամիկական պսակների դեպքում ծամիչ 

ատամների վեստիբուլյար մակերեսին: Այն կիրառվում է նաև կիսապսակներ, 

ներդիրներ, վրադիրներ պատրաստելիս (նկ.3.1.29): 

Այժմ beveled shoulder հարթակը մետաղակերամիկական պսակների 

համար քիչ է կիրառվում էսթետիկ խնդիրների, ինչպես նաև կլինիկական և 

լաբորատոր փուլերի իրականացման պատճառով: 

Chamfer հարթակը, թեպետև ապահովում է ավելի փոքր ռետենցիա, քան 

shoulder հարթակը` ռետենցիայի համար 

պատասխանատու ուղղահայաց պատի 

բարձրության նվազման պատճառով, կի-

րառվում է մետաղական պսակներ պատ-

րաստելիս: Այն ունի հետևյալ առավե-

լությունները. մետաղական եզրի սուր 

անկյունը ապահովում է եզրային լավ հպում, 

shoulder հարթակի համեմատ հարթակի կլորացված մակերեսն ենթարկվում է 

ավելի փոքր ծանրաբեռնվածության, եզրային մասում մետաղի հաստությունը 

բավարար է, հարթակի ձևը լավ է արտացոլվում դրոշմի ու մոդելի վրա, դժվար 

չէ հղկել ատամը (նկ. 3.1.30) և պատրաստել կոնստրուկցիան: 

Նկ.3.1.28. Հարթակի անկյունով 

պայմանավորված եզրային հպումը: 

Նկ. 3.1.29. Beveled shoulder հարթակը:
 

Նկ. 3.1.30. Chamfer հարթակը: 
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Knife-edge նշանակում է դանակի եզր: Այն օգտագործվել է, երբ չեն եղել 

ճշգրիտ և բարձր արագության գործիքներ` ատամը հղկելու և դրոշմ ստանալու 

համար: Ներկայումս knife-edge-ը օգտագործվում է հիմնականում 150-ից ավելի 

թեքվա-ծությամբ ատամների դեպքում: Դա կիրառվում է թեքված կողմում 

ատամի հյուսվածքների ավելի քիչ դեստրուկցիայի համար: Էմալը թեքված 

կողմում չունի անհրաժեշտ հենարան, և հարթակի ստեղծումը կարող է 

հանգեցնել նրա կոտրվածքի: Knife-edge-ով հղկումն ունի առավելություն. այն 

ապահովում է եզրային լավ հպում: Թերությունն այն է, որ ճիշտ ուրվագծված 

ատամի դեպքում կարող է ստեղծվել մետաղական թույլ եզր, իսկ բավարար 

հաստությամբ եզրային մետաղի ստեղծման դեպքում` ատամի հարվզիկային 

մասը կհաստանա, որը կդժվարացնի հիգիենայի պահպանումը այդ մասում և 

հանգեցնի գինգիվիտի ու պարօդոնտիտի առաջացմանը: 
 

Պերիօդոնտի ամբողջականությունը 

Անկախ նրանից, թե հարթակի ինչ տեսակ է ընտրվել ատամի եզրային 

հղկման համար, բուժման լավ արդյունքի ստանալու ազդող կարևորագույն 

գործոններից մեկը պերիօդոնտի հյուսվածքները չվնասելն է: 

Մինչ օրս բազմաթիվ մասնագետներ տարաբնույթ կարծիքներ են 

հայտնում ատամների վեր- և ստորլնդային հղկման վերաբերյալ: Ըստ մեծա-

մասնության կարծիքի` վերլնդային հղկումն ավելի անվնաս է, քան ստոր-

լնդայինը: Դրա հետ մեկտեղ շատ մասնագետներ կարծում են, որ եզրային 

կատարյալ հպման ստեղծումը, գերուրվագծման բացակայությունը և գերազանց 

հիգիենան կանխում են ստորլնդային եզրերով պսակի կողմնակի հնարավոր 

ազդեցությունները: Սակայն կարելի է համաձայնվել նաև նրանց հետ, ովքեր 

պնդում են, թե անհնար է ստեղծել եզրային կատարյալ հպում և ատամի 

ուրվագծեր ստորլնդային հղկման ժամանակ 100% դեպքերում: Այսպիսով, 

կարելի է գալ այն եզրահանգման, որ ստորլնդային հղկման ուղղակի ցուցում-

ների (ստորլնդային կարիես, ստորլնդային նախկին ռեստավրացիաներ, 

ռետենցիայի մեծացման անհրաժեշտություն, էսթետիկ նկատառումներ, ատամի 

արմատի ստորլնդային կոտրվածք, ատամի հիպերէսթեզիա) բացակայության 

դեպքում ցանկալի է, որ հղկումը լինի վերլնդային: Ցավոք, վերոհիշյալ 

ցուցումները բավական հաճախադեպ են: 
 

Կենսաբանական տարածություն (biological width) 

Բոլոր դեպքերում գոյություն ունի կենսաբանական տարածություն, որը 

պետք է պահպանվի ռեստավրացիայի եզրի և ալվեոլյար կատարի գագաթի 

միջև, երբ նույնիսկ ռեստավրացիայի եզրը պետք է իրականացվի ստորլնդային 

մասում: Այն էպիթելային և շարակցահյուսվածքային ամրացումների միավոր-

ված տարածություն է: Ըստ տարբեր հեղինակ-ների տվյալների` դրա մեծու-

թյունը 2.0-3.0մմ է: Կենսաբանական տարածությունը չպահպանման դեպքում, 

երբ պսակի եզրը մխրճվում է դրա մեջ, կատարվում է ոսկրային հյուսվածքի 

ռեզորբցիա: Այս դեպքում կենսաբանական տարածությունը վերականգնվում է 
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ավելի հաճախ ներոսկրային դեֆեկտի` պարօդոնտալ գրպանիկի առաջացման 

պատճառով: 

Երբ պսակի եզրը պետք է տեղակայվի ատամնաբնային կատարի եզրի 

մակարդակին կամ 2մմ-ից փոքր տարածությունում, անհրաժեշտ է կատարել 

պարօդոնտալ վիրահատություն (կլինիկական պսակի երկարացում), որի 

ընթացքում կենսաբանական տարածությունը վերականգնվում է փափուկ և 

ոսկրային հյուսվածքների հեռացման շնորհիվ: Եթե կենսաբանական տարա-

ծության վերականգնումը պետք է ուղեկցվի ոսկրային հյուսվածքի չափազանց 

շատ հեռացմամբ (օրինակ` արմատի թեք կոտրվածքի դեպքում), որը կարող է 

բավականին վնասել հարևան ատամները, ավելի նպատա-կահարմար է տվյալ 

ատամը հեռացնել և դեֆեկտը վերականգնել այլ եղանակով: Կոտրվածքի 

դեպքում կլինիկական պսակը երկարացնելու այլ եղանակ է ատամի արմատի 

օրթոդոնտիկ ձգումը: 
  

Գործիքավորումը 

Վերջին հարյուրամյակի ընթացքում ստոմատոլոգիան մեծ փոփո-

խություններ է կրել՝ մասնավորապես ատամների մեխանիկական մշակման 

արդյունավետ եղանակների ներմուծման շնորհիվ: Ի տարբերություն XX դարի 

սկզբում օգտագործվող մեքենաների, որոնք աշխատել են փոքր պտույտներով 

(ավելի քիչ քան 10.000 պտ/ր) և առանց սառեցման, ներկայումս օգտագործվում 

են ավելի քան 100.000 պտ/ր հնարավորությամբ և ջրաօդային սառեցմամբ 

սարքավորումներ: Հղկող կոպիտ քարերի և սկավառակների փոխարեն 

կիրառվում են ալմաստե և կարբիդային գչիրներ` ամենատարբեր չափերի, 

ձևերի և հատիկավորության: Հարկ է նշել, որ մեծ արագությամբ հղկման 

դեպքում ջրաօդային սառեցման կանոնների խախտումն անմիջապես 

հանգեցնում է այնպիսի բարդությունների, ինչպիսիք են էմալի ճաքը, դենտինի, 

կակղանի այրվածքը, կակղանի նեկրոզը: Ընդ որում, միայն օդով սառեցնելն 

անթույլատրելի է, քանի որ առաջին հերթին այն բավարար չէ; երկրորդ` 

հանգեցնում է դենտինի, հետևաբար և դենտինային խողովակների գերչորաց-

ման, որն էլ հանգեցնում է կակղանի վնասման խորացմանը, երրորդ` ջրային 

սառեցումը միաժա-մանակ օգնում է գչիրի մեխանիկական մաքրմանը, հետևա-

բար նաև կտրող արդյունավետության պահպանմանը: Ինչքան մեծ է ծայրակալի 

վրա ճնշումը, այնքան մեծ պետք է լինի ջրային սառեցման ծավալը: Սկսնակները 

սովորաբար չեն սիրում հղկումը կատարել ջրային համապատասխան շիթով` 

կարծելով, թե այն վատացնում է տեսանելիությունը: Այդ վնասակար 

սովորությունն առաջանում է երբեմն ֆանտոմային ատամների վրա երկար 

աշխատելուց: Ցավոք, մինչ օրս էլ որոշ ստոմա-տոլոգներ ատամները մշակում 

են առանց սառեցման մինչև համապատասխան այրված մսի հոտ զգալը: 

Տարբեր տեսակի պսակներ պատրաստելու համար ատամների հղկման 

ժամանակ սկսնակ ստոմատոլոգներին անհրաժեշտ են ալմաստե կոնաձև 

կլորացված և տափակ ծայրերով, ալմաստե սուրեզր, անվաձև, ինչպես նաև 

ալմաստե և կարբիդային տորպեդանման, կրականման, գլխանիստ (торцевид-

ные), գնդաձև և այլ տեսակի գչիրներ (նկ. 3.1.31): Հղկման ճշգրիտ խորություն 
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ապահովելու և ատամը չափից ավելի հղկելը կանխարգելելու համար կարող են 

օգտագործվել նաև ալմաստե հատուկ գչիրներ (նկ. 3.1.32), որոնք ունեն հղկման 

խորությունը սահմանափակող մակերեսներ: 

    
Նկ. 3.1.31. Ալմաստե և կարբիդային

գչիրների տեսակները: 

 

Նկ. 3.1.32. Ալմաստե գչիրներ՝ 

հղկման խորության 

սահմանափակումով: 

Ալմաստե գչիրներն ունեն տարբեր հատիկավորություն (дисперсность), 

այսինքն` մակերեսի վրա ալմաստի մասնիկներն ունեն տարբեր չափեր (ման-

րից մինչև խոշորը, համապատասխան գունավոր նշաններով` սպիտակ, դեղին, 

կարմիր, կապույտ, կանաչ, սև): Ավելի հեշտ է հղկելը սկսել ալմաստե կոպիտ 

գչիրներով, իսկ վերջնական մշակումը կատարել կարբիդային գչիրներով: 

Կարբիդային փայլեցնող գչիրները, ի տարբերություն 6-8 նիստանի սովորական 

գչիրների, ունեն 12, 20, 40 նիստեր և ապահովում են ավելի հարթ մակերես, քան 

ալմաստե փայլեցնող գչիրները: Սակայն փայլեցնող գչիրները պետք չէ 

օգտագործել ատամը հղկելու համար, քանի որ դրանք կարող են արագ փչանալ: 
 

Ամբողջաձույլ պսակներ 

Ստորև կներկայացվեն ամբողջաձույլ պսակներ պատրաստելու համար 

ատամների հղկման ցուցումները, սկզբունքները և փուլերը ստորին աղորիքի 

օրինակով: 

Ամբողջաձույլ պսակների պատրաստման ցուցումներն են` ատամի ձևի 

պահպանումը, վերականգնումը կամ փոփոխումը: 

Չնայած վերոհիշյալ նպատակին կարելի է հասնել 3/4 և 7/8 պսակների 

միջոցով, սույն ձեռնարկում վերջիններս չեն քննարկվում հղկելու և պատրաս-

տելու տեսանկյունից համեմատաբար բարդ լինելու պատճառով: Ամեն 

դեպքում, ամբողջաձույլ պսակների ռետենցիան և 

կայունությունը 2-3 անգամ ավելի մեծ է, քան 3/4 և 

7/8 պսակներինը: Բայց պետք չէ մոռանալ, որ 

վերջիններիս դեպքում ատամի հյուսվածքները 

պահպանվում են ավելի շատ` նպաստելով 

ատամի երկարակեցությանը: 

Ամբողջաձույլ պսակի համար ներկա-

յացված են ստորին աղորիքի հղկման փուլերը: 

Նախ կլորացված ծայրով ալմաստե կոնաձև և 

N171 կարբիդային գչիրներով կատարվում է 

օկլյուզիոն մակերեսի հղկում (նկ. 3.1.33): 

Այդ նպատակով թմբիկների գագաթներին և ֆիսուրներում բացվում են 

ակոսներ` տաշվածքի խորությունը որոշելու համար: Ոսկեձույլ պսակների 

դեպքում տաշվածքի խորությունը ոչ ֆունկցիոնալ թմբիկների վրա և 

Նկ. 3.1.33. Օկլյուզիոն 

մակերեսի հղկում: 



160 
 

ֆիսուրներում պետք է լինի 1մմ: Խորությունը կարելի է չափել` իմանալով 

ալմաստե գչիրի տրամագիծը (նկ. 3.1.34): 

 
Նկ. 3.1.34. Ակոսների բացումը` տաշվածքի խորությունը որոշելու համար: 

 

Այնուհետև հղկվում են ակոսների միջև եղած հյուսվածքները` ընդհա-

նուր առմամբ պահպանելով ծամողական մակերեսի ուրվագծերը: Ապա բացում 

են ակոսներ՝ ֆունկցիոնալ թնբիկների վրա տաշվածքի խորությունը որոշելու 

համար: Ոսկյա համաձուլվածքներից պատրաստվող պսակների դեպքում 

դրանց խորությունը պետք է լինի 1.5մմ (նկ. 3.1.35): 

Ոչ ազնիվ մետաղների համաձուլվածքների դեպքում պսակի հաստու-

թյունը պետք է լինի համապատասխանաբար 0.6մմ ֆիսուրներում և ոչ ֆունկ-

ցիոնալ թմբիկների վրա և 1մմ` ֆունկցիոնալ թմբիկների վրա: 

 
Նկ. 3.1.35. ա) կողմնորոշիչ ակոսների բացումը և բ) ֆունկցիոնալ թմբիկի հղկումը: 

 

Ինչպես հայտնի է, ֆունկցիոնալ են ստորին նախաաղորիքների ու աղո-

րիքների թշային և վերին նախաղորիքների ու աղորիքների քմային թմբիկները 

նորմալ կծվածքի դեպքում: Հետո հղկվում են ակոսների միջև եղած ատամի 

հյուսվածքները: Ֆունկցիոնալ թմբիկի թեքվածքը պետք է զուգահեռ լինի անտա-

գոնիստ ատամի թմբիկի մակերեսին: Ատամի օկլյուզիոն մակերեսի տաշվածքի 

ճշտությունը ստուգելու համար հիվանդին կարելի է մոմի բարակ թիթեղ տալ 

կծելու: Ճիշտ կատարված տաշվածքի դեպքում մոմը պետք է լույսը միանման 

անցկացնի բոլոր մասերում (նկ. 3.1.36. ա, բ): 
 

 
Նկ. 3.1.36. Տաշվածքի հաստության ստուգումը մոմով, ա) մոմի թիթեղի կծումը,  

բ) լույսի թափանցման ստուգումը: 

 

ա բ 

ա բ 
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Հաջորդ փուլը վեստիբուլյար և լեզվային մակերեսների հղկումն է 

ալմաստե տորպեդանման գչիրով (նկ. 3.1.37): 

 
Նկ. 3.1.37. Վեստիբուլյար և լեզվային մակերեսների հղկումը: 

 

Միաժամանակ տաշվածքը նպաստում է chamfer հարթակ ստանալուն, 

որը լավ է արտատպվում դրոշմի մեջ և ապահովում է եզրային մետաղի համար 

բավարար հաստություն: Եթե ծրագրավորվում է կատարել ստորլնդային հար-

թակ, այն նախ՝ կատարվում է վերլնդային մասում, ապա՝ զգուշությամբ, լինդը 

չվնասելով, իջեցվում է լնդի տակ: Ինչպես վեստիբուլյար, այնպես էլ լեզվային 

մակերեսներն անհրա-

ժեշտ է հղկել կոնտակ-

տային մակերեսներին 

հնարավորինս մոտ:  

Մեծ թեքություն 

ունեցող ատամները 

լավ է հղկել ավելի քիչ 

արտահայտված հար-

թակով: Հազվադեպ` 

շատ ավելի մեծ թեքության դեպքում, հղկումն 

իրականացվում է առանց հարթակի, այսինքն` 

knife-edge տաշվածքով, որը, սակայն, հնարավոր 

չի տալիս ապահովելու մետաղի բավարար հաս-

տությունը եզրային մասում` առանց ատամի 

բնական չափերը մեծացնելու: Հաջորդ փուլը 

կոնտակտային մակերեսների հղկումն է կոնաձև 

բարակ և ալմաստե տորպեդանման գչիրներով 

(նկ. 3.1.38): 

Ընդ որում, պետք է 

լավ հղկել վեստիբուլյար, 

լեզվային և կոնտակտային 

մակերեսների միացման 

մասերը, որպեսզի եզրային 

հղկման գծում չառաջանան 

սուր եզրեր (նկ. 3.1.39): 

Հղկված մակերեսների 

միացման ժամանակ 

Նկ. 3.1.38. Կոնտակտային մակերեսների հղկումը: 

Նկ. 3.1.39. Ոչ ճիշտ հղկումը 

հանգեցնում է անցանկալի 

սուր եզրերի առաջացմանը: 

Նկ. 3.1.40. Հղկված մակերեսների փայլեցուը 

կարբիդային տորպեդանման գչիրով: 



162 
 

չպետք է մեծացնել հղկման կոնայնությունը: Այնուհետև հղկված մակերեսները 

փայլեցվում են կարբիդային տորպեդանման 

գչիրով (նկ. 3.1.40): 

Ցանկալի է, որ ապագա պսակն ունենա 

ներմուծման մեկ ուղի, որի համար անհրաժեշտ է 

ուղղորդիչ ակոս ստեղծել (նկ.3.1.41): 

Դրա համար կարելի է օգտագործել կոնաձև մեծ 

գչիր, որն ամբողջությամբ պետք է մխրճվի ակոսի 

մեջ և chamfer գծից 0.5մմ բարձր լինի: Որոշ 

մասնագետներ դրոշմը ստանալուց հետո բացում 

են ևս մեկ ակոս, որը ծառայում է ցեմենտի 

արտահոսքին: 

Ատամի վերջնական ձևը և հղկված 

մակերեսների ֆունկցիան ներկայացված են նկ. 

3.1.42.-ում: 

1. ֆունկցիոնալ թմբիկի թեքվածք. 

կոնստրուկցիայի ամրություն, 

2. կողմնորոշիչ ակոս. ռետենցիա և կայունություն. 

3. օկլյուզիոն մակերեսի տաշվածք 

կոնստրուկցիայի կայունություն, 

4. առանցքային տաշվածք ռետենցիա և 

կայունություն: 

 

Ֆրոնտալ 3/4 պսակներ 

 3/4 պսակներ պատրաստելու համար բժիշկը0 և ատամնատեխնիկը 

պետք է բավականին արհեստավարժ լինեն: Ստորև ներկայացվող կանոնները 

չպահպանելը շատ հաճախ հանգեցնում է տարբեր բարդությունների առաջաց-

մանը` պատճառ դառնալով 3/4 պսակների համեմատաբար հազվադեպ 

կիրառմանը: Թեպետ մետաղակերամիկական պսակներն առավելություն ունեն 

կոնստրուկցիայի ամրության, ապացեմենտավորման նվազագույն հնարավո-

րության առումներով, այնուամենայինիվ 3/4 պսակները ևս բավականին առա-

վելություններ ունեն. ատամի վեստիբուլյար մակերեսի ամբողջականության 

պահպանումը հանգեցնում է բնական, էսթետիկ բարձր արդյունքի ստացման, 

ատամի նվազագույն վնասման, նաև կոնստրուկցիայի եզրի տեղակայման 

այնպիսի մակարդակում, որը հեշտ է ենթարկվում պարբերաբար զննումներին: 

3/4 պսակները կարող են արդյունավետ կիրառվել ինտակտ ատամների վրա, 

հատկապես փոքր ներառված դեֆեկտների պրոթեզավորման ժամանակ: 

Ցանկալի է, որ այդ ատամները վեստիբուլոօրալ ուղղությամբ ունենան բա-

վական հաստություն և չլինեն կոնաձև, այսինքն` եռանկյունաձև: Նպատա-

կահարմար չէ կարիեսային խոռոչներով կամ զանգվածային ռեստավրացիա-

ներով, ոչ էսթետիկ վեստիբուլյար մակերեսով, նաև կարճ ու տափակ ատամ-

ների վրա 3/4 պսակների պատրաստումը: 

Նկ. 3.1.41. Ուղղորդիչ ակոսի 

ստացումը: 

Նկ. 3.1.42. Ատամի 

վերջնական ձևը և հղկված 

մակերեսների ֆունկցիան: 
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 Ֆրոնտալ ատամների հղկման փուլերը 3/4 պսակների դեպքում 

ներկայացված են վերին ժանիքի օրինակով (նկ. 3.1.43 - 3.1.56): Առաջին փուլը 

լեզվային մակերեսի հղկումն է անվաձև գչիրով (նկ.3.1.43): Տաշվածքի 

խորությունը որոշելու համար նախ 1.4մմ տրամագծով գնդաձև գչիրով 

կատարվում են փոսիկներ մոտ 0.7մմ խորությամբ (նկ. 3.1.44): 

 
Նկ.3.1.43. Լեզվային մակերեսի 

հղկումը: 

 

Նկ. 3.1.44. Փոսիկներ խորությունը 

որոշելու համար: 

 

Հետո փոսիկների միջև հեռացվում են հյուսվածքները` ըստ դրանց 

խորության (նկ. 3.1.45): Հղկվում է կտրող եզրը, որի համար նախ բացվում են 

վեստիբուլյար մակերեսին հազիվ հասնող ոչ խոր ակոսներ (նկ. 3.1.46): 

 
Նկ. 3.1.45. Փոսիկների միջև 

հյուսվածքների հղկումը: 

 

Նկ. 3.1.46. Կտրող եզրի 

շրջանում ոչ խորը 

ակոսների ստեղծումը՝ 

տաշվածքի խորությունը 

որոշելու համար: 
 

Կտրող եզրի և լեզվային մակերեսի միացման տեղում դրանց խորու-

թյունը պետք է լինի 0.7մմ: Հետո ակոսների միջև 

փոքր անվաձև գչիրով հղկվում են հյուս-

վածքները (նկ. 3.1.47): 

Կտրիչները հղկելու դեպքում տարբե-

րությունն այն է, որ լեզվային և կտրիչային մակե-

րեսներին ստեղծվում է հղկման մեկ հարթու-

թյուն: Հաջորդ փուլը լեզվային մակերեսի ուղղա-

հայաց տեղամասի հղկումն է տորպեդանման 

գչիրով (նկ. 3.1.48) chamfer հարթակ ստանալով: 

 

 

 

Նկ.3.1.47. Ակոսների միջև 

հյուսվածքների հղկումը 

կտրող եզրի շրջանում: 



164 
 

Գչիրի ուղղությունն այս դեպքում պետք է լինի 

ատամի վեստիբուլյար մակերեսի կտրիչային մասին 

զուգահեռ և պետք է նախատեսի պսակի ներմուծման 

ուղի` որոշակի լեզվային թեքությամբ: Ապա հղկվում 

են կոնտակտային մակերեսները` երկար սուրեզր 

գչիրով աննշան բացելով կոնտակտային կետը: Այնու-

հետև տորպեդանման գչիրով ընդլայնվում է առանց-

քային հղկումը դեպի կոնտակտային մակերեսը` 

չանցնելով վեստիբուլյար մակերեսը և չկլորացնելով 

եզրային հղկման անցումը հարլնդային մասից դեպի 

կոնտակտային ուղղահայաց հատվածը (նկ. 3.1.49): 

Ատամների կոնտակտը պետք է աննշան 

բացվի վեստիբուլյար 

մակերեսից (նկ. 3.1.50): 

Ապա կոնտակտա-

յին մակերեսների վրա 

անհրաժեշտ է բացել 

ակոսներ` քմային որոշ 

թեքությամբ ներմուծ-

ման միակ ուղի ստեղ-

ծելու, նաև 

կոնստրուկցիայի ռետենցիան մեծացնելու համար: Ակոսները պետք է 

կատարվեն վեստիբուլյար մակերեսին մոտ, դրանց ուղղությունը պետք է 

հանընկնի ներմուծման ուղուն, պետք է լինեն chamfer գծից 0.5մմ պսակայնորեն 

(նկ. 3.1.51): Հետո կատարվում են կոնտակտային թեքվածքներ, որոնք սկսվում 

են ակոսներից և ձգվում են դեպի վեստիբուլյար մակերես (նկ. 3.1.52): 

 
Նկ. 3.1.51. Ուղղաահայաց ակոս բացելը 

վեստիբուլյար մակերեսին մոտ: 

Նկ. 3.1.52. Կոնտակտային թեքվածքների 

ստեղծումը: 

 

Ընդ որում, չի կարելի վնասել բուն ակոսի քմային պատը, որը պետք է 

լինի կոնտակտային մակերեսին ուղղահայաց, որպեսզի չթուլացնի կոնստրուկ-

ցիայի կայունությունը: 

 

Նկ. 3.1.48. Լեզվային 

մակերեսի ուղղահայաց 

տեղամասի հղկումը 

տորպեդանման գչիրով: 

3.1.49, 3.1.50. Կոնտակտային մակերեսների 

հղկումը: 
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Հաջորդ փուլն օկլյուզիոն ակոսի կամ 

աստիճանի ստեղծումն է, որը պետք է 

տեղակայված լինի կտրող եզրին 

հնարավորինս մոտ (նկ. 3.1.54): 

Աստիճանից դեպի կտրող եզրը 

կատարվում է թեքվածք (նկ. 3.1.55): 

Այս դեպքում գչիրի ուղղությունը պետք է 

լինի պսակի ներմուծման ուղուն ուղղա-

հայաց: Թեքվածքը չպետք է անցնի 

վեստիբուլյար մակերես, որպեսզի 

հետագայում չերևա պսակի մետաղա-

կան եզրը: Կտրող եզրը չպետք է կլորաց-

վի, այլապես մետաղական 

եզրը բարակ կլինի և 

պատրաստման փուլերի 

ընթացքում կարող է 

ենթարկվել ձևափոխու-

թյունների: Հղկված ատա-

մի վերջնական տեսքը և 

տաշված մակերեսների 

ֆունկցիան ներկայացված 

են նկ. 3.1.56.-ում: 

 

 
 

Առջևի ատամների մետաղակերամիկական պսակներ 

Ներկայումս մետաղկերամիկական պսակներով բուժումը, հատկապես 

առջևի ատամների դեպքում դարձել է հաճախակի, թեպետ խնդիրների 

մեծամասնությունը կարելի է լուծել պահպանողական եղանակներով կամ 

կիսապսակներով, երեսպատիչներով: Դրա հետ մեկտեղ շատ հաճախ բուժման 

արդյունքը լինում են ոչ էսթետիկ պսակները` անհամապատասխան մեծ 

չափերի (հատկապես հարլնդային մասում), լնդի բորբոքման, կոնստրուկցիայի 

ա բ 

Նկ. 3.1.56. Հղկված ատամի վերջնական 

տեսքը և հղկված մակերեսների 

ֆունկցիաները 

1. Chamfer-գիծ. կոնստրուկցիայի 

ամրություը, 

2. առանցքային տաշվածք. ռետենցիա 

և կայունություն. կոնստրուկցիայի 

ամրություն, պերիօդոնտի 

պահպանում, 

3. լեզվային տաշվածք. 

Նկ. 3.1.53. ա) ճիշտ և բ) ոչ ճիշտ 

հղկումը ակոսի շրջանում: 

Նկ. 3.1.54. Օկլյուզիոն ակոսի ստեղծումը:

Նկ. 3.1.55. Կտրիչային թեքվածքի կատարումը: 
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օպակային մեծ խտության, պսակի մետաղական եզրի տեսանելիության և այլնի 

պատճառով: Այս բոլոր խնդիրներից կարելի է խուսափել` ճիշտ հղկելով 

ատամը: 

Ապագա կոնստրուկցիայի էսթետիկությունն ապահովելու համար 

անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ մետաղի հաստությունը պետք է լինի 0.3-0.5մմ 

ազնիվ մետաղների համաձուլվածքներ օգտագործելու և առնվազն 0.2մմ` 

հիմնական համա-ձուլվածքների դեպքում: Կերամիկայի հաստությունը 

հիմնականում պետք է առնվազն 1մմ լինի, իսկ կտրող եզրի մոտ ցանկալի է, որ 

այն գոնե 1.5-2մմ լինի` կոնստրուկցիայի էսթետիկությունն ապահովելու 

համար: 

Այսպիսով, մետաղկերամիկական պսակի հաստությունն առաջին 

դեպքում պետք է լինի առնվազն 1.4մմ, իսկ երկրորդ դեպքում` 1.2մմ: 

3.1.57 – 3.1.74 նկարներում ներկայացված 

են մետաղակերամիկական պսակի դեպքում 

ատամի հղկման փուլերը վերին կենտրոնական 

կտրիչի օրինակով: Նախքան ատամի հղկումն 

սկսելը կարելի է պատրաստել սիլիկոնե 

ինդեքս` հետագայում ատամի հղկման ճշտու-

թյունը մշտապես ստուգելու համար (նկ. 3.1.57): 

Սիլիկոնը պետք է յուրաքանչյուր կողմում 

ընդգրկի առնվազն 1 հարևան ատամ: 
 

 Ինդեքսը կարելի է կտրել հորիզոնական հարթությունում (նկ.3.1.58.ա.)՝ 

հատկապես ատամի վեստիբուլյար մակերեսի մեդիոդիստալ հղկումը 

գնահատելու և սագիտալ հարթությունում վեստիբուլյար և քմային մակերեսներ 

գնահատելու համար (նկ.3.1.58. բ): 
 

 
Նկ 3.1.58. ա. Կտրվածքը հորիզոնական 

հարթությունում: 

 

Նկ. 3.1.58. բ. Կտրվածքը սագիտալ 

հարթությունում: 

 

Սովորաբար հմուտ մասնագետին այդ ինդեքսը պետք չէ, բայց սկսնակ-

ներին այն կարող է շատ օգտակար լինել` աշխատանքում ‹‹վնասակար սո-

վորությունները›› ժամանակին հայտնաբերելու և վերացնելու համար: 

 

ա բ

Նկ. 3.1.57. Սիլիկոնե ինդեքսի 

պատրաստումը: 
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Հղկումը պետք է սկսվի վեստիբուլյար մակերեսից և կատարվի երկու 

հարթություններում: Մշակվող ատամի լնդային մասը պետք է զուգահեռ լինի 

ներմուծման առանցքին (նկ.3.1.59. 

ա), իսկ կտրիչայինը` վեստիբուլյար 

մակերեսի կտրիչային մասին (մինչև 

հղկվելը): Եթե ատամի վեստիբուլյար 

հատվածը միայն լնդային մասին 

զուգահեռ հղկվի, ապա էսթետիկ 

կոնստրուկցիա ստանալու համար 

տեղը անբավարար կլինի կտրիչային 

մասում (նկ.3.1.59. բ), իսկ միայն 

կտրիչային մասում զուգահեռու-

թյունը պահպանելու դեպքում 

կստացվի հղկման մեծ կոնայնություն (նկ.3.1.59. գ.), որը կարող է հանգեցնել 

կակղանաբորբի զարգացման, ռետենցիայի և կայունության փոքրացման: 

Վերոհիշյալ սխալներից խուսափելու համար տաշվածքը պետք է սկսվի 

վեստիբուլյար մակերեսի լնդային և կտրիչային առանձին մասերում տարբեր 

հարթություններում հղկման խորությունը որոշող ակոսների հղկումից` 

օգտագործելով ալմաստե տափակ ծայրով կոնաձև գչիր (նկ.3.1.60): Գչիրն 

ամբողջությամբ խորասուզելով տաշվող հյուսվածքների մեջ` առնվազն երկու 

ակոսներ բացվում են կտրիչային մասում իսկ երեքը` լնդային մասում (նկ. 

3.1.61): 

 
Նկ. 3.1.60. Վեստիբուլյար մակերեսի վրա 

ակոսներ բացելը՝ հղկման խորությունը 

որոշելու համար: 

 

Նկ. 3.1.61. Վեստիբուլյար մակերեսին՝ 

կտրիչային և լնդային մասերում, 

ակոսներ բացելը: 

 

Ընդ որում, գչիրի ծայրը չպետք է հասնի լնդին: Հետո կտրող եզրին 

բացվում են 2.0մմ խորությամբ ակոսներ: Գչիրը զուգահեռ պետք է լինի կտրող 

եզրին (նկ. 3.1.62): Այնուհետև ակոսների միջև հղկվում են հյուսվածքները (նկ. 

3.1.63): 

ա բ գ 

Նկ. 3.1.59. Կտրիչի վեստիբուլյար մակերեսի

հղկումը (ա)-ճիշտ, բ), գ)-ոչ ճիշտ): 



168 
 

 
Նկ. 3.1.62. Ակոսներ բացելը կտրող 

եզրին: 

 

Նկ. 3.1.63. Հյուսվածքների հղկումը 

ակոսների միջև: 

 

Ապա վեստիբուլյար մակերեսը տափակ ծայրով կոնաձև գչիրով հղկվում 

է երկու հարթություններում` կտրիչային և լնդային մասերում (նկ. 3.1.64. և 

3.1.65.)` ստեղծելով shoulder հարթակ 1մմ լայնությամբ: 

 
Նկ. 3.1.64. Վեսիբուլյար մակերեսի 

հղկումը կտրիչային մասում: 

 

Նկ. 3.1.65. Վեստիբուլյար մակերեսի 

հղկումը լնդային մասում: 

 

Շատ ավելի էսթետիկ կստացվի, եթե shoulder հարթակը կոնտակտային 

կետից փոքր ինչ անցնի դեպի լեզվային մակերես: Այդ դեպքում պսակի 

կոնտակտային մակերեսները հարվզիկային 

հատվածում ‹‹մահացած ատամի›› արհես-

տական տեսք չեն ունենա: Ցանկալի է նաև, 

որ վեստիբուլյար մակերեսին հղկման 

ընթացքում առաջանան, թևեր` wings, որոնք 

մեծացնում են պսակի կայունությունը 

ատամի առանցքի շուրջ պտտող ուժերի 

ազդման ժամանակ (նկ. 3.1.66): 

Եթե կոնտակտային մակերեսները 

վերականգնված են կամ ախտահարված են 

կոնտակտային կարիեսով, ապա թևերը չեն ձևավորվում: Ապա 1.5մմ 

տրամագծով գնդաձև գչիրով լեզվային մակերեսին բացում են 0.7մմ խորությամբ 

փոսիկներ` հղկման խորությունը որոշելու համար (նկ. 3.1.67): 

 

Նկ.3.1.66. Թևեր (wings) 

վեստիբուլյար մակերեսին: 
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Փոսիկների միջև ատամի հյուսվածքները 

հղկվում են անվաձև գչիրով` ստանալով 

թեթևակի գոգավոր մակերես, որի 

դեպքում պահպանվում է ատամի 

լեզվային մակերեսի ուղղահայաց մասը 

(նկ. 3.1.68): 

Եթե այս կանոնը չպահպանվի, 

ապա զգալիորեն կթուլանա կոնստ-

րուկցիայի ռետենցիան (նկ. 3.1.69.): 

 

 

 

 

Ուղղահայաց լեզվային պատը հղկվում է ալմաստե և կարբիդային տոր-

պեդանման փայլեցնող գչիրներով (նկ.3.1.70.)` chamfer հարթակի ստեղծելով: 

Եթե ատամի ուղղահայաց լեզվային պատը շատ կարճ է, ապա beveled shoulder 

կամ shoulder հարթակի ստեղծումը լեզվային կողմից ավելի նպատակահարմար 

է, քանի որ արդյունքում ստացվում է վեստիբուլյար մակերեսի լնդային 

հատվածին զուգահեռ ավելի մեծ լեզվային մակերես: 

Վեստիբուլյար մակերեսը փայլեցվում է N171 (նկ. 3.1.71), իսկ shoulder 

հարթակը` գլխանիստ գչիրով (նկ. 3.1.72), ընդ որում, այդ ընթացքում չպետք է 

առաջացնել ներքնափոսեր: 

Նկ. 3.1.69. Լեզվային մակերեսի՝ ա) ճիշտ

և բ) ոչ ճիշտ տաշվածքը: 

Ա 
Բ 

Նկ. 3.1.67. Լեզվային մակերեսին 

փոսիկներ բացելը` հղկման 

խորությունը որոշելու համար: 

Նկ. 3.1.68. Ատամի 

հյուսվածքների հղկումը 

փոսիկների միջև: 

Ա

Նկ. 3.1.70. Ուղղահայաց 

լեզվային պատի հղկումը: 
Նկ.3.1.71. Վեստիբուլյար մակերեսի փայլեցումը: 

Նկ. 3.1.72. Shoulder հարթակի փայլեցումը: 
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Հղկման վերջնական գնահատման համար կարելի է օգտագործել 

նախապես պատրաստված սիլիկոնային ինդեքսները (նկ.3.1.73): 
 

 
Նկ. 3.1.73. Նախապես պատրաստված սիլիկոնային ինդեքսների կիրառումը: 

 

Հղկված ատամի վերջնական ձևը և հղկված մակերեսների ֆունկցիաները 

ներկայացված են նկար 3.1.74-ում: 

 

Հարկ է նշել, որ մասնագիտական 

գրականության մեջ տարբեր կարծիքներ կան 

մետաղակերամիկական պսակների դեպքում 

վեստիբուլյար կողմից հարթակի տեսակի և 

անկյան մասին: Իրականում խնդիրը մետաղի 

անտեսանելիության ապահովումն է հար-

լնդային մասում: Հաշվի առնելով, որ ժամա-

նակի ընթացքում պսակի եզրը կարող է 

մերկանալ լինդը իջնելու (ռեցեսիայի) պատ-

ճառով, մասնագետների մեծամասնությունը 

մետաղակերամիկական պսակներ պատրաս-

տելու դեպքում առջևի ատամների համար 

վեստիբուլյար կողմից առաջարկում են 

shoulder հարթակ, իսկ կողմնային ատամների 

համար` beveled shoulder հարթակ, քանի որ 

թեքվածքը բարելավում է պսակի եզրային 

հպումը: Կողմնային մասում հարվզիկային 

հատվածը հաճախ տեսանելի չէ անգամ 

ռեցեսիայից հետո: Վերը նշված առավե-

լությունները, որոշ չափով, կարող է պահ-

պանել bevel հարթակը, այսինքն` shoulder` 

450 անկյամբ: Սակայն էսթետիկ տեսանկ-

յունից այն պակաս արդյունավետ է, քան 900 

անկյամբ shoulder հարթակը: Հմուտ ատամ-

նատեխնիկը shoulder հարթակի շրջանում 

կարող է պատրաստել մետաղկեարա-

Նկ. 3.1.74.. Ատամի 

վերջնական ձևը և հղկված 

մակերեսների 

ֆունկցիաները: 

1.Chamfer. եզրային հպում, 

2.թև. ռետենցիա և 

կայունություն, ատամի 

հյուսվածքների 

պահպանումը, 

3.կտրիչային փորվածք. 

կոնստրուկցիայի 

ամրություն, 

4.Shoulder. եզրային հպում, 

կոնստրուկցիայի 

ամրություն, 

5.առանցքային տաշվածք, 

ռետենցիա և կայունություն: 

Կոնստրուկցիայի 

ամրություն: 
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միկական պսակ՝ կերամիկական եզրով, որը կերամիկական բարակ եզրի 

շրջանում ստեղծում է բնական տպավորություն: 
 

Կողմնային ատամների մետաղակերամիկական պսակներ 

Մինչև վերջերս կարծում էին, որ կողմնային ատամների համար 

նպատակահարմար չէ միշտ մետաղակերամիկական պսակներ պատրաստել: 

Հնում դրանք կիրառվում էին, բացի առջևի ատամներից, վերին նախաա-

ղորիքներից, առաջին աղորիքներից և ստորին նախաաղորիքներից, այսինքն` 

այն ատամների համար, որոնք երևում են ժպտալիս: Դրա պատճառը ատամի 

հյուսվածքների մեծածավալ հղկումն էր մետաղակերամիկական պսակի 

դեպքում, նաև կերամիկայի հաճախ հանդիպող կոտրվածքները մետաղական 

հենքից: Ներկայումս ժամանակակից նյութերի և տեխնոլոգիաների ներդրման 

շնորհիվ կերամիկայի կոտրվածքը խնդիր չէ: Թեպետ հիմա էլ մետաղա-

կերամիկական պսակի դեպքում անհրաժեշտ է հղկել նույն ծավալի ատամի 

հյուսվածքներ, որքան մի քանի տասնամյակներ առաջ, բայց այժմ ավելի հաճախ 

են մեր բուժառուները պահանջում էսթետիկ կոնստրուկցիա` նախընտրելով 

հղկվող ատամի հյուսվածքներ կորցնել, քան ամբողջաձույլ մետաղական 

պսակներ կրել: Հղկման փուլերը մետաղակերամիկական պսակների դեպքում 

ներկայացված են նկ. 3.1.75 – 3.1.85-ում վերին նախաաղորիքի օրինակով:  

 
Նկ. 3.1.75. Սիլիկոնային ինդեքսի 

պատրաստումը: 

 

Նկ. 3.1.76. Օկլյուզիոն մակերեսի 

հղկումը: 

 

Սիլիկոնային ինդեքս ստանալուց հետո նախ և առաջ հղկվում է օկլյուզիոն 

մակերեսը (նկ. 3.1.76). կլորացված ծայրով կոնաձև գչիրով բացում են ակոսներ` 

տաշվածքի խորությունը որոշելու համար: 

Պսակի հաստությունը հետագայում պետք է 

լինի 1.5-2.0մմ, ուստի գչիրը խորասուզում են 

էմալի շերտում առնվազն 1. մմ (նկ. 23.1.77): 

Այնուհետև 2.0մմ խորությամբ տաշում են 

ֆունկցիոնալ թմբիկը նույն N171 ալմաստե 

գչիրով (նկ. 3.1.78): Ապա տաշվածքի խորութ-

յունը որոշելու համար վեստիբուլյար մակերե-

սին բացում են ակոսներ երկու հարթութ-

յուններում` զուգահեռ ատամի մակերեսի 

լնդային և օկլյուզիոն հատվածում (նկ. 3.1.79), հետո ակոսների միջև` օկլյուզիոն 

(նկ.3.1.80.ա.) և լնդային հատվածներում (նկ. 3.7.80. բ.) հղկում են ատամի 

հյուսվածքները: 

Նկ. 3.1.77. Տաշվածքի 

խորությունը որոշող 

ակոսներ: 
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Նկ. 3.1.78. Ֆունկցիոնալ թմբիկի 

տաշումը: 

Նկ. 3.1.79. Կողմնորոշիչ ակոսներ: 

 

 

 
Նկ. 3.1.80.-ա), բ), գ) Ատամի հյուսվածքների հղկումը ակոսերի միջև: 

 

Պսակի հաստությունը այդ մասերում պետք է լինի առնվազն 1.2մմ: 

Վեստիբուլյար մակերեսի հղկումը պետք է կատարել մինչև կոնտակտային 

մակերեսը: Տափակ ծայրով կոնաձև ալմաստե գչիրով աշխատելիս ստացվում է 

shoulder հարթակ, իսկ տորպեդանման գչիրով` chamfer հարթակ: Հարթակի ձևը 

հիմնականում ընտրում է մասնագետը: 

Տվյալ ձեռնարկում չեն քննաչկվում կլինիկական դեպքերի նրբություն-

ները՝ դասանյութը չծանրաբեռնելու համար: 

Կոնտակտային մակերեսը հղկվում է կարճ սուրեզր ալմաստե գչիրով 

(նկ. 3.1.81): Ապա տորպեդանման ալմաստե գչիրով հղկվում է լեզվային պատը 

(նկ. 3.1.82)` chamfer հարթակ ձևավորելով: 

 
Նկ. 3.1.81. Կոնտակտային մակերեսի 

հղկումը: 

Նկ. 3.1.82. Լեզվային մակերեսի հղկումը: 

 

 

Հաջորդ փուլը հղկված մակերեսների փայլեցումն է: Վեստիբուլյար 

մակերեսը փայլեցնելու դեպքում ցանկալի է խորացնել վեստիբուլյար 

մակերեսի կողմնային մասերը` ստեղծելով թևեր (wings): Եթե վեստիբուլյար 

ա բ գ 
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մակերեսը հղկված է shouder հարթակի ստեղծմամբ, ապա այն փայլեցվում է 

գլխանիստ ֆինիշային գչիրով (նկ. 3.1.83): 

Beveled shoulder հարթակ ստեղծելու դեպքում 

shoulder հարթակի լնդային հատվածում ալմաստե և 

կարբիդային ֆինիշային կրականման գչիրներով 

առաջացնում են 0.3մմ լայնությամբ թեքվածք (նկ. 

3.1.84): 

Հղկված ատամի վերջնական տեսքը և 

մակերեսների ֆունկցիաները ներկայացված են նկ. 

3.1.85-ում: 
 
Լրիվ կերամիկական պսակներ 

Տարիներ շարունակ լրիվ կերամիկական 

պսակները պատրաստել են պլատինե բարակ 

թիթեղի վրա և կազմված էին բնական կերամի-

կայից: Դրանք ունեին էսթետիկ լավ հատկութ-

յուններ, բայց փխրունությունը խիստ սահմանա-

փակում էր կիրառումը կլինիկական առօրյա 

աշխատանքում: 

Ներկայումս ժամանակակից 

սինթետիկ նյութերի (օրինակ` Design, 

Duceram LFC, Biobond, Ivoclar, Vita 

Omega և այլն) ներդրման և համապա-

տասխան տեխնոլոգիաների շնորհիվ 

առջևի ատամների համար լրիվ կերա-

միկական պսակների պատրաստումը 

կրկին դարձել է արդիական: Լրիվ 

կերամիկական պսակի համար ատա-

մի տաշվածքի դեպքում կարևոր է 

պսակի բոլոր մասերում ապահովել 

կերամիկայի բավարար հաստություն 

(նաև հարվզիկային տեղամասում), 

բայց միևնույն ժամանակ անթույլատ-

րելի է ատամի հյուսվածքները չափա-

զանց շատ հեռացնել: 

Լրիվ կերամիկական պսակի 

հղկումը ներկայացվում է վերին ծնոտի 

կենտրոնական կտրիչի օրինակով (նկ. 

3.1.86 - 3.1.96): Հղկումն սկսվում է 

ակոսներ բացելուց տաշվածքի 

խորությունը որոշելու համար (նկ. 

2.8.1): Օգտագործվում է ալմաստե 

Նկ. 3.1.83. Shoulder 

հարթակի փայլեցումը: 

Նկ. 3.1.84. Թեքվածք shoulder 

հարթակի լնդային 

հատվածում: 

Նկ. 3.1.85. Հղկված ատամի վերջնական 

տեսքը և մակերեսների ֆունկցիաները: 

1. Chamfer եզրային հպում, 
կոնստրուկցիայի ամրություն, 

2. լեզվային մակերեսի առանցքային 
տաշվածք. Ռետենցիա և կայունություն, 
կոնստրուկցիայի ամրություն, 

3. թև. ատամի հյուսվածքների 
պահպանում, ռետենցիա և 
կայունություն, 

4. ֆունկցիոնալ թմբիկի թեքվածք, 
կոնստրուկցիայի ամրություն, 

5. օկլյուզիոն մակերեսի տաշվածք. 
կոնստրուկցիայի ամրություն, 

6. Bevel. եզրային հպում, 
7. Sholder. եզրային հպում, 
8. վեստիբուլյար առանցքային տաշվածք. 

ռետենցիա և 
կայունություն, կոնստրուկցիայի 

ամրություն 



174 
 

կոնաձև գչիր: Գչիրի ուղղությունը պետք է զուգահեռ լինի ատամի վեստիբուլյար 

մակերեսին: Լնդային հատվածում կողմնորոշիչ 

ակոսներ բացելիս գչիրի ծայրը չպետք է հասնի 

լնդին (նկ.3.1.86): 

Ապա ատամի վեստիբուլյար մակերեսի 

կտրիչային կեսում բացում են ակոսներ: 

 

Հաջորդ փուլը 2.0մմ խորությամբ 2-3 ակոսների 

ստեղծումն է կտրող եզրի վրա (նկ. 3.1.88): 

 

 

 

 

Գչիրի ուղղությունը պետք է զուգահեռ 

լինի կտրող եզրին: Եթե կտրող եզրը հղկվի 2,0մմ-ից 

ավելի քիչ, էսթետիկական արդյունքը ոչ բավարար 

կլինի, իսկ եթե հեռացված հյուսվածքների շերտը 

լինի 2,0մմ-ից ավելի, ապա ատամի հենարանը թույլ 

լինելու պատճառով հնարավոր է կերամիկական 

պսակը կոտրվի: 

Հետո ակոսների միջև հեռացվում են ատամի 

հյուսվածքները: Ատամի վեստիբուլյար մակերեսի 

տաշվածքը պետք է լինի երկու հարթություններում` 

կողմնորոշիչ ակոսների ուղղություններին համա-

պատասխան (նկ. 3.1.89, 3.1.90, 3.1.91): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկ. 3.1.86. Ատամի 

վեստիբուլյար մակերեսի 

լնդային հատվածին զուգահեռ

ակոսներ բացելը՝ տաշվածքի 

խորությունը որոշելու համար:

Նկ. 3.1.87. Ակոսների բացումը 

վեստիբուլյար մակերեսի 

կտրիչային կեսում: 

Նկ. 3.1.88. Ակոսների ստեղծումը կտրող եզրի վրա 

2,0մմ խորությամբ: 

Նկ. 3.1.89. Կողմնորոշիչ 

ակոսներ երկու 

հարթություններում: 

ա բ

Նկ. 3.1.90. Վերին կենտրոնական կտրիչի վեստիբուլյար մակերեսի՝  

ա) կտրիչային և բ) լնդային հատվածների հղկումը երկու հարթություններում: 
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Ատամի վեստիբուլյար մակերեսի լնդային հատվածը պետք է զուգահեռ 

լինի ատամի լեզվային մակերեսի ուղղահայաց մասին (նկ. 3.1.91 ա, բ): 
 

 
Նկ. 3.1.91. Գչիրի ուղղությունը ատամի վեստիբուլյար մակերեսի՝  

ա) լնդային հատվածում պետք է զուգահեռ լինի  

բ) ատամի լեզվային մակերեսի ուղղահայաց մասին: 
 

Վեստիբուլյար մակերեսը և կտրող եզրը հղկելուց հետո հղկվում է 

լեզվային մակերեսը: Նախ 1,5մմ տրամագծով գնդաձև գչիրով ստեղծվում են 

խորությունը որոշող փոսիկներ, ապա անվաձև գչիրով հեռացվում է հյուսվածք-

ների շերտը` 1,0մմ հաստությամբ (նկ.3.1.92): 
 

 
Նկ. 3.1.92. Գնդաձև գչիրով փոսիկների ստեղծումը՝ ա) խորությունը որոշելու համար, 

բ), գ) հյուսվածքների շերտի հեռացումը անվաձև գչիրով: 

 

Արդյունքում պետք է ստացվի գոգավոր մակերես, որը այդ մասում 

հնարավորություն կտա ստանալու պսակի բավարար հաստություն՝ առանց 

կծվածքը բարձրացնելու, նաև կապահովի ռետենցիան և կայունությունը: 

Այնուհետև կոնաձև գչիրով հղկվում են լեզվային մակերեսի ուղղահայաց 

մասը և կոնտակտային մակերեսները (նկ.3.1.93 ա, բ): 
 

 
Նկ. 3.1.93. ա) Լեզվային մակերեսի ուղղահայաց մասի և բ) կոնտակտային 

մակերեսների հղկումը: 
 

Արդյունքում ստացվում է 1մմ լայնությամբ շրջանաձև հարթակ: 1մմ-ից 

փոքր լայնություն ունեցող հարթակի ստացումը թույլատրելի է միայն փոքր 

ատամների առկայության դեպքում, քանի որ ատամի հյուսվածքների շատ 

հղկումը կարող է հանգեցնել կակղանաբորբի առաջացման, ռետենցիայի և 

ա բ

ա բ գ 

ա բ 
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կայունության նվազման, նաև ատամի կոտրվածքի: Վերջնական փուլը N171 

գչիրով մշակումն է (նկ. 3.1.94): 

Ընդ որում, անցանկալի է թողնել սուր եզրեր և 

անկյուններ. թեպետ դրանք բարելավում են ռետեն-

ցիան և կայունությունը, սակայն ստեղծում են 

կերամիկական պսակը կոտրվելու վտանգ: Անցան-

կալի է նաև կոնայնության մեծացումը, քանի որ այդ 

դեպքում ոչ միայն կակղանը վնասվելու վտանգ է 

առաջանում, թուլանում է ռետենցիան և կայունու-

թյունը, այլև ատամը կարող է կոտրվել: Միևնույն 

ժամանակ պետք չէ ստեղծել ռետենցիոն կետեր 

հատկապես տաշվածքի լնդային մասում: Հարթակը 

փայլեցվում է գլխանիստ տարբեր գչիրներով, մաս-

նավորապես N957 կարբիդային գչիրով (նկ. 3.1.95): 

 Նույնը կարելի է կատարել նաև կողմնային 

կլորացված մակերեսներով գլխանիստ ալմաստե 

գչիրներով, որոնք խոչընդոտում են ներքնափոսերի 

առաջացումը հարլնդային հատվածում: Հղկված 

ատամի վերջնական տեսքը և տաշված մակերեսների 

ֆունկցիաները ներկայացված են նկ. 3.1.96-ում: 

 

1.1. Ռետրակցիա 
 

 Լնդի ռետրակցիան գործողություն է, որի նպատակy հղկված ատամի 

կարծր հյուսվածքների սահմանները մերկացնելն է: Արհեստական պսակներ 

պատրաստելու փուլերում ամենանուրբ գործողություններից մեկըմլնդի հետ 

աշխատանքն է: Ներկայումս դրան մեծ ուշադրություն է հատկացվում, քանի որ 

ամենագեղեցիկ արհեստական պսակը անշուք տեսք կունենա, եթե լինդը նրա 

շուրջ բորբոքված լինի, ատրոֆիկ կամ միջատամնային պտկիկները բացակայեն: 

Այս հյուսվածքը շատ զգայուն է վնասվածքի, հատկապես քրոնիկականի: 

Հաճախ կարիք է առաջանում հարթակն իջեցնել մինչև լնդեզր կամ ենթալնդային 

մակարդակի, որն իր հերթին զգալիորեն մեծացնում է լնդի վնասվածքն 

արհեստական պսակ պատրաստելիս, հատկապես ատամի հղկման փուլում և 

ռետրակցիայի ժամանակ:  

Նկ. 3.1.94. Վերջնական 

հղկումը N171 

կարբիդային գչիրով: 

Նկ. 3.1.95. Հարթակի 

փայլեցումը գլխանիստ 

N957 կարբիդային 

գչիրով: 
Նկ. 3.1.96. Հղկված ատամի վերջնական տեսքը և տաշված 

մակերեսների ֆունկցիաները: 

1.Shoulder. եզրային հպումը, կոնստրուկցիայի 

ամրությունը, 2.լեզվային առանցքային տաշվածք,  

ռետենցիա և կայունություն, 3.լեզվային տաշվածք, 

կոնստրուկցիայի ամրությունը, 4.առանցքային տաշվածք, 

ռետենցիա և կայունություն, կոնստրուկցիայի 

ամրությունը, 5.կլորացված եզրեր, 

կոնստրուկցիայի ամրությունը: 
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 Այդ իսկ պատճառով խորհուրդ է տրվում ընտրել այնպիսի ռետրակցիոն 

նյութեր և տեխնիկա, որոնք նվազագույնի կհասցնեն հյուսվածքների 

վնասվածքը և հնարավորություն կտան խուսափելու փափուկ հյուսվածքների 

անդարձելի կորստից: Այնուհանդերձ, հյուսվածքները պետք է տեղաշարժել 

այնքան, որ ապահովվի ատամնալնդային ակոսից դրոշմանյութին հորիզոնա-

կան և ուղղահայաց դիրքը՝ արյունահոսությունն ու արտադրությունը 

ատամնալնդային ակոսից կասեցնելու համար: Ռետրակցիոն միջոցառումներից 

հետո պետք է հաշվի առնել լնդային եզրի հնարավոր աննշան ապաճումը, որը, 

սակայն, վտանգավոր չէ:  

  

Ռետրակցիան իրականացնելու համար կիրառվում են մեխանիկական, 

քիմիական, էլեկտրական, ջերմային գործոններ և դրանց տարբեր համակ-

ցումները:  

Մեխանիկական ռետրակցիային են դասվում այն եղանակները, որոնց 

դեպքում ազդում է միայն մեխանիկական գործոնը: 

Մեխանիկական ռետրակցիան կարելի է իրականացնել՝ սեղմելով, հրելով 

լնդեզրը, օրինակ՝ ատամնալնդային ակոսում տեղադրելով չներծծված 

ռետրակցիոն թել կամ էլաստիկ օղ (նկ. 3.2.2): 
 

Վիրաբուժական 

մեթոդ: Այս դեպքում 

լնդեզրը կոագուլաց-

վում է բարձր հաճա-

խականության էլեկտ-

րական հոսանքի 

ազդեցությամ, որը 

լնդին հասցվում է 

հատուկ էլեկտրոդի միջոցով:  

Լինդը կարելի է ենթարկել կոագուլյացիայի նաև դիաթերմոկոա-

գուլյատորի շիկացած ծայրով: 

Վերջերս լնդի կոագուլյացիայի համար ավելի հաճախ խորհուրդ է տրվում 

լազեր կիրառել: 

Գոյություն ունեն լնդի կյուրետաժի համար նախատեսված տուրբինային 

բորեր, որոնցով աշխատելիս լինդը հղկվում է, հղկված լնդի մակերեսային շերտը 

Նկ. 3.2.1. Ռետրակցիոն թելի` ա) ճիշտ՝

և բ) սխալ տեղակայումը: 

խոր մակերեսային 

ա բ 

Նկ. 3.2.2. Ռետրակցիայի մեխանիկական մեթոդ: 
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կոագուլացվում է բորի հետ շփման ջերմությունից, որի արդյունքում արյունա-

հոսությունն ավելի սակավ է լինում: Այսպիսի բորի առավելությունն այն է, որ 

այն հղկում է միայն փափուկ հյուսվածքները` չվնասելով կարծր հյուսվածքները, 

եթե անգամ դիպչում է 

դրանց: 
 

  Քիմիական ռետրակ-

ցիայի մեթոդ: Քիմիական 

ռետրակցիան իրակա-

նացվում է քիմիական 

ռետրակցիոն տարրերի 

լնդագրպանի մեջ ապլի-

կացիայի միջոցով: 

Հիմնականում գործածվում են անոթասեղմիչ (էպինեֆրին) և կապող-տտպող 

կոագուլացնող նյութերը (ալյումինիումի սուլֆատ և քլորիդ, երկաթի սուլֆատ): 

Էպինեֆրինը պետք է կիրառել շատ զգուշորեն, որովհետև կարող է առաջացնել 

սրտխփոց: Այդ նյութերն առաջացնում են տեղային իշեմիա, որն իր հերթին 

հանգեցնում է լնդի հյուսվածքների սեղմվելուն: Քիմիական մեթոդը՝ որպես 

այդպիսին, առանձին համարյա չի կիրառվում: 

 Առավել հաճախ կիրառվում է 

քիմիական և մեխանիկական 

ռետրակցիոն մեթոդների հա-

մակցումը (նկ. 3.2.4):  

 Այս եղանակի դեպքում ռետ-

րակցիոն թելը ներծծում են 

քիմիական ռետրակցիայի հա-

մար նախատեսված որևէ տար-

րով և մտցնում են լնդային ակոսի մեջ կամ կատարում են լնդային ակոսի 

ապլիկացիա քիմիական ռետրակցիոն տարրով, և հետո տեղադրում ռետրակ-

ցիոն թելը: Գոյություն ունեն նաև ներծծված ռետրակցիոն թելեր: Վերոնշյալ 

բոլոր ռետրակցիոն եղանակներն ունեն իրենց առավելություններն ու 

թերությունները: Օրինակ՝ չներծծված թելով ռետրակցիան ամենաքիչ վնասող 

եղանակներից է, սակայն թելը հեռացնելուց հետո ազդեցության տևողությունը 

շատ քիչ է: Ավելի կայուն և արագ արդյունք է ստացվում տարբեր նյութերով 

ներծծված ռետրակցիոն թելերից: Միաժամանակ մի քանի ատամների լնդի 

ռետրակցիան անոթասեղմիչով ներծծված ռետրակցիոն թելերով իրականաց-

նելը շատ վտանգավոր է, հատկապես մեծահասակ հիվանդի դեպքում: 

Քիմիական կոագուլյանտներն առաջացնում են մակերեսային շերտի 

կոագուլյացիա և խոչընդոտում են նյութի հետագա ներթափանցումը ավելի 

խորանիստ շերտեր: Այդ իսկ պատճառով միայն քիմիական ռետրակցիոն 

նյութերն առանձին կիրառել նպատակահարմար չէ:  

Լինդը բորով հղկելը, այրելը, ինչպես նաև լազերի կիրառումը շատ ինվազիվ 

են: Արդյունքը շատ կայուն է և երկարատև, սակայն լնդի հետագա 

Նկ.3.2.4. Մեխանաքիմիական մեթոդ:

Նկ. 3.2.3. Վիրաբուժական մեթոդ:
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վերականգնումն ու ձևավորումը` ավելի քիչ կանխատեսելի: Այս եղանակներն 

առավելապես գործածվում են վիրաբուժական միջամտությունների ժամանակ: 

Ռետրակցիոն թելերով ռետրակցիայի ժամանակ ընտրվում է համապատաս-

խան հաստության թել և համապատասխան քիմիական տարր: Ռետրակցիան 

կարելի է իրականացնել մեկ թելով` ռետրակցիայի մեկ թելի տեխնիկա, և երկու 

թելերով` զույգ թելի տեխնիկա: Օրինակ՝ երբ արհեստական պսակով ծածկվող 

ատամի պարօդոնտը ինտակտ է, ապա անհրաժեշտ է կիրառել ռետրակցիայի 

առավել խնայողական մեթոդներ` միջին հաստության ներծծված կամ 

չներծծված մեկ թելով: Եթե օգտագործվում է հարաբերականորեն հաստ թել, 

ապա ռետրակցիան պետք է իրականացվի շատ դանդաղ (7-8 րոպեների 

ընթացքում)՝ հյուսվածքներին հարմարվելու հնարավորություն տալով: Չնայած 

որ ատամնալնդային ակոսը չորացնելուց հետո ռետրակցիոն թելը տեղադրելն 

ավելի հեշտ է, այնուամենայնիվ դա պետք է կատարել զգուշությամբ, քանի որ 

ատամնալնդային ակոսի էպիթելը կպչում է չոր ռետրակցիոն թելին և 

մեխանիկական վնասվածքն ավելի մեծ է լինում: Այդ իսկ պատճառով չի կարելի 

ռետրակցիոն թելը հեռացնել, երբ ատամնալնդային ակոսը չորացված է՝ 

էպիթելը չվնասելու և հետագա արյունահոսությունից խուսափելու համար: 

Ռետրակցիոն թելը հեռացնելուն պես դրոշմը պետք է ստացվի 30 վայրկյանից ոչ 

ավելի ուշ: 

Ավելի խոր ռետրակցիա իրականացնելու համար կիրառվում է զույգ թելերի 

տեխնիկան, երբ օգտագործվում են տարբեր հաստությունների երկու թելեր: 

Սկզբում ատամնալնդային ակոսում տեղադրվում է բարակ թելը, այնուհետև 

նրա վրայից երկրորդը` ավելի հաստը: Այս եղանակը կիրառելիս՝ դրոշմ 

ստանալուց առաջ, հեռացվում է միայն հաստ թելը, իսկ բարակը մնում է 

ատամնալնդային ակոսում` նպաստելով հեմոստազին և ստեղծելով համար 

ավելի բարենպաստ պայմաններ դրոշմանյութի ներհոսքի: 

 Ռետրակցիայից հետո ատամը վերջնական հղկվում է, և անհրաժեշտության 

դեպքում հարթակն իջեցվում է լնդի տակ: Հղկելուց հետո ատամի ծայրատը իր 

ձևով պետք է հիշեցնի տվյալ ատամի անատոմիան, ծայրատի մակերեսը պիտի 

առավելագույն հարթ լինի, հարթակի եզրը՝ հնարավորինս առավել հստակ 

արտահայտված: 
 

Ռետրակցիոն տեխնիկան մեկ թելի գործածությամբ 
 

Սա ամենապարզ ու անվտանգ մեթոդներից է: Այն կարելի է կիրառել 

առողջ ու չարյունահոսող լնդերի դեպքում: Սովորական միահյուսված թելերը 

համապատասխան երկարությամբ կտրելուց հետո քիմիական նյութերով լավ 

հագեցնելու համար դրանք որոշ ժամանակով թողնում են վերը նշված որևէ 

լուծույթի մեջ: Միահյուսված թելերն աշխատանքի ընթացքում պահպանում են 

իրենց ձևը: Դրոշմը վերցնելուց առաջ թելը հանվում է լուծույթից, և ատամը 

չորացնելուց հետո այն համապատասխան գործիքով տեղադրվում է լնդակոսի 

մեջ հետևյալ հաջորդականությամբ՝ մեդիալ կողմից դեպի քմային, այնուհետև 

դեպի դիստալ և շրթնային: Արդյունքում թելը մինչև լնդի ոչ շատ խոր շրթնային 

ակոս հասնելը հուսալիորեն տեղավորվում է ատամնալնդային ակոսում, 
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այսինքն՝ նեղ շրթնային հատվածում թել անցկացնելն ավելի պարզեցվում է: 

Թելր պետք է տեղադրել զգուշությամբ՝ չվնասելով լնդային կապանը: Թելը 

տեղադրելուց հետո պետք է գնահատել հղկված ատամի եզրը, որը պետք է 

տեսանելի լինի ռետրակցիայից հետո: Առավելագույն արդյունավետության 

համար թելերը պետք է լնդակոսում մնան մոտ 10 րոպե: 
 

Զույգ թելերի մեթոդ 
 

Արյունահոսող լնդային ակոսը ճշգրիտ դրոշմ ստանալու հիմնական 

խոչընդոտն է: Անկախ այն բանից՝ դրոշմը վերցվում է ատամը մշակելու՞ց 

անմիջապես հետո, թե՞ ավելի ուշ, պետք է հաշվի առնել թելն անցկացնելուց 

առաջ դրոշմը վերցնելու ընթացքում լնդային արյունահոսության հավանակա-

նությունը: Այդ իսկ պատճառով անվտանգությունն ապահովելու համար նախ 

անցկացվում է չափազանց բարակ, միահյուսված և դեղանյութերով հագեցած 

թելը, որի ծայրերերը չպետք է իրար վրա գան: Ավելորդ թելը կտրում են փոքրիկ 

մկրատով: Այդ բարակ թելը պետք է մնա լնդակոսում դրոշմը ստանալու 

ընթացքում: Այնուհետև վերևից անցկացվում է դեղանյութով հագեցած ավելի 

հաստ թելը, որը հեռացվում է դրոշմանյութը կամ դրոշմանյութի երկրորդ շերտը 

ներարկելուց առաջ: Դրոշմը ստանալուց հետո չափազանց բարակ թելը 

նույնպես հեռացվում է լնդագրպանիկից: 
 

3.3. Արհեստական պսակներ 
 

 Ատամի արհեստական պսակը ատամի պրոթեզ է, որով վերականգնվում են 

ատամի պսակի անատոմիան, ֆունկցիան, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ 

կոսմետիկան: Արհեստական պսակները դասակարգվում են ըստ մի քանի 

հատկանիշների` 

1. ըստ պատրաստման մեթոդի, 

2. ըստ վերականգնման ծավալի, 

3. ըստ պատրաստման նյութի, 

4. ըստ կիրառման: 
 

Ըստ պատրաստման մեթոդի տարբերում են՝ 

1. մամլված, 

2. ձուլված, 

3. սեղմման (պրես) եղանակով պատրաստված, 

4. ֆրեզավորված: 
 

1. Մամլված պսակները պատրաստվում են պողպատե ստանդարտ պար-

կուճների մամլման եղանակով: Մամլված պսակները չունեն ճիշտ եզրային 

հպում, գրկում են ատամը միայն վզիկային հատվածում, թերի են վերա-

կանգնում ատամի անատոմիական ձևը, հատկապես ատամի նեղ վզիկի 

դեպքում, պատ-րաստման մեթոդով պայմանավորված՝ ունենում են լնդի վրա 

կախված եզրեր: Վերոնշյալ թերությունների պատճառով այս մեթոդն այժմ չի 

կիրառվում և ունի պատմական նշանակություն: 
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2. Ձուլված պսակները պատրաստվում են հալված մետաղը կաղապարի մեջ 

մղելու եղանակով: Կաղապարը պատրաստվում է ըստ մոմե կոմպոզիցիայի, 

որը մոդելավորվում է աշխատանքային մոդելի վրա: Քանի որ ճշգրիտ ձուլման 

եղանակը ամենատարածվածն է, ուստի ավելի մանրամասն ձուլման տեխնի-

կան կներկայացվի ավելի ուշ` ամբողջաձույլ և մետաղակերամիկական պսակ-

ների պատրաստման լաբորատոր փուլերում: 

3. Սեղմման եղանակը կիրառվում է մի քանի ամբողջական կերամիկական 

համակարգերում` լրիվ կերամիկական պսակներ, ինչպես նաև ներդիրներ, 

ծայրատային գամիկավոր ներդիր-ներ և երեսպատիչներ պատրաստելու 

համար: Եղանակի էությունը հալեցված կերամիկական զանգվածը մամլիչով 

կաղապարը մղելն է: Կաղապարը պատրաստվում է ըստ մոմե կոմպոզիցիայի, 

որը վերարտադրվում է աշխատանքային մոդելի վրա: 

4. Ֆրեզավորում: Այս եղանակի էությունը նյութի ստանդարտ կտորից 

հղկման միջոցով անհրաժեշտ կոնստրուկցիայի սրացումն է: Այս եղանակը 

կիրառվում է իմպլանտների վրա կառուցվող արհեստական ատամնաշարի 

հիմնակմախքի պատրաստման ժամանակ, ինչպես նաև որոշ ամբողջական 

կերամիկական համակարգերում: 
 

 Ըստ վերականգնման ծավալի 
Ըստ վերականգնման ծավալի՝ արհեստական պսակները լինում են 

մասնակի և ամբողջական: Եթե արհեստական պսակը վերականգնում է ատամի 

բոլոր մակերեսները, ապա այն կոչվում է ամբողջական, իսկ եթե միայն մի 

քանիսը` մասնակի: Արհեստական պսակների տեսակները և հղկման առանձ-

նահատկությունները մանրամասնորեն շարադրված են «Ատամների հղկման 

հիմունքները» բաժնում: 

 Ըստ պատրաստման նյութի՝ արհեստական պսակները լինում են մետաղ-

յա, կերամիկական, պլաստմասսե, կոմպոզիտային և համակցված: 

Այն պսակը, որը պատրաստված է մեկ նյութից, կոչվում է ամբողջական: 

Օրինակ՝ եթե պսակը ձուլված է մետաղից, ապա այն կոչվում է ամբողջաձույլ 

մետաղական, եթե պսակը պատրաստված է միայն կերամիկայից` լրիվ կերա-

միկական: Եթե պսակը բաղկացած է տարբեր նյութերից, ապա այն կոչվում է 

համակցված: Սովորաբար արհեստական պսակի անվանումը պայմանա-

վորված է այն նյութերով, որոնք օգտագործվում են այն պատրաստելիս օրինակ` 

մետաղակերամիկական, մետաղապլաստմասսե և մետաղակոմպոզիտային: 

 Ըստ կիրառման 
Ըստ կիրառման՝ պսակները լինում են ժամանակավոր և մշտական: 

Մշտականները լինում են` 
 

1. վերականգնող, 

2. հենարանային (կամրջաձև պրոթեզների հենակետային տարրեր, 

աղեղնաձև պրոթեզների հենակետեր և այլն) 

3. ֆիքսող (պարունակող ֆիքսող տարր, օրինակ` աթաչմեն):  
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 Ժամանակավոր պսակները սովորաբար պատրաստում են, պլաստմասսայից 

կամ կոմպոզիտից: Գոյություն ունեն նաև ստանդարտ մետաղական ժամանա-

կավոր պսակներ` պատրաստված փափուկ մետաղից: 
 

Արհեստական պսակների կիրառման ցուցումները՝ 
 

1. խիստ քայքայված ատամների վերականգնումը, 

2. անշարժ կամրջաձև պրոթեզների պատրաստումը, 

3. ատամի դիրքի ուղղումը` հիվանդի օրթոդոնտիկ բուժումից հրաժարվելու 

դեպքում, 

4. էսթետիկ ցուցումներով, 

5. ախտաբանական մաշվածությունը, 

6. ատամի կարծր հյուսվածքների ժառանգական և բնածին արատները, 

7. բյուգելային պրոթեզ պատրաստելիս հենակետային ատամի վրա պրոթեզի 

ֆիքսման և պատշաճ ներմուծման ուղի ապահովելու դժվարության 

դեպքում, 

8. բյուգելային պրոթեզի աթաչմենի ֆիքսման համար: 
 

Արհեստական պսակների հակացուցումները 
 

Հարաբերական՝ 

1. անբավարար հիգիենա, 

2. էնդոդոնտիկ խնդիրներ, 

3. պարօդոնտի բորբոքային հիվանդություններ, ախտաբանական գրպանիկի 

առկայություն, 

4. երբ անհնար է պահպանել կենսաբանական տարածությունը, 

5. ծանր, սուր սոմատիկ հիվանդություններ: 
 

Բացարձակ՝ 

1. կարճ արմատի դեպքում (երբ արմատի և պսակային հատվածի հարա-

բերությունը 1:1-ից քիչ է), 

2. կլինիկական պսակի անբավարար բարձրություն (մինչև 3մմ), 

3. Պսակի նյութի հանդեպ գերզգայնություն 

4. ատամի շարժունակություն III - IV աստիճանի: 

 

Արհեստական պսակներ պատրաստելիս կատարվում է հիվանդի զննում: 

Գնահատվում է բերանի խոռոչի հիգիենան: Կատարվում է արհեստական 

պսակով ծածկվելու ենթակա ատամների բախում (պերկուսիա) և շոշափում 

(պալպացիա), զննվում է կարծր հյուսվածքների վիճակը, առկա վերականգնում-

ների տեղակայումը, ծավալը և որակը: Ատամի պսակի մեծածավալ արատների 

դեպքում ծայրատը վերականգնելուց հետո արհեստական պսակ պատրաս-

տելու համար եզրային հղկման սահմանը պետք է տեղակայվի պահպանված 

կարծր հյուսվածքներից առավելապես գագաթայնորեն: Ատամի պսակի լրիվ 

բացակայության դեպքում, երբ կարծր հյուսվածքների քայքայումը հասնում է 

լնդեզրին կամ լնդեզրից ցած, միարմատանի ատամների դեպքում ցուցված է 

ատամի կլինիկական պսակի երկարացման վիրահատություն կամ օրթոդոնտիկ 
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էքստրուզիա: Այնուամենայնիվ, յուրաքանչյուր արատի ցանկացած տեղա-

կայման և ծավալի դեպքում արհեստական պսակը պետք է պլանավորել 

այնպես, որ ապահովվի կենսաբանական տարածությունը: 

 Անհրաժեշտ է հաշվի առնել հետազոտվող ատամի օկլյուզիոն փոխհարա-

բերություններն անտագոնիստ ատամների հետ, թմբիկների արտահայտ-

վածությունը: Պետք է որոշել ծնոտի ուղղորդման կենսամեխանիկական տե-

սակը` ժանիքային ուղղորդում կամ խմբային ֆունկցիա, առջևի հատվածում` 

կտրիչների ուղղահայաց և սագիտալ վերածածկի չափը: Տարածությունը 

կոնտակտային կետից մինչև ալվեոլյար ելունի կատարը, կակղանի տեղա-

կայումը, պարօդոնտի և հարգագաթային հյուսվածքների վիճակը գնահատվում 

են ռենտգենաբանական հետազոտության միջոցով: Արմատալիցքերի որակը, 

գամիկների առկայությունը, դրանց քանակը և որակը, երկարությունը և 

լայնությունը, ինչպես նաև դրանց հարաբերությունը արմատախողովակի 

պատի հաստության հետ նույնպես որոշվում են ռենտգենաբանորեն: Անհրա-

ժեշտ է հաշվի առնել նաև փափուկ հյուսվածքների վիճակը՝ լնդի հաստությունը 

և ամրակցված լնդի բարձրությունը: Եթե արհեստական պսակներ 

պատրաստելիս նախատեսվում է օկլյուզիոն բարձրության փոփոխություն կամ 

ատամների դիրքի օրթոպեդիկ ուղղում, ապա աշխատանքը պլանավորվում է 

հոդափոխանակիչում առկա ախտորոշիչ մոդելների վրա: Ատամի դիրքի 

օրթոպեդիկ շտկման ժամանակ ատամնատեխնիկը, մոդելի վրա խանգարող 

տեղերը հղկելով և մոմով կամ ինքնակարծրացող պլաստմասսայով պակասող 

մասերը մոդելավորելով, ատամը վերականգնում է ճիշտ դիրքով: Այդ մոդելով 

հնարավոր է հիվանդին ցուցադրել ատամների տեսքը վերջնական շտկումից 

հետո, ինչպես նաև պատրաստել սիլիկոնային ինդեքս (չափս) և հետագայում 

վերահսկել բերանի խոռոչում հղկվող ատամի կարծր հյուսվածքների ծավալը: 

Տարբեր տեսակի արհեստական պսակների պատրաստման կլինիկալաբո-

րատոր փուլերը շատ նման կողմեր ունեն: Առավել պարզ ամբողջաձույլ 

արհեստական պսակների պատրաստումն է: 
 

3.4. Ամբողջաձույլ մետաղական պսակների պատրաստման կլինիկական և 

լաբորատոր փուլերը 
 

Առաջին բուժայցի նպատակն է վերջնական և օժանդակ դրոշմների ստա-

ցումը, կենտրոնական օկլյուզիայի գրանցումը և ժամանակավոր պսակների 

պատրաստումն ու տեղադրումը: Սկզբում անհրաժեշտ է հետազոտել արհես-

տական պսակ պատրաստելու ենթակա ատամի առանձնահատկությունները, 

ինչպիսիք են կակղանի առկայությունը, ատամի դիրքն ատամնաղեղում, 

թմբիկների արտահայտվածությունը, փոխհարաբերությունը անտագոնիստ 

ատամների հետ, հարևան ատամների հետ կոնտակտները, սիմետրիկ ատամի 

ձևը և այլն: Որոշվում է հարթակի տեսակը (ամբողջաձույլ մետաղական 

պսակների համար հիմնականում օգտագործվում է chamfer հարթակը), ըստ 

որի՝ պետք է հղկվի ատամը: Ըստ ատամնալնդային ակոսի խորության, լնդի 

հաստության, վերականգնումատամ սահմանագծի տեղակայման, ինչպես նաև 
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ատամնաբնային ոսկրից մինչև լնդի ազատ եզր տարածության՝ որոշվում է լնդի 

համեմատ հարթակի տեղակայումը և ռետրակցիայի խորությունը: Եթե ատամի 

պսակային հատվածը խիստ քայքայված չէ, ժամանակավոր պսակ պատրաս-

տելու նպատակով մինչև ատամի հղկումը հարկավոր է ստանալ սիլիկոնային 

կամ ալգինատային դրոշմ: Եթե ատամը կենսունակ է, մինչև հղկումն անհրա-

ժեշտ է կատարել անզգայացում: Ատամի հղկման մանրամասներն ամբողջա-

ձույլ մետաղական պսակների վերաբերյալ նկարագրված են «Ատամների 

հղկման հիմունքները» գլխի 3.1. ենթագլխում: Նախնական հղկումից հետո 

իրականացվում է լնդի ռետրակցիա: 

 Ռետրակցիայից հետո ատամը վերջնական հղկվում է, և անհրաժեշտության 

դեպքում հարթակն իջեցվում է լնդի տակ: Հղկելուց հետո ատամի ծայրատը 

պետք է համապատասխանի տվյալ ատամի անատոմիային, ծայրատի մակե-

րեսը պիտի լինի առավելագույն հարթ, հարթակի եզրը արտահայտված լինի 

հնարավորինս հստակ: 

 Ռետրակցիայից հետո ստացվում է դրոշմը: 

Կենտրոնական օկլյուզիան գրանցվում է կա՛մ մոմով, կա՛մ սիլիկոնե առաջին 

շերտով, կա՛մ էլ հատուկ երկրորդ շերտի սիլիկոնով: Մոմով կծվածքը գրան-

ցելիս թիթեղային մոմի երիզը տաքացվում է, տեղադրվում է ատամնաշարի վրա 

և հիվանդին առաջարկվում է այն կծել ամենահետին դիրքով: Մոմը սառելուց 

հետո այն զգուշորեն հեռացվում է բերանի խոռոչից: 

Ատամի ծայրատը մշակվում է օդաջրային ցողացիրով (սփրեյով) և հակա-

նեխիչ լուծույթով: Առաջին բուժայցը եզրափակվում է՝ ժամանակավոր պսակ 

պատրաստելով և այն ժամանակավոր ցեմենտով ֆիքսելով: Ստացված 

դրոշմները և գրանցված օկլյուզիոն փոխհարաբերությունները ենթարկվում են 

հականեխիչ մշակման և ուղարկվում են աշխատանոց: 

 
3.4.1. Երկշերտ երկփուլ վերջնական 
դրոշմի ստացումը: 

 

 

 
3.4.3. Մոդելի մշակում «Պինդեքս ապարատի» միջոցով: 

 

Նկ.3.4.2. Գիպսե մոդելի 

մշակում տրիմերով: 
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Աշխատանոցային փուլ՝ 

 համակցված քանդովի մոդելի ստացում ըստ դրոշմի, 

 անտագոնիստ մոդելի պատրաստում ըստ օժանդակ դրոշմի, 

 մոդելների կապում հոդափոխանակիչում ըստ գրանցված օկլյուզիոն 

փոխհարաբերության, 

 արհեստական պսակի մոդելավորում մոմով, 

 մոմի փոխարինում մետաղով, 

 ձուլված պսակի մոդելի վրա նստեցում, 

 աշխատանքային մոդել պատրաստելու համար սիլիկոնային: 

 Դրոշմի մեջ լցվում է սուպերգիպս` խիստ պահպանելով արտադրող ֆիր-

մայի ցուցումները: Գիպսի լիարժեք բյուրեղացումից հետո մոդելը հեռացվում է 

դրոշմի միջից: Անհարթ եզրերը հղկվում են տրիմերով (նկ. 3.4.2): Մոդելի 

հիմքային մակերեսը նույնպես հղկվում է տրիմերով այնպես, որ այն լինի ուղիղ 

և հարթ: Հղկված ատամի կենտրոնի պրոյեկցիայում «Պինդեքս» ապարատի 

միջոցով հիմքային մակերեսի վրա փորվում է անցք (նկ.3.4.3), որում հատուկ 

սոսնձով ֆիքսվում է պինը (նկ. 3.4.4): 

 

 

 

 

 

 

 
  

Մոդելի հիմքը պատրաստվում է սովորական գիպսից այնպես, որ նրա 

հաստությունն աննշան գերազանցի պինի երկարությանը, իսկ պինի ծայրը 

հասանելի լինի հիմքի հակառակ կողմից: Այնուհետև մոդելի վրա հղկված 

ատամի երկու կողմերում կատարվում են կտրվածքներ սուպերգիպսի ողջ 

խորությամբ մինչև հիմքը: Կտրվածք-

ներն արվում են հատուկ էլեկտրական 

սղոցով կամ ձեռքի նրբասղոցով: Այդ 

կտրվածքները հնարավորություն են 

տալիս մոդելից անջատել հղկված 

ատամի գիպսե շտամպիկը պինի հետ 

(նկ. 3.4.5.): 

 Շնորհիվ ֆիքսված պինի և մոդելի 

հիմքի մեջ տեղադրված պինի հակառակ մասի՝ հնարավոր է գիպսե շտամպիկը 

ճշգրիտ տեղադրել մոդելի վրա: Մոդելից անջատված գիպսե շտամպիկը 

մշակվում է այնպես, որ հարթակը և արմատի մի փոքր երիզ ազատվեն գիպսի 

ավելցուկներից: Հարթակի ուրվագիծը գծում են հատուկ մատիտով (նկ. 3.4.6): 

Ատամի ծայրատը, բացառությամբ հարթակի, ծածկվում է կոմպենսացիոն 

Նկ. 3.4.4. Կատարված անցքերի

մեջ սոսնձվում են Bi-pin-երը: 

Նկ. 3.4.5. Գիպսե համակցված մոդելի 

ստացումը: 
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ջնարակով (նկ. 3.4.7.բ): Հարթակը և ծայրատի մի փոքր երիզ պիտի ազատ մնան 

ջնարակի շերտից: 

 

 

Մինչև մոմով մոդելավորումը շտամպիկի մակերեսին քսվում է հատուկ յուղ` 

մոմի գիպսի մակերեսին կպչելը կանխարգելելու համար (նկ. 3.4.8): 
 

 
Նկ. 3.4.8. Մեկուսացնող նյութով պատելը: 

 

 Մոմով մոդելավորումը սկսվում է՝ շտամպիկը թաթախելով մոմը հալեցնող 

սարքի մեջ եղող հատուկ մոմի մեջ այնպես, որ ծայրատը, 

հարթակը, արմատի երիզը և շտամպիկի մի մասը 

ծածկված լինեն մոմի հավասար շերտով (նկ. 3.4.9): Մոմ 

հալեցնող սարքը թասակ է, որում հնարավոր է մոմ հալեց-

նել և այն պահել ընտրված ճշգրիտ ջերմաստիճանով: 

Շտամպիկը մոդելի վրա տեղադրելուց հետո մոմի 

սառեցված շերտի վրա մոդելավորող գործիքներով ավե-

լացվում են մոմի շերտեր, և մոդելավորվում է արհեստա-

կան պսակ (նկ.3.4.10.ա): Թաթախված մոմի ավելցուկները 

կտրվում են մատիտով նշված հարթակի սահմանով 

(նկ.3.4.10.բ): Ճշգրտվում են օկլյուզիոն և ապրոքսիմալ հպումները: Մոմե 

արհեստական պսակին ամրացվում է մեկ կամ երկու ձուլաձող (նկ. 3.4.10.գ): 

 

Նկ.3.4.6. Գիպսե 

շտամպիկի վզիկային 

հատվածը մշակելուց 

հետո եզրային հղկման 

գիծը նշվում է հատուկ 

մատիտով: 

Նկ. 3.4.7. Գիպսե շտամպիկի վրա քսվում է գիպսի 

կարծրացմանը նպաստող՝ ա) հեղուկ և բ) 

կոմպենսացիոն ջնարակ: 

ա բ 

Նկ. 3.4.9. Շտամպիկի 

պատումը մոմի 

բարակ շերտով: 

Նկ. 3.4.10. ա) թմբիկների վերջնական ձևավորումը և բոլոր կոնտակտների ստուգումը, 

բ) վզիկային հատվածի ձևավորումը, գ) ձուլաձողի տեղադրումը 

ա բ գ 
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Այս ամբողջ մոմե կոմպոզիցիան զգուշորեն հանվում է մոդելի վրայից և 

ֆիքսվում է հիմնական ձուլաձողին: Հիմնական 

ձուլաձողը նրա վրա ֆիքսված մոմե տարրերի հետ 

միասին տեղադրվում է գլանի մեջ` փաթեթավորող 

նյութով պատվելու համար (նկ. 3.4.11): 

Փաթեթավորող նյութը շաղախվում է վակուում-

խառնիչի մեջ` ճշգրիտ պահպանելով արտադրող 

ֆիրմայի ցուցումները: Փաթեթանյութի պնդանալուց 

հետո ստացված կաղապարը տեղադրում են մուֆե-

լային վառարանի մեջ` մոմը ցնդեցնելու և կաղապարը 

տաքացնելու համար: Տաքացված կաղապարը հանում են մուֆելային վառա-

րանից և տեղադրում ձուլարանի մեջ, որտեղ կաղապարի մեջ լցվում է հալեցված 

մետաղը: Կաղապարը սառչելուց հետո զգուշորեն կոտրվում է մուրճիկներով` 

մետաղական տարրերն անջատելով փաթեթանյութից: Մետաղական տարրերից 

փաթեթանյութը վերջնական հեռացվում է հատուկ սարքի մեջ ավազաշիթի 

միջոցով: Ձուլաձողերը կտրվում են, արհեստական պսակը հղկվում է և 

հարմարեցվում գիպսե մոդելի վրա: Շտկվում են ապրոքսիմալ և օկլյուզիոն 

հպումները: Աշխատանքը պատրաստ է կլինիկա փոխանցելու համար: 

Երկրորդ կլինիկական բուժայց 

Կլինիկայում բժիշկը ստանում է արհեստական պսակը` հոդափոխանա-

կիչում կպած աշխատանքային մոդելի վրա: Բուժառուիի ժամանակավոր պսա-

կը հեռացվում է, ատամը մաքրվում է ժամանակավոր ցեմենտի մնացորդներից, 

լվացվում օդաջրային շիթով, և ատամի ծայրատի վրա փորձարկվում է արհես-

տական պսակը: Ճիշտ պատրաստված պսակը ճիշտ հղկված ատամի վրա պետք 

է դրվի առանց ուժ գործադրելու, սերտ համադրվի հարթակի հետ` սահուն անց-

նելով ատամի արմատին, չտեղաշարժվի ուղղահայաց և թեք ուժերի ներգոր-

ծությամբ, ճիշտ հպվի հարևան և անտագոնիստ ատամների հետ: Ապրոքսիմալ 

և օկլյուզիոն կոնտակտները գնահատվում են բարակ արտիկուլյացիոն թղթով: 

Հարմարեցման որակը գնահատվում է սիլիկոնի երկրորդ շերտով: Դրա համար 

սիլիկոնի երկրորդ շերտը շաղախվում է, լցվում արհեստական պսակի մեջ, և 

պսակը տեղադրվում է ատամի ծայրատին: Պսակը պոլիմերիզացված սիլիկոնով 

հանվում է և գնահատվում պսակի ներքին մակերեսին սիլիկոնային շերտը: 

Իդեալական դեպքում պսակի ներքին մակերեսը պիտի պատված լինի բարակ, 

հավասարաչափ սիլիկոնային շերտով, իսկ հարթակը պետք է զերծ լինի 

սիլիկոնային շերտից: 

Արհեստական պսակի եզրային հպումը գնահատվում է զոնդի սուր ծայրով: 

Զոնդի ծայրը արմատից դեպի պսակ պետք է սահուն անցնի: Եթե պսակը 

համապատասխանում է բոլոր վերոնշյալ չափանիշներին, ապա այն ցեմենտում 

են: Ատամի ծայրատը լվացվում է օդաջրային շիթով և մշակվում հականեխիչ 

լուծույթով: Ատամի մեկուսացումը և պսակի ցեմենտավորումը իրականացվում 

է՝ խիստ հետևելով ցեմենտն արտադրող ֆիրմայի ցուցումներին: Ցեմենտը 

կարծրանալուց հետո ցեմենտի ավելցուկները հեռացվում են: 

Նկ. 3.4.11. 

Փաթեթավորում: 
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3.5. Մետաղակերամիկական պսակների պատրաստման կլինիկական և 

լաբորատոր փուլերը 
 

Մետաղակերամիկական պսակներ պատրաստելու առաջին բուժայցը 

ամբողջաձույլ պսակների պատրաստման առաջին բուժայցից տարբերվում է 

միայն ատամի հղկման ծավալով: 

Աշխատանոցային փուլ 

Մետաղակերամիկական պսակներ պատրաստելու լաբորատոր առաջին 

փուլը ընդհուպ մոմով մոդելավորման փուլը ոչնչով չի տարբերվում ամբող-

ջաձույլ արհեստական պսակների պատրաստման լաբորատոր փուլից: Գիպսե 

շտամպիկի վրա մոդելավորվում է ոչ թե պսակն ամբողջությամբ, այլ թասակը, 

որը պետք է ունենա 0,2-0,3մմ հաստություն ոչ ազնիվ համաձուլվածքների և 0,3-

0,5մմ ազնիվ մետաղների համաձուլվածքների դեպքում: Մոմի փոխարինումը 

մետաղով իրականացվում է ճիշտ այնպես, ինչպես ամբողջաձույլ արհեստա-

կան պսակներ պատրաստելիս: Ի տարբերություն ամբողջաձույլ արհեստական 

պսակների` ստացված հիմնակմախքը չի փայլեցվում: Մոդելի վրա 

հարմարեցված հիմնակմախքն ուղարկվում է կլինիկա: 
 

Երկրորդ կլինիկական բուժայց 

Ատամի վրա մետաղական հիմնակմախքը փորձարկվում և հարմարեցվում է 

նույնպես ինչպես ամբողջաձույլ պսակների դեպ-

քում, միայն այն տարբերությամբ, որ մետաղա-

կերամիկական պսակի հիմնակմախքի դեպքում 

գնահատվում է ապրոքսիմալ և օկլյուզիոն 

մակերեսների համապատասխան տարածության 

առկայությունը կերամիկական շերտի համար: Այս 

բուժայցի ժամանակ գնահատվում է ատամների 

գույնը (նկ.3.5.1) ստանդարտ գունային սանդ-

ղակներով (Vita, Chromascop և այլն): 
 

Աշխատանոցային փուլ 

Այս փուլի էությունը արհեստական պսակի անատոմիական ձևի կերամի-

կայով վերականգնումն է: 

Մետաղական հիմնակմախքը մաքրում և ճարպազերծում են գոլորշու շիթի 

միջոցով և տեղադրում են 

վառարանի մեջ՝ թրծելու և 

օքսիդային շերտը ձևավո-

րելու համար: Հովացած 

հիմնակմախքը պատվում է 

համապատասխան գույնի 

կերամիկայի օպակային 

շերտով (նկ. 3.5.2) և 

ենթարկվում է վակուումային թրծման 9800C-ում: 

 

Նկ. 3.5.1. Գույնի 

ընտրությունը: 

Նկ. 3.5.2. Կերամիկայի օպակային շերտով պատել: 
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Օպակային շերտի վրայից ավելացվում է առնվազն երկու կերամիկական 

շերտ` դենտինային և էմալային (նկ. 3.5.3): Կերամիկական զանգվածները 

կերամիկայի փոշիներ են, որոնք 

շաղախվում են թորած ջրով մինչև 

թթվասերանման խտության` 

ապակու կամ կերամիկական 

տախտակի վրա: Այդ թթվասե-

րանման կերամիկական զանգ-

վածն ավելացվում է վրձինով, 

փոքր քանակներով և խտացվում 

թեթև հարվածների և վիբրացիայի 

միջոցով: Անջատված ջրի ավելցուկը ներծծում են ֆիլտրացման թղթով: Այդ 

եղանակով շերտ-շերտ հավաքվում է ատամի անատոմիական ձևը, ընդ որում, 

չափսերով պսակը ավելի մեծ է մոդելավորվում, քանի որ թրծման ժամանակ 

կերամիկական զանգվածը ծավալով զգալիորեն կրճատվում է: 

Աշխատանքը տեղադրվում է վառարանի մեջ, որտեղ այն թրծվում է 

վակուումում և 9300C ջերմաստիճանում: Հովանալուց հետո պակասող 

հատվածները ավելացվում են կերամիկական զանգվածով և կրկին թրծվում: 

Թրծումն ավարտելուց հետո պսակը տեղադրվում է մոդելի վրա: Շտկվում են 

օկլյուզիոն և ապրոքսիմալ կոնտակտները, ինչպես նաև անատոիական ձևը, և 

աշախատանքն ուղարկվում է կլինիկա: 
 

Երրորդ բուժայց 

Երրորդ բուժայցի նպատակն է մետաղակերամիկական պսակի փորձար-

կումը բերանի խոռոչում, անատոմիական ձևի և ընտրված գույնի գնահատումը: 

Ապրոքսիմալ և օկլյուզիոն կոնտակտների շտկումն իրականացվում է ճիշտ 

ամբողջաձույլ պսակների նման: Հաշվի են առնվում նաև հիվանդի ցանկություն-

ները պսակի գույնի և ձևի վերաբերյալ: Համապատասխան առաջարկութ-

յուններով աշխատանք ուղարկվում է աշխատանոց: 
 

Աշխատանոցային փուլ 

Ատամնատեխնիկը բժշկի առաջարկությունների համաձայն, շտկում է 

պսակի ձևն ու գույնը: Պսակը մշակվում է գոլորշու 

շիթով, չորացվում, պատվում է ջնարակի շերտով` 

անհրաժեշտության դեպքում ներկ ավելացնելով, և 

թրծվում 9100C (նկ. 3.5.4): Թրծումից հետո պսակը 

փայլեցվում է և ուղարկվում կլինիկա: 

Չորրորդ բուժայց 
 

Բժիշկը գնահատում է պսակի ճշգրտությունը այն-

պես, ինչպես ամբողջաձույլ պսակների դեպքում, 

գնահատվում է նաև պսակի ձևն ու գույնը: 

Հիվանդին արհեստական պսակը ցույց տալուց և 

Նկ. 3.5.3. Դենտինային և էմալային շերտերը 

քսելը: 

Նկ. 3.5.4. Փայլուն շերտի 

(ջնարակ) քսումը և 

թրծումը: 
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նրա համաձայնությունը ստանալուց հետո, պսակը ցեմենտավորվում է ամբող-

ջաձույլ պսակների նման: 
 

3.6. Մետաղապլաստմասսե և մետաղակոմպոզիտային պսակների 

պատրաստման առանձնահատկությունները 
 

Մետաղապլաստմասսե և մետաղակոմպոզիտային արհեստական պսակ-

ների պատրաստման կլինիկական և լաբորատոր փուլերը գրեթե նույնն են, ինչ 

մետաղակերամիկական արհեստական պսակներինը: 

Տարբերությունը միայն դրանց հիմնակմախքի պատ-

րաստման որոշ առանձնահատկություններն են, պլաստ-

մասսայով և կոմպոզիտով աշխատելու յուրահատկութ-

յունները, ինչպես նաև ջնարակման փուլի բացակա-

յությունը: 

Մետաղական հիմնակմախքի պատրաստման առանձ-

նահատկությունները պայմանավորված են նրանով, որ 

կոմպոզիտը և պլաստմասսան մետաղին կպչելու հատ-

կություն չունեն՝ ի տարբերություն կերամիկայի: Այդ իսկ 

պատճառով հիմնակմախքը մոմից մոդելավորելուց հետո 

դրան ավելացվում են ռետենցիոն էլեմենտներ: Դրա 

համար մոմի մակերեսին հատուկ սոսինձ է քսվում, և այդ 

մակերեսին ցանվում են շատ մանր տրամաչափի պլաստ-

մասսե գնդիկներ: Այսպիսով, մոմը մետաղով փոխա-

րինելուց հետո մետաղական հիմնակմախքը ստաննում է 

բազմաթիվ մանր գնդաձև արտափքվածություններով մակերես (նկ. 3.6.1): 

Հիմնակմախքը երեսպատելու համար օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայում 

օգտագործվում են ջերմային պոլիմերիզացման զանազան պլաստմասսաներ: 

Հիմնակմախքին քսվում է օպակային շերտ, որի ջերմային մշակումից հետո 

մոմով մոդելավորվում է ատամի անատոմիական ձևը: Հիմնակմախքի վրա 

մոմով մոդելավորված արհեստական պսակը գիպսապատվում է կյուվետի մեջ 

կիսապառկած դիրքում այնպես, որ հիմնակմախքի ներսի մասն ամբողջությամբ 

լցված լինի գիպսով, իսկ արտաքինից գիպսի մեջ թաղված լինի մինչև 

ամենաարտափքված ուրվագիծը: Գիպսը կարծրանալուց հետո կյուվետը 

տեղադրվում է ջրի մեջ` բաժանարար շերտ գոյացնելու համար, որպեսզի 

կյուվետի գիպսը չկպնվի կոնտրկյուվետի գիպսին: Այնուհետև կյուվետի վրա 

ֆիքսվում է կոնտրկյուվետը և լցվում գիպսով: Կարծրանալուց հետո կյուվետը 

տեղադրվում է ջրով լի պոլիմերիզացիոն սարքի մեջ, որտեղ այն մինչև եռման 

ջերմաստիճանը տաքացվում է` մոմը հալեցնելու համար: Կյուվետը հանվում է 

սարքից, բացվում է, և եռման ջրի շիթով հեռացվում են մոմի մնացորդները: 

Կյուվետը սառչելուց հետո գիպսի մակերեսը ծածկվում է իզոլացնող ջնարակով, 

իսկ մոմը հեռացնելուց հետո գիպսի ու հիմնակմախքի միջև գոյացած 

տարածությունը լցվում է նախապես շաղախված խմորանման փուլում առկա 

համապատասխան գույնի պլաստմասսայով: Կոնտրկյուվետը համադրվում է 

Նկ. 3.6.1. 

Մետաղական 

հիմնակմախքը 

ձուլելուց հետո 

ունենում է մանր 

գնդաձև արտա-

փքվածություններ: 
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կյուվետի հետ և սեղմվում մամլիչում: Այնուհետև կյուվետը ֆիքսվում է բյուգելի 

մեջ և տեղադրվում պոլիմերիզացիոն սարքի մեջ: Պոլիմերիզացման ջերմային 

ռեժիմները պահպանվում են՝ խիստ հետևելով պլաստմասսա արտադրող 

ֆիրմայի ցուցումներին: Պոլիմերիզացումն ավարտվելուց և կյուվետի սառչելուց 

հետո այն բացվում է, գիպսը զգուշորեն կոտրելով` անջատվում է արհեստական 

պսակը, հեռացվում են գիպսի մնացորդները, և ստացված արհեստական պսակը 

հղկվում է: Այս արհեստական պսակը մետաղական հիմնակմախք է` երես-

պատված մեկ գույնի պլաստմասսայով: Պսակը տեղադրվում է մոդելի վրա` 

շտկելով ապրոքսիմալ և օկլյուզիոն կոնտակտները: Աշխատանքն ուղարկվում է 

կլինիկա փորձարկելու: Այնուհետև լաբորատորիայում, համաձայն բժշկի 

ցուցումների, շնկվում է պսակը, վերջնական մշակվում, փայլեցվում և ուղարկ-

վում է կլինիկա: Մետաղապլաստմասսե արհեստական պսակի ցեմենտավո-

րումն իրականացվում է այնպես, ինչպես մետաղակերամիկական արհեստա-

կան պսակներինը: 

Աշխատանոցային կիրառման կոմպոզիտները պոլիմերիզացվում են բարձր 

ճնշման և ջերմաստիճանի պայմաններում: 

Այս կոմպոզիտներն արտադրվում են որպես 

տարբեր գույնի և թափանցիկության պինդ 

մածուկներ: Այսպիսի կոմպոզիտների պոլի-

մերիզացումն իրականացվում է հատուկ 

պոլիմերիզացիոն սարքերում (նկ.3.6.2): 

Սարքն ունի հերմետիկ փակվող և տաքացվող 

խցիկ` լցված գլիցերինով (որպես ջերմա-

հաղորդիչ): 

Պոլիմերիզացնելու համար արհեստական 

պսակը տեղադրվում է հատուկ նեցուկի վրա 

գլիցերինով լի խցիկի մեջ: Պոլիմերիզացումը կատարվում է բարձր ջերմաս-

տիճանի և ճնշման տակ: 

Ձուլված հիմնակմախքի վրա քսվում է օպակային շերտը և պոլիմե-

րիզացվում 7 րոպե 1200C և 6 բարձր ճնշման տակ: 

Օպակային շերտը պոլիմերիզացնելուց հետո նրա վրայից մոդելավորման 

գործիքներով դրվում և ձևավորվում են կոմպոզիտի սկզբում դենտինային, իսկ 

վերջինիս վրայից` նաև էմալային շերտերը: Հիմնակմախքը` ձևավորված 

դենտինային և էմալային շերտերով, տեղադրվում է պոլիմերիզատորի մեջ: 

Դենտինային և էմալային շերտերի պոլիմերիզացումն իրականացվում է 7 րոպե 

1000C և 6 բար ճնշման տակ: Պոլիմերիզացումից հետո պսակը մշակվում է, 

տեղադրվում մոդելի վրա, շտկվում են ապրոքսիմալ և օկլյուզիոն կոնտակտ-

ները, անատոմիական ձևը այնպես, ինչպես մետաղակերամիկական պսակների 

դեպքում: Կլինիկայում պսակը փորձարկելուց հետո, համաձայն բժշկի 

առաջարկությունների, կատարվում են շտկումներ, պսակը փայլեցվում է և 

ուղարկվում կլինիկա: Մետաղակոմպոզիտային պսակի ցեմենտավորումը 

ոչնչով չի տարբերվում մետաղակերամիկական պսակների ցեմենտավորումից: 

Նկ. 3.6.2. Պլաստմասսայի 

պոլիմերիզատոր: 
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3.7. Ժամանակավոր պսակներ և կամրջաձև պրոթեզներ 

 

  Ժամանակավոր պսակներ 

Հղկված ատամները ավելի թույլ են, և դրանց վրա հարկավոր է տեղադրել 

ժամանակավոր պսակներ` դրանց տեղաշարժը և ախտահարումը կանխար-

գելելու, գերզգայունությունը տարբեր տեսակի գրգռիչների նկատմամբ 

պակասեցնելու, ինչպես նաև կակղանը, մարգինալ հղկված ատամի շուրջ լինդը 

պաշտպանելու համար համար: 

Ժամանակավոր պսակները պետք է պատրաստված լինեն այնպես, որ 

չվնասեն մարգինալ պարօդոնտը և չառաջացնեն բորբոքային երևույթներ: 

Դրանք պետք է տեղադրվեն հղկված ատամի վրա և վերականգնեն վերջիններիս 

անատոմիական ձևը: 

Ժամանակավոր պսակները ըստ պատրաստման նյութի լինում են 

պոլիկարբոնատային, ակրիլային, մետաղական, ըստ պատրաստման տեսակ` 

ստանդարտ և անհատական, իսկ պատրաստման մեթոդով պայմանավորված` 

ներբերանային և արտաբերանային: Վաճառքում կան ստանդարտ մետաղական 

և պլաստմասսե արհեստական պսակներ (Aluminum Shells, ”ALLAWAS”, Syria; 

Isoform Crowns,”3M”;USA և այլն): Դրանք սկզբում պետք է փորձարկվեն բերանի 

խոռոչում, ճշգրտվեն մարգինալ հպման հատվածում և օկլյուզիոն կոնտակտ-

ներում, որից հետո ցեմենտավորվեն: Անհատական ժամանակավոր պսակները 

կարող են պատրաստված լինել պլաստմասսայից տարբեր եղանակներով` 

բերանի խոռոչում կամ ատամնատեխնիկական լաբորատորիայում: 

Ժամանակավոր պսակները ունեն են հետևյալ ֆունկցիաները. 
1. Պահպանում են կակղանը ջերմային և քիմիական գրգռիչներից, քանի որ 

հղկված ատամներն ավելի զգայուն են դրանց նկատմամբ: 

2. Կանխում են հղկված ատամների, ինչպես նաև դրանց անտագոնիստ ու 

հարևան ատամների տեղաշարժը: 

3. Վերականգնում են ծամողական ֆունկցիան, վերականգնում են խոսակ-

ցական ֆունկցիան: 

4. Պահպանում են հղկված ատամները մանրէներից: 

5. Պահպանում են պարօդոնտի հյուսվածքները մեխանիկական վնասվածք-

ներից: 

6. Պահպանում են հղկված ատամները տարբեր վնասվածքներից, որոնք կարող 

են առաջանալ սնունդ ընդունելիս, հարվածից և այլն: 

7. Ապահովում են գեղագիտական տեսքը: Շատ դեպքերում հիվանդները չեն 

կարողանում հաշտվել իրենց հղկված ատամների տեսքի հետ, և ժամանա-

կավոր պսակները օգնում են հաղթահարելու այդ դժվարությունը մինչ 

վերջնական պրոթե-զավորումը: 

Ստանդարտ ժամանակավոր պսակներ 

Ծամող ատամների շրջանում կարելի է կիրառել մետաղական պատրաս-

տի պսակներ (ալյումինե): Դրանք լինում են տարբեր չափերի ու ձևերի և 

օգտագործվում են հիմնականում ծամողական ատամների համար: Ստանդարտ 
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պսակներն ընտրվում են ըստ ատամների չափսերի, հետո հատուկ մկրատների 

միջոցով ճշտվում է դրանց երկարությունը, որից հետո կրամպոնային աքցան-

ներով շտկվում է մերձվզիկային մասը այնպես, որ լնդի վրա չմնան կախված 

եզրեր: 

Օկլյուզիոն մակերեսը ճշգրտվում է ատամնահպման ժամանակ, երբ 

հիվանդը փակում է բերանը, կատարում է ատամնահպում: Ալյումինե 

ժամանակավոր փափուկ պսակը ստանում է իր համապատասխան ձևը` հակա-

դիր ատամի ծամող մակերեսին համապատասխան: Անհրաժեշտ է որոշել՝ 

չկա՞ն արդյոք սուպերկոնտակտներ: Այնուհետև պատրաստի արհեստական 

պսակը կարելի է ֆիքսել ժամանակավոր ֆիքսացիայի համար նախատեսված 

տարբեր ցեմենտներով (Provicol, “Voco”, Germany; Temp Bond, “Kerr”, Italy): 

Առավելություններ 

Քիչ ժամանակ է պետք, որ ստանդարտ արհեստական պսակը հարմարվի 

հղկված ատամին, բացի այդ, բերանի խոռոչում աշխատելու ընթացքում չեն 

օգտագործվում տոքսիկ նյութեր: 

Թերություններ 

Ոչ միշտ է հաջողվում ստանդարտ արհեստական պսակը ընտրել և 

հարմարեցնել ցանկացած ատամի վրա, հատկապես ֆուրկացիայի մերկացման 

դեպքում: Բարդ է նաև ստեղծել ցանկալի օկլյուզիոն կոնտակտներ ստորին 

ծնոտի տարբեր շարժումների ժամանակ: Քանի որ արհեստական պսակը միայն 

մերձվզիկային շրջանում է հարում հղկված ատամին, ուստի կարող են 

խնդիրներ ծագել՝ պայմանավորված ապացեմենտավորմամբ: 

Գոյություն ունեն կերպառու նյութից պատրաստված տարբեր գույների, 

չափերի և ձևերի ստանդարտ ժամանակավոր պսակների հավաքածուներ: 

Դրանք օգտագործվում են հիմնականում ֆրոնտալ ատամների և նախա-

աղորիքների համար: Ստանդարտ ատամներն ընտրվում են ըստ բնական 

ատամների չափերի և ձևի, որից հետո ճշտվում է դրանց երկարությունը: 

Հնարավորինս նվազագույն չափով շտկումներ են արվում վեստիբուլյար մասից: 

Անհրաժեշտության դեպքում ավելի լավ ադապտացիայի համար կարելի է 

հեռացնել պսակի լեզվային պատը: Պսակի նախնական հարմարեցնելուց հետո 

նրա մեջ տեղադրվում է նախօրոք շաղախված ինքնակարծրացող պլաստմաս-

սան (ժամանակավոր պսակների և կամրջաձև պրոթեզների համար նախա-

տեսված պլաստմասսա, օրինակ՝ Tempron, “GC”, Japan; Tab 2000, “Kerr”, Italy), 

իսկ արհեստական պսակը հագցվում է ատամի վրա` վերջինս վազելինով 

մեկուսացնելուց հետո: 

Նյութը կարծրանալուց հետո պսակը հանվում է ատամի վրայից, 

կատարվում են ճշտումներ մերձվզիկային և օկլյուզիոն կոնտակտների 

շրջանում, այնուհետև պսակը ֆիքսվում է ժամանակավոր ֆիքսացիայի 

ցեմենտով: 

Առավելություններ 

Քիչ ժամանակ է պետք, որ ստանդարտ արհեստական պսակը հար-

մարեցվի հղկված ատամին: 
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Թերություններ 

Ինքնակարծրացող պլաստմասսայի քիչ քանակություն է պետք 

հարմարեցնելու համար, որը կարող է նվազագույն տոքսիկ ազդեցություն ունե-

նալ: Տվյալ մեթոդը չի կարող կիրառվել ժամանակավոր կամրջաձև պրոթեզների 

պատրաստման ժամանակ: 

Անհատական ժամանակավոր պսակներ 

Անհատական ժամանակավոր պսակները և կամրջաձև պրոթեզները 

կարելի է պատրաստել ներբերանային եղանակով և լաբորատոր պայման-

ներում: 

Ժամանակավոր պսակների և կամրջաձև պրոթեզների պատրաստումը 

ներբերանային եղանակով 

Այս մեթոդը կարող է կիրառվել գործնա-

կանում բոլոր դեպքերում, երբ բացակայում է 

գերզգայունությունը ժամանակավոր պսակների և 

կամրջաձև պրոթեզների նյութի քիմիական 

բաղադրիչների նկատմամբ: Սկզբում ստանում են 

դրոշմ ալգինատային կամ սիլիկոնային դրոշ-

մանյութով (նկ. 3.7.1): 

Հետո հղկում են ատամները: Եթե հիվանդն 

ունի կամրջաձև պրոթեզ կամ պսակ, որը պետք է 

հեռացվի, ուրեմն դրոշմը պետք է ստանալ մինչև 

պսակը կամ կամրջաձև պրոթեզը հեռացնելը: 

Այնուհետև դրոշմից հեռացվում են բոլոր միջա-

տամ-նային խտրոցները և ներքնափոսերը, որոնք 

կարող են խանգարել բերանի խոռոչում դրոշմի 

տեղադրմանը: Ատամները և բերանի խոռոչի 

լորձաթաղանթը մեկուսացվում են վազելինով: 

Դրոշմի մեջ տեղադրվում է պսակներ և կամրջա-ձև 

պրոթեզներ պատրաստելու համար նախատեսված 

նախօրոք շաղախված խմորանման խտության 

պլաստմասսան, հետո՝ որոշ ժամանակ անց, 

դրոշմը հեռացվում է բերանի խոռոչից` հաշվի 

առնելով վերը նշված նյութը արտադրող ֆիրմայի 

հրահանգները (նկ. 3.7.2): 

Արհեստական պսակը կամ կամրջաձև պրո-

թեզը հանվում է դրոշմի միջից (նկ.3.7.3), սկզբնա-

կան մշակվումը է, հետո փորձարկվում բերանի 

խոռոչում և վերջնական մշակվում: 

Եթե ի սկզբանե բերանի խոռոչում չի եղել 

ապագա կամրջաձև պրոթեզի միջանկյալ մասը կամ 

արդեն եղել են հղկված ատամներ, ապա դրոշմում 

Նկ. 3.7.1. Ժամանակավոր 

կամրջաձև պրոթեզ 

պատրաստելու համար 

դրոշմի ստացումը: 

Նկ. 3.7.2. Պոլիմերիզացնելուց 

հետո դրոշմը հեռացվում է 

բերանի խոռոչից: 

Նկ. 3.7.3. Կամրջաձև 

պրոթեզը հանվում է դրոշմի 

միջից վերջնական մշակման 

համար: 
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հեռացվում է դրոշմանյութի այն ծավալը, որը հետագայում պետք է փոխարինվի 

պլաստմասսայով: 
 

Առավելությունները 

Այս մեթոդը կարող է կիրառվել ոչ միայն ժամանակավոր պսակներ, այլև 

կամրջաձև պրոթեզներ պատրաստելու համար: Վերը նշված եղանակով 

պատրաստված ժամանակավոր պսակը կամ կամրջաձև պրոթեզն ավելի լավ է 

հարմարեցվում հղկված ատամներին: 

Թերություններ 

Մեթոդը չի կարող կիրառվել այն հիվանդների դեպքում, որոնք ունեն 

գերզգայունություն պլաստմասսայի քիմիական բաղադրիչների նկատմամբ: 

Մեծ երկարություն և ծավալ ունեցող կամրջաձև պրոթեզներ պատրաստելիս 

հնարավոր է ատամների կակղանի և բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի ոչ միայն 

քիմիական, այլև ջերմային այրվածք: Քանի որ 

օգտագործվում է մեծ քանակությամբ ինքնա-

կարծրացող նյութ, ուստի հնարավոր է ծակո-

տիների առկայությունը պոլիմերիզացման 

պրոցեսի ավարտից հետո, որը մի քանի ամիս 

անց կարող է հանգեցնել ոչ էսթետիկ տեսքի 

ձևավորմանը, երբ այդ ծակոտիները տեսանելի 

կլինեն պիգմենտների 

կուտակման հետևան-

քով (նկ. 3.7.4): 

Վերջին ժամանակներս լայնորեն կիրառվում են 

բիս-ակրիլատի հիմքով նյութերը, օրինակ՝ Luxatemp, 

“DMG”, Germany; Structur 2SC, “Voco” (նկ. 3.7.5), որոնք 

պրակտիկորեն չունեն տոքսիկ ազդեցություն, իսկ 

պոլիմերիզացումը կատարվում է համարյա առանց 

ջերմության անջատման: 

Ժամանակավոր պսակների և կամրջաձև պրո-

թեզների պատրաստումը արտաբերանային եղանակով: 

Ժամանակավոր արհեստական պսակները և 

կամրջաձև պրոթեզները արտաբերանային եղանակով 

կարող են պատրաստվել երկու մեթոդներով՝ գիպսե մոդելի վրա և ատամնա-

տեխնիկական լաբորատորիայում: 
 

Ժամանակավոր կոնստրուկցիայի պատրաստումը գիպսե մոդելի վրա 
 

Ինչպես և նախորդ դեպքում, սկզբում՝ մինչև ատամների հղկումը, 

ստացվում է դրոշմը: Ատամները հղկելուց հետո նույն շրջանից ստացվում է 

երկրորդ դրոշմը, այնուհետև ստացվում է գիպսե մոդելը: Կատարվում է գիպսե 

մոդելի մեկուսացում վազելինով կամ ժամանակավոր մեկուսիչ այլ մատչելի 

նյութով: Առաջին դրոշմի մեջ ըներքնափոսերի հեռացնելուց հետո տեղադրվում 

Նկ. 3.7.4. Ծակոտիների 

տեսանելիությունը պիգմենտների

կուտակման հետևանքով: 

Նկ. 3.7.5. 

Ինքնակարծրացող 

պլաստմասսա: 
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է ժամանակավոր և կամրջաձև պրոթեզներ պատրաստելու համար նախատես-

ված նյութը, հետո դրվում է գիպսե մոդելի վրա և վերջնական պոլիմերիզա-

ցումից հետո դրոշմը հանվում է մոդելի վրայից: Ժամանակավոր կոնստ-

րուկցիան զգուշությամբ անջատվում է մոդելից և մշակվում է: Կատարվում են 

ճշտումներ բերանի խոռոչում, այնուհետև վերջնական փայլեցվում է: 

Կոնստրուկցիան ֆիքսվում է ժամանակավոր ֆիքսացիայի ցեմենտով: 
 

Առավելությունները 

Բացակայում է պլաստմասսայի քիմիական բաղադրիչների տոքսիկ 

ազդեցությունը ատամի կակղանի և բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի վրա, չկա 

նաև ջերմային այրվածքի հնարավորություն: 
 

Թերությունները 

Պատրաստվում է ավելի երկար ժամանակում, անհրաժեշտ են լրացուցիչ 

նյութեր և պայմաններ գիպսե մոդելը ստանալու համար: Գիպսե մոդելի վրա 

պատրաստված կոնստրուկցիան ավելի շատ անճշտություններ ունի եզրային 

հպման առումով, քան բերանի խոռոչում պատրաստված կոնստրուկցիան:  

Ատամնատեխնիկական լաբորատորիայում ժամանակավոր կոնստ-

րուկցիայի պատրաստումը ջերմակարծրացող պլաստմասսայով  

Սկզբում հղկվում են ատամները, հետո սիլիկոնային դրոշմանյութով 

ստացվում է դրոշմ: Անտագոնիստ ատամներից ստացվում է դրոշմ ալգի-

նատային դրոշմանյութով: Արձանագրվում է կենտրոնական օկլյուզիան: 

Այնուհետև ատամնատեխնիկը լաբորատորիայում ստանում է գիպսե մոդելներ, 

ֆիքսում հոդափոխանակիչում: Մոդելի վրա նախ՝ պատրաստվում է մոմե 

կոնստրուկցիան, հետո՝ այն փոխարինվում է ջերմային պոլիմերիզացիայի 

պլաստմասսայով հայտնի մեթոդներով: 

Առավելությունները 

Չունի տոքսիկ և ջերմային ազդեցություն ատամների և բերանի խոռոչի 

լորձաթաղանթի վրա, կոնստրուկցիան առավելագույնս ճշգրիտ է պատրաստ-

ված, ճիշտ պատրաստված լինելու դեպքում ծակոտիներչկան կոնստրուկցիայի 

ներսում, բժշկի և հիվանդի կողմից ծախսվում է քիչ ժամանակ: 

Թերությունները 

Անհրաժեշտ է լրացուցիչ անձնակազմ, այսինքն՝ ատամնատեխնիկ: 

Կոնստրուկցիան ավելի թանկ արժե լրացուցիչ անձնակազմ ընդգրկելու, ինչպես 

նաև պատրաստման տեխնիկական փուլերի պատճառով այն անհնարին է 

պատրաստել մեկ այցելությամբ: 
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ԳԼՈՒԽ 4 

4.1. Ատամնաշարերի դեֆորմացիաներ 

 

Պոպով-Գոդոնի ֆենոմեն 

Ատամնաշարերի դեֆեկտների առաջացումը ոչ միայն խախտում է 

ատամնաշարերի ամբողջականությունը, այլև հանգեցնում է դրանցում բազմա-

թիվ փոփոխությունների առաջացմանը: Արտաքնապես դա արտահայտվում է 

դեֆեկտին հարակից ատամների՝ դեպի դեֆեկտի կողմ թեքվածությամբ 

անտագոնիստներ չունեցող ատամների ուղղաձիգ տեղաշարժմամբ, ատամների 

պտույտով և այլն: Այդ փոփոխությունները վերջնականապես հանգեցնում են 

ատամնաշարերի օկլյուզիոն մակերեսի ձևախախտման, որը բարդացնում է 

կլինիկական պատկերը և օրթոպեդիկ բուժման ընթացքը: 

Ատամների տեղաշարժը, որն առաջանում է դրանց մասնակի չլինելու 

դեպքում, հայտնի է շատ վաղուց: Դեռևս Արիստոտելը նկարագրել է այդ 

երևույթը: Ռուսական մասնագիտական գրականության մեջ ատամնաշարերի 

դեֆորմացիաները, պայմանավորված ատամների մասնակի կորստով, կոչվում 

են Պոպով-Գոդոնի ֆենոմեն` ըստ Գ. Գոդոնի, որը 1905-ին առաջարկել է արտի-

կուլյացիոն հավասարակշռության տեսությունը: Արտիկուլյացիոն հավասա-

րակշռություն ասելով նա հասկանում էր ատամնաշարերի ամբողջակա-

նությունը և ատամների հարումը մեկը մյուսին: Ըստ Գոդոնի՝ այդպիսի 

ատամնաշարերը կայուն են և հեշտությամբ դիմակայում են ծամողական ուժերի 

ազդեցությանը: Արտի-կուլյացիոն հավասարակշռության տեսությունից բխում է 

մի կարևոր եզրակացություն, որ ատամնաշարերի ամբողջականությունը 

կարևոր պայման է դրանց նորմալ գործունեության համար: 

Համաձայն այդ տեսության՝ ատամնաշարերի դեֆեկտների դեպքում 

ատամնահպման ընթացքում առաջանում է ճնշում, որը կարող է ատամը տեղա-

շարժել դեֆեկտի ուղղությամբ: Նույնիսկ մեկ ատամի կորուստը հանգեցնում է 2 

ատամնաշարերի միջև փոխհարաբերության անկայունացմանը: Դրանից էլ 

հետևում է, որ նույնիսկ մեկ ատամի կորստի դեպքում պետք է կատարել 

պրոթեզավորում` անկախ տվյալ ատամի ֆունկցիոնալ ծանրաբեռնվածութ-

յունից: 

Ատամների տեղաշարժի ամենաբնորոշ ուղղությունները՝ 
1. վերին և ստորին ատամների ուղղաձիգ տեղաշարժեր, 

2. վերին և ստորին ատամների մեզիալ և դիստալ տեղաշարժեր 

(հորիզոնական ուղղությամբ), 

3. ատամների թեքվածություն լեզվաքմային և թշային ուղղություններով, 

4. ատամների պտույտ սեփական առանցքի շուրջը, 
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5. համակցված տեղաշարժ, օրինակ՝ ատամների հովհարաձև տեղաշարժ 

(պարօդոնտի հիվանդությունների դեպքում): 
 

Ատամների տեղաշարժման կլինիկական պատկերը պայմանավորված է 

դրանց տեղակայմամբ, ինչպես նաև դեֆեկտի մեծությամբ: Ատամնաշարի այն 

դեֆեկտի դեպքում, երբ չկան են որևէ ատամի հիմնական և օժանդակ անտա-

գոնիստները, նկատվում է ատամի տեղաշարժ ուղղահայաց ուղղությամբ, իսկ 

այն ատամները, որոնց կողքին բացակայում են հարևան ատամները, 

տեղաշարժվում են մեզիալ կամ դիստալ ուղղությամբ՝ դեպի դեֆեկտի կողմը: 

Միևնույն ժամանակ կարող է նկատվել դրանց լեզվային, քմային կամ թշային 

թեքումը, ինչպես նաև պտույտ սեփական առանցքի շուրջը: Որոշ դեպքերում 

ատամները կարող են ուղղահայաց ուղղությամբ այնքան տեղաշարժվել, որ 

հասնեն հակառակ ծնոտի լորձաթաղանթին և կարող են նույնիսկ խոցոտել այն: 

Ատամի դիրքի յուրաքանչյուր փոփոխություն, որի դեպքում խանգարվում են 

անտագոնիստների հետ նորմալ կոնտակտները, կարող է հանգեցնել պարօ-

դոնտի ֆունկցիոնալ գերծանրաբեռնմանը: 

Ատամնաշարերի դեֆորմացիաների դեպքում ստորին ծնոտի տարբեր 

շարժումների ժամանակ կարող են առաջանալ օկլյուզիոն հարաբերակցութ-

յունների բարդ խանգարումներ, առաջնակի կոնտակտներ: Մի կողմից դրանք 

խանգարում են ստորին ծնոտի առաջ գալուն, մյուս կողմից էլ` անհետանում են 

կողմնային օկլյուզիայի բազմաքանակ կոնտակտները: Դա կարող է հանգեցնել 

քունքստործնոտային հոդի գերծանրաբեռնմանը և որպես հետևանք՝ ախտա-

բանական փոփոխությունների առաջացմանը: 

Ատամնաշարերի դեֆորմացիաները, որոնք առաջանում են դրանց 

դեֆեկտների հետևանքով, տարիքային բնույթ ունեն: Դրանք ամենից արագ 

զարգանում են մանկական տարիքում, որը պայմանավորված է այդ տարիքային 

խմբի ալվեոլար ելունի ոսկրի պլաստիկությամբ: Օրինակ՝ երեխաների 

շրջանում հիմնական առաջին աղորիքները հեռացնելուց հետո շատ արագ 

առաջանում է երկրորդ աղորիքի տեղաշարժ՝ մեդիալ թեքվածությամբ, որի 

հետևանքով առաջանում է օկլյուզիայի խախտում: Այդ դեպքերում պետք է 

հաշվի առնել նաև, որ օկլյուզիայի խախտումը կարող է ազդել նաև ծամիչ 

մկանների և հոդի ֆունկցիայի վրա: Այսինքն՝ պետք է ձգտել պահպանել երե-

խաների հիմնական ատամները, իսկ եթե ինչ-ինչ պատճառներով դա հնարավոր 

չէ անել, ապա անհրաժեշտ է կիրառել համապատասխան պրոթեզներ: 

Ալվեոլյար ելունի ոսկրի պլաստիկության նվազման հետևանքով դեֆոր-

մացիաների առաջացման արագությունը նվազում է, բայց դեռ մնում է բարձր 

պատանեկան տարիքում: Այս տարիքային խմբում հիմնական աղորիքը 

հեռացնելուց հետո դեպի դեֆորմացիաներ ուղղված լինելու կանխար-գելումը 

նույնպես պահպանվում է, բայց ունի է այլ բնույթ: Առաջին աղորիքները 

հեռացնելուց հետո պետք է հիվանդի բերանի խոռոչի զննում անցկացնել տարին 

մեկ-երկու անգամ: Դեֆորմացիայի առաջին կանխանշաններ առաջանալու 

դեպքում հիվանդին պետք է անհապաղ պրոթեզավորել: Այդ մարտա-

վարությանը պետք է հետևել մինչև 30-35 տարեկանը: Այդ տարիքից հետո 
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ատամնաշարերի դեֆորմացիաների վտանգը պակասում է, իսկ ծերերի 

դեպքում այն կարող է ընդհանրապես անհետանալ: 

Իմանալով ատամների կորստի հետևանքով առաջացած դեֆորմա-

ցիաների առանձնահատկությունները` կարելի է ճիշտ որոշել հիվանդների 

պրոթեզավորմամբ պայմանավորված խնդիրները, մանավանդ ատամնա-

շարերի փոքր դեֆեկտներ ունեցող հիվանդների դեպքում: Դա հատկապես 

վերաբերում է առաջին աղորիքի բացակայությանը: Ընդհանրապես հիվանդ-

ների պրոթեզավորման ցուցումները որոշվում են՝ հաշվի առնելով ֆունկցիայի 

և էսթետիկայի խանգարումները: Դրանք այդքան էլ մեծ չեն առաջին աղորիքը 

հեռացնելուց հետո: Սակայն չպետք է մոռանալ երեխաների և պատանիների 

տարիքային այն խմբի մասին, որի դեպքում կարող են առաջանալ ատամ-

նաշարերի դեֆորմացիաներ: Այդ դեպքերում անհապաղ պրոթեզավորումը 

կանխարգելիչ բնույթ ունի: Միայն մեծահասակների դեպքում առաջնահերթ է 

դառնում նրա բուժիչ նշանակությունը: 

Ատամնաշարերի դեֆորմացիան կարող է բարդեցնել դրանց դեֆեկտ-

ների պրոթեզավորումը: Ատամները ուղղահայաց երկարացնելու դեպքում 

փոքրանում է պրոթեզավորման տարածությունը, ատամների թեքվելու դեպքում 

խախտվում է ատամների զուգահեռությունը, որը նույնպես խոչընդոտում է 

պրոթեզավորումը: Չնչին դեֆորմացիաների դեպքում կարելի է պրոթեզա-

վորումը կատարել առանց նախնական բուժման` կարճեցնելով կամ հղկելով 

երկարած կամ թեքված ատամները: Ատամնաշարերի դեֆեկտների բուժումը, 

որոնք ուղեկցվում են զգալի դեֆորմացիաներով, կարելի է իրականացնել՝ 

համադրելով համալիր բուժման մեթոդներ` թերապևտիկ, օրթոդոնտիկ, վիրա-

բուժական, ինչպես նաև կիրառել ժամանակավոր և մշտական օրթոպեդիկ 

կոնստրուկցիաներ: 

 

4.2. Ընդհանուր պատկերացում կամրջաձև պրոթեզների մասին 
 

Կամրջաձև պրոթեզներով վերականգնելու համար ավելի բարենպաստ 

են ատամնաշարերի փոքր դեֆեկտները: Խնդիրը ծնոտի դեֆեկտի հատվածում 

ատամնաբնային ելունի ապաճումն է, որը կատարվում է ատամի կորստից 

հետո: Սա կարող է պրոթեզավորումից հետո առաջացնել գեղագիտական, 

արտասանական և այլ խնդիրներ: 

Պերիօդոնտում, շուրջատամնային հյուսվածքներում ախտաբանական 

պրոցես ունեցող, կարիեսով ախտահարված, կարճ կլինիկական պսակ ունեցող 

ատամներն առանց նախնական բուժման չեն կարող ընդգրկվել կամրջաձև 

պրոթեզի կառուցվածքում: Անհրաժեշտ է մանրակրկիտ գնահատել ատամների՝ 

որպես հենարանի պիտանելիությունը: 

Պրոթեզավորելուց առաջ պահանջվում է ենթադրվող հենակետային 

ատամների շուրջը մանրակրկիտ ուսումնասիրել նաև հենարանային հյուս-

վածքների վիճակը: Ոսկրային հյուսվածքի ընդհանուր ծավալը հենակետային 

ատամների շուրջ պետք է հավասար կամ ավելի շատ լինի, քան ոսկրային 

հյուսվածքի ծավալը` կորցրած ատամների շուրջ: 
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Այդուհանդերձ, ամենակարևորը ոչ թե ոսկրային հյուսվածքի ծավալն է` 

արտահայտված համապատասխան ցուցանիշներով, այլ դրա որակը: Մեծ 

քանակությամբ ոսկրային հյուսվածքով շրջապատված ատամներից են առաջին 

և երկրորդ աղորիքները, ապա ժանիքներն ու նախաաղորիքները: Այս ատամ-

ները կամրջաձև կառուցվածքներում հիանալիորեն կատարում են հենակե-

տային ատամների դեր: Փոքր քանակությամբ ոսկրային հյուսվածք ունեցող 

ատամները, ինչպես օրինակ` վերին կողմնային կտրիչներն ու ստորին կտրիչ-

ները, հազվադեպ են օգտագործվում որպես հենակետային ատամ: 

 

Կամրջաձև պրոթեզի կառուցվածքը 

Կամրջաձև պրոթեզը բաղկացած է հենակետային տարրերից, որոնք 

ֆիքսվում են հենակետային ատամներին, և միջանկյալ մասից (նկ. 4.2.1): 

Հենակետային ատամը այն ատամն է, որի վրա ֆիքսվում է պրոթեզը: 

Հենակետային տարրը կամրջի մի մասն է, որն ամրացվում է հենակետային 

ատամին (ատամնապսակին): 

Միջանկյալ մասը (մարմին) 

կամրջաձև պրոթեզի վերա-

կանգնվող մասն է: Միավորը 

կամրջաձև պրոթեզի յուրա-

քանչյուր հատվածն է, օրինակ` 

հենակետային ատամը կամ 

միջանկյալ մասը մեկ կորցրած 

ատամի տեղում կոչվում է միա-

վոր: Այսպիսով, երկու նեցուկա-

յին ատամներն ու մարմինը միա-

սին կազմում են երեք միավորից 

բաղկացած կամուրջ: Առանց-

քային հենակետային ատամը 

միջին հենակետային ատամն է: 
 

Ցուցումներ կամրջաձև պրոթեզներ կիրառելու համար՝ 

1. ծամելու, կծելու ֆունկցիայի վերականգնում, 

2. օկլյուզիայի կայունացում, 

3. գեղագիտական, 

4. արտասանական ֆունկցիայի վերականգնում, 

5. ատամների տեղաշարժման, թեքման, պտտման կանխարգելում, 

6. մշտական բեկակալների ստեղծում` շարժվող ատամները կայունացնելու 

համար: 

Կամրջաձև պրոթեզների թերությունները՝ 

1. հենակետային ատամները հղկելու անհրաժեշտությունը, 

2. մետաղակերամիկական կամրջաձև պրոթեզների թանկարժեքությունը, 

շարժական պրոթեզների համեմատ, 

3. վերանորոգման բարդությունը: 

ա 
բ գ

դ 

Նկ. 4.2.1. Կամրջաձև պրոթեզների կառուցվածքը՝

ա) հենակետային տարր, բ) առանցքային 

հենակետային ատամ, գ) հենակետային ատամ, 

դ) մարմին: 
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Հարաբերական հակացուցումները՝ 
1. կտրիչ ատամների խոր վերածածկ, 

2. ախտորոշված ծանր բրուքսիզմը, 

3. անտագոնիստ ատամների տեղաշարժը դեպի պրոթեզավորվող հատվածը: 

Կամրջաձև պրոթեզներով պրոթեզավորելու դեպքում կարող են 

առաջանալ հետևյալ բարդությունները: 

Մոտակա ժամանակահատվածում. 
1. մարգինալ պարօդոնտի վնասվածք, որը կարող է հանգեցնել ռեցեսիայի, 

ինչպես նաև գինգիվիտի և պարօդոնտիտի առաջացմանը, 

2. ատամի կակղանի բորբոքում, որն առաջանում է ատամի տրավմատիկ 

մշակման արդյունքում: 
 

Հեռակա ժամանակահատվածում. 
1. հենակետային ատամի կենսունակության կորուստ, 

2. երկրորդային կարիես, 

3. ցեմենտի քայքայում և ապացեմենտավորում, 

4. պերիօդոնտիտի առաջացում, 

5. պարօդոնտիտի զարգացում, 

6. կամրջաձև պրոթեզի կոտրվածք, 

7. գերծանրաբեռնվածության պատճառով հենակետային ատամի ծամողական 

տրավմա և ախտաբանական շարժունակության զարգացում: 

 

Կամրջաձև պրոթեզի մարմնի կառուցվածքը 

Պրոթեզի մարմնի կառուցվածքը չափազանց կարևոր է արտաքին 

գրավչության և հիգիենայի տեսակետից: Պրոթեզի այտային ու լեզվային 

մակերեսները պետք է սահուն համադրվեն շրջապատող բնական ատամների 

հետ, դրանց հետ լինեն միևնույն հարթության վրա, քանի 

որ դա հնարավորություն է տալիս մաքրելու շուր-թերը, 

այտերը ու լեզուն: Շփման գոտին, որտեղ պրոթեզի 

մարմինը հպվում է լորձաթաղանթին, պետք է հնարա-

վորինս նվազագույնի հասցվի: Գոյություն ունի միջանկյալ 

մասի երկու տեսակ՝ լվացվող տարածությամբ կամ ոչ 

լվացվող տարա-ծությամբ: Ծնոտների ֆրոնտալ 

հատվածում հաճախ կիրառվում են հպվող կամ թամբաձև 

ոչ լվացվող տեսակները: 

Ներկայումս պրոթեզի մարմնի թամբաձև տեսակը 

խորհուրդ չի տրվում շատ հաճախ կիրառել, քանի որ այն 

չի ապահովում լիարժեք ինքնամաքրում և կարող է 

նպաստել կերակուրի մնացորդների կուտակմանը: Բացի 

այդ, թամբաձև մարմինը սխալ պատրաստելու դեպքում 

կարող է լորձաթա-ղանթի պառկելախոցերի առաջացման պատճառ դառնալ: 

Սակայն թամբաձև մարմինը ամենաէսթետիկն է, հետևաբար պետք է կիրառվի 

Նկ. 4.2.2. 

Կամրջաձև 

պրոթեզի մարմնի 

հպվող տեսակը 
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հատկապես էսթետիկ տեսքին մեծ նշանակություն տվող հաճախորդների 

շրջանում: Հպվող տեսակի մարմնի առավելությունը այն է, որ մարմինը հպվում 

է միայն վեստիբուլյար կողմից, իսկ քմային 

կողմը մնում է ազատ, որը նպաստում է 

բերանի խոռոչի հիգիենայի պահպանմանը 

(նկ. 4.2.2): 

Կողմնային հատվածում լուծումը կա-

րող է տարբեր լինել: Վերին ծնոտի բացակա-

յող նախաաղորիքներն ու աղորիքները փո-

խարինելու, ինչպես նաև լայն ժպիտ ապա-

հովելու դեպքում պրոթեզի մարմինը կարող է 

հպվող տեասակի լինել: Ստորին ծնոտի 

կողմնային մասերում հաճախ կիրառվում է 

լվացվող տարածությամբ միջանկյալ մասը 

(նկ. 4.2.3): 

 

4.3. Ամբողջաձույլ կամրջաձև պրոթեզների պատրաստման կլինիկական և 

լաբորատոր փուլերը 

 

Ամբողջաձույլ մետաղական կամրջաձև պրոթեզների կիրառումը (նկ. 

4.3.1) նպատակահարմար է այն հիվանդների բուժման դեպքում, որոնք 

տառապում են ատամների ախտաբանական մաշվածությամբ, և որոնց 

ատամնաշարերի թերու-թյունները կողմնային 

մասերում են: Այդպիսի պրոթեզներ կարելի է 

պատրաստել ոսկու, քրոմկոբալտե, ինչպես 

նաև պալադիումի և արծաթի, ոսկու և պլատինի 

հիմք ունեցող համաձուլվածքներից: 

Առաջին այցելության դեպքում կատար-

վում են՝ 

1. հիվանդի զննում, 

2. ատամների մշակում, 

3. դրոշմի ստացում, 

4. ժամանակավոր պսակների կամ կամրջաձև պրոթեզի պատրաստում: 

Օրթոպեդիկ բուժման կարիք ունեցող, ատամնածնոտային համակարգի 

ախտաբանությամբ հիվանդի զննումն իրականացվում է հիվանդության պատ-

ճառը պարզելու, դրա ընթացքին, ձևաբանական ու ֆունկցիոնալ փոփո-

խությունների բնույթին ծանոթանալու, ինչպես նաև ախտորոշման, բուժման 

մեթոդի ընտրության ու կանխարգելիչ միջոցառումներ մշակելու նպատակով: 

Տվյալ դեպքում հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել հենակետային 

ատամների պսակային հատվածին, մասնավորապես հասարակածի արտա-

հայտվածությանը, թմբիկների բարձրությանը, բնական փոսիկների ու ճեղքերի 

խորությանը: Ռենտգեն լուսանկարների միջոցով անհրաժեշտ է պարզել ատամի 

Նկ. 4.2.3. Պրոթեզի մարմնի 

լվացվող տեսակ. 1) առնվազն 

2մմ; 2) առնվազն 3մմ;  

3) ատամնաբնային ելուն: 

Նկ. 4.3.1. Ամբողջաձույլ կամրջաձև 

պրոթեզ: 
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կակղանի խոռոչի չափերն ու ձևը, ուսումնասիրել գիպսե մոդելները, որոնց 

միջոցով որոշվում են հենակետային ատամների թեքվածության անկյունն ու 

ատամների մշակման ծավալը: 

Ցավազրկման մեթոդներին վերաբերվող խնդիրը յուրաքանչյուր բժշկի 

անհատական մոտեցմամբ է պայմանավորված: Անզգայացնող միջոցի 

ընտրությունը կատարվում է՝ հաշվի առնելով ատամի կենսունակությունը, 

մշակման ծավալը, ինչպես նաև հիվանդի ընդհանուր առողջական վիճակը: 

Ատամների մշակման գործընթացը պետք է իրականացնել սառը ջրի 

շիթով (50մլ/րոպե, 20-250C-ում) մեծ արագություն ունեցող բոր մեքենաներով, 

ինչպես նաև լավ կենտրոնավորված հղկիչ գործիքներով: Հղկման գործընթացից 

հետո տարբեր ուղղություններով գործող ուժերի նկատմամբ ատամնապսակի 

ամրությունն ապահովելու, ինչպես նաև որակյալ դրոշմ ստանալու համար՝ 

1. նվազագույն բարձրությունը պետք է լինի 3մմ, 

2. կողմնային պատերի զուգամիտության անկյունը պետք է լինի 30-ից մինչև 120, 

3. հղկված ատամի մակերեսը պետք է լավ հարթեցված լինի, 

4. խորհուրդ է տրվում լրացուցիչ առանցքային զուգահեռ ակոս-ներ պատրաս-

տել ապրոքսիմալ մակերեսներին, հատկապես կարճ կլինիկական պսակ-

ների դեպքում` կոնստրուկցիայի ռետենցիան և կայունությունը ապահովելու 

համար, 

5. հենակետային ատամները պետք է մեկը մյուսին զուգահեռ լինեն: 

Ատամները մշակելուց հետո խորհուրդ է տրվում մաքրել ու հականեխել 

տվյալ ատամը, նախ` ջրի շիթով, ապա` քլորհեքսիդին պարունակող լուծույթով: 

Հղկված ատամներն անհրաժեշտ է ծածկել ժամանակավոր պսակներով կամ 

կամրջաձև պրոթեզներով` ծամողական, էսթետիկ և արտասանական ֆունկ-

ցիաները ապահովելու, ատամների կակղանը և շուրջատամնային հյուսվածք-

ները պաշտպանելու, անտագոնիստատամների ու հարևան ատամների տեղա-

շարժը կանխելու համար: Կենսունակ ատամների դեպքում խորհուրդ է տրվում 

ժամանակավոր պսակները ֆիքսել կալցիումի հիդրոօքսիդ պարունակող 

ժամանակավոր ցեմենտներով: 

Ռացիոնալ պրոթեզավորման բոլոր վերոնշյալ տեխնիկական պայման-

ներից բացի, անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև կենսաբանական գործոնը, 

այսինքն` թե ինչպես է կակղանը հակազդում խոր մշակմանը: Ատամի կարծր 

հյուսվածքները որքան շատ են հղկվում, այնքան կակղանը վնասելու, ջերմային 

այրվածք և տրավմատիկ կակղանաբորբ առաջացնելու հավանականությունը 

մեծանում է: Ատամի կարծր հյուսվածքների խոր հղկումը ոչ շարժական 

պրոթեզների տակ կարող է կակղանի արյան շրջանառության խանգարում 

առաջացնել նույնիսկ մեկ ժամ անց: Բարենպաստ դեպքերում բորբոքային 

գործընթացը 10-15 օրից հետո մեղմանում է: Այդ իսկ պատճառով կենդանի 

կակղան ունեցող ատամը մշակելիս և ռացիոնալ պրոթեզավորման համար 

պայմաններ ստեղծելիս անհրաժեշտ է պահպանել հյուսվածքների գերտա-

քացմամբ պայմանավորված անվտանգության բոլոր կանոնները, հատկապես ոչ 

նորմալ դիրք ունեցող ատամներ մշակելիս: 
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Հենակետային ատամների դրոշմը ստանում են սիլիկոնային դրոշմա-

նյութերով լնդային ռետրակցիան կատարելուց հետո: Անհրաժեշտ է նաև 

ալգինատային դրոշմանյութերի միջոցով հակադիր ծնոտից օժանդակ դրոշմ 

ստանալ: Բերանի խոռոչից դրոշմները վերցնելուց հետո անհրաժեշտ է դրանք 

վարակազերծել: Այդ նպատակով դրանք տեղադրվում են ուլտրաձայնային 

սարքավորման հականեխիչ լուծույթով լցված տարայում` 370C-ում: Դրոշմը 

այնտեղ թողնում են 1 րոպե: 

Ամբողջաձույլ կամրջաձև պրոթեզների պատրաստման լաբորատոր 

փուլերը՝ 

 համակցված մոդելի ստացում, 

 մոմից պրոթեզի կառուցվածքի մոդելավորում, 

 պրոթեզի մետաղական կառուցվածքի ձուլում և մշակում: 
 

Համակցված մոդելի ստացումը 

Համակցված մոդել ստանալու համար շաղախվում է բարձր 

կարծրություն ունեցող գիպս: Այս տեսակետից աչքի է ընկնում դուրալիտը 

(Duralit, Գերմանիա), որի լայնացման գործակիցը 24 ժամ անց 0,08%-ից ցածր է: 

Համաշխարհային ստոմատոլոգիական պրակտիկայում կան աշխատանքային 

մոդելներ ստանալու բազմաթիվ եղանակներ: Դրանցից են՝ Dowel-pin system-ը, 

Pindex-system-ը, Kiefer-model system-ը, Model-tray system-ը, Nu-Logic-ը և այլն: 

Դրանց նկարագրությունը մանրամասն տրված է համապատասխան մասնա-

գիտական գրականության մեջ: Ցանկացած եղանակով ստացված մոդելը 

մշակվում է, բաժանվում մասերի, որոնք նորից մշակվում են և տեղադրվում 

իրենց տեղերում: 
 

Պրոթեզի կառուցվածքի մոդելավորումը մոմից 

Մետաղական պրոթեզ ձուլելու ընթացքում ձուլվածքների ծավալի 

փոքրացումը կոմպենսացնելու համար գիպսե շտամպիկի վրա, բացառությամբ 

հարթակի, քսվում է կոմպենսացնող ջնարակ: 

Մոմի նոր տեսակները, որոնք բավականաչափ ամուր են, առաձգական, 

նստեցման ցածր գործակից ունեն, հնարավորություն են տալիս պարզեցնելու 

անշարժ պրոթեզների մոդելավորումը: Մոմի հատիկները տեղադրվում են 

հատուկ սարքի մեջ՝ դրանք հալեցնելու և մոմի մշտական ջերմաստիճանը 

պահպանելու համար: Այնուհետև մոդելավորվում է պրոթեզի հիմնակմախքը: 

Կաղապարի ձուլաձողային համակարգի ստեղծումն էլ իր առանձնա-

հատկություններն ունի: Ապագա պրոթեզի յուրաքանչյուր միավորի համար 2-

3մմ հաստությամբ և 3-4մմ երկարությամբ ձուլաձողեր են պատրաստվում: 

Դրանք միացվում են 5-6մմ հաստությամբ սնուցող դեպոյին, որի ծայրերն 

ամրացվում են ձուլանցքային աղեղին: Մոմե կոմպոզիցիան ձուլաձողային 

համակարգի հետ մեկտեղ զգուշորեն հանում են ու անցնում պրոթեզի 

պատրաստման հաջորդ փուլին: 
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Պրոթեզի մետաղական կառուցվածքի ձուլումն ու մշակումը 

Ամբողջաձույլ կամրջաձև պրոթեզներ պատրաստելու մյուս փուլը 

կաղապարումն է: Մոմե պատրաստուկը ծածկում են կաղապարման զանգվածի 

բարակ շերտով, այնուհետև թրթռիչի միջոցով կաղապարանյութը լցնում են 

կաղապարաշրջանակի մեջ` օդի պղպջակները վերացնելու համար: 30 րոպե 

անց սկսում են կաղապարի ջերմային մշակումը: Նախ այն տաքացնում են մինչև 

2000C` մոմը հալեցնելու համար, իսկ հետո թրծատուփավոր վառարանի 

ջերմաստիճանը բարձրացնում են մինչև 8500C և 30 րոպե շիկացնում են 

կաղապարը: Ձուլման գործընթացը կատարվում է՝ տվյալ համաձուլվածքն 

արտադրողի ցուցումների պահանջների համաձայն: Ձուլումից, կաղապարա-

նյութից ազատելուց, նախնական մշակումից և ավազաշիթի մշակումն անց-

նելուց հետո մետաղական պրոթեզը պետք է հարթ լինի, առանց ճեղքերի ու 

անցքերի, պետք է ազատ տեղադրվի գիպսե մոդելի վրա և ավելի քան 0.6-1մմ 

հաստություն ունենա: 

 

4.4. Մետաղակերամիկական կամրջաձև պրոթեզների պատրաստման 

կլինիկական և լաբորատոր փուլերը 
 

Մետաղակերամիկական կամրջաձև պրոթեզներ պատրաստելիս 

ատամների մշակումը կատարվում է ըստ երեք հիմնական սկզբունքի՝ 

1. մշակման նվազագույն խորություն` համապատասխան ռետենցիայի կայու-

նությունը, ինչպես նաև ատամի կակղանը պահպանելու համար, 

2. մշակման բավարար խորություն` կոնստրուկցիայի համապատասխան 

հաստությունն ապահովելու նպատակով, որն անհրաժեշտ է բավարար 

ամրություն և գրավիչ արտաքին ունենալու համար, 

3. համապատասխան տարածություն` ծամողական ֆունկցիա ապահովելու 

համար: 

Անթերի մշակելու համար անհրաժեշտ է մանրակրկիտ հետազոտել յու-

րաքանչյուր կլինիկական դեպք, մասնավորապես ատամների երկարությունը, 

լայնությունը, անտագոնիստ ատամների հետ օկլյուզիոն փոխհարաբերու-

թյունները, ինչպես նաև ռենտգենաբանորեն պետք է պարզել կակղանի խոռոչի 

մեծությունն ու դրա տեղադրությունը: 

Ատամների մշակումը բուժիչ միջոցառում է, որը կարևոր նշանակություն 

ունի կակղանի կենսունակությունը պահպանելու, ատամի կարծր հյուս-

վածքները պաշտպանելու, ստատիկ և դինամիկ օկլյուզիան ապահովելու, 

ինչպես նաև բուժման բարձր ու երկարատև գեղագիտական և ֆունկցիոնալ 

արդյունավետությունը ապահովելու համար: 

Կամրջաձև պրոթեզներ պատրաստելու համար նախատեսված ատամ-

ների մշակման գործիքները 

Կամրջաձև պրոթեզներ պատրաստելու համար հենակետային ատամ-

ները կարող են հղկվել հետևյալ գործիքներով (նկ. 4.4.1)՝ 
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– վեստիբուլյար մակերեսը՝ ալմաստե կոնաձև 

գչիրներով` կլոր և տափակ ծայրերով, 

– լեզվային մակերեսը՝ ալմաստե կոնաձև 

գչիրներով` կլոր ծայրերով, կամ տորպեդանման 

ալմաստե և կարբիդային գչիրներով, ֆրոնտալ 

ատամների դեպքում` տանձաձև գչիրներով, 

– ապրոքսիմալ մակերեսները. սրածայր 

ալմաստե գչիրներով, ալմաստե կամ կարբիդային 

տորպեդանման բարակ գչիրներով, 

– եզրային գծերը՝ ալմաստե գլխանիստ 

գչիրներով, տորպեդանման գչիրներով 

մետաղական կարծրաձույլ հարթեցնող 

գչիրներով: 

 

Առանձին ատամների հղկման փուլերը մե-

տաղակերամիկական պսակներ և կամրջաձև պրո-

թեզներ պատրաստելու համար մանրա-

մասն նկարագրված են 2.6. և 2.7. գլուխ-

ներում: 

Կամրջաձև պրոթեզների համար 

ատամները մշակելիս անհրաժեշտ է հետևել 

հենակետային ատամների զուգահեռութ-

յանը (նկ. 4.4.2): Այն ստուգելու նպատակով 

կարելի է ստանալ ախտորոշիչ մոդելներ և 

ատամների զուգահեռությունը ստուգել 

զուգահեռաչափով: 
 

Առջևի ատամների քմային դիրքի դեպքում նկատվում են ոչ միայն 

էսթետիկ խնդիրներ (առջևի ատամների ու նախաաղորիքների շրջանում), այլև 

անտագոնիստատամների ֆունկցիոնալ տրավմատիկ գերծանրաբեռնվածութ-

յուն: Օրթոպեդիկ բուժումը նման դեպքերում ունի նաև կանխարգելիչ 

նշանակություն, քանի որ այդ միջոցով կարող է կանխարգելվել ատամների 

ֆունկցիոնալ գերծանրաբեռնվածության առաջացումը: 

Քմային դիրք ունեցող ատամը մշակելիս քիմքի կողմից անհրաժեշտ է 

զգալիորեն ավելի շատ քանակով կարծր հյուսվածքներ հղկել, քան շրթունքի 

կողմից: Նման դեպքերում բավարար ծավալով ատամի հյուսվածքները կարող 

են հեռացվել երբեմն էնդոդոնտիկ բուժումից հետո միայն: Քիմքի կողմից լնդի 

մակերեսին հավասար պետք է ստեղծել նեղ հարթակ` bevel կամ chamfer 

տեսակի, իսկ վեստիբուլյար կողմում` shoulder տեսակի: Կարծր հյուսվածքները 

վեստիբուլյար կողմից պետք է մշակել նվազագույն չափով: 

Ատամնապսակի երկարության կրճատումն իրականացվում է անտա-

գոնիստի նկատմամբ ոչ նորմալ դիրք ունեցող ատամի տեղակայման դեպքում: 

Նկ. 4.4.1. Ատամները 

մշակելու համար 

օգտագործվող գչիրներ: 

Նկ. 4.4.2. Հենակետային ատամների

զուգահեռության պահպանումը: 



207 
 

Ատամների վեստիբուլյար թեքության դեպքում արտաքին շեղումներից 

բացի, լինում է նաև այդ ատամների պարօդոնտի ֆունկցիոնալ տրավմատիկ 

գերծանրաբեռնվածություն: 

Վեստիբուլյար կողմից վզիկամերձ շրջանում ճնշման գոտի է առա-

ջանում, պարօդոնտում խախտվում է տեղային արյան շրջանառությունը, իսկ 

շրթնային կողմից ատամնաբնի պատը ներծծման է ենթարկվում, և պերիօդոն-

տալ գրպանիկ է գոյանում: Գերծանրաբեռնված ատամները ձեռք են բերում 

ախտաբանական շարժունություն, և այդ ընթացքում դրանք կարող են ավելի 

շատ թեքվել դեպի դուրս: Առավել հաճախ վեստիբուլյար դիրքում հայտնվում են 

առջևի ատամները: Վերին ատամների թեթևակի թեքության դեպքում մեծահա-

սակ հիվանդներին օրթոդոնտիկ բուժում է նշանակվում: Սակայն օրթոդոնտիկ 

բուժումից հրաժարվելու դեպքում կարող է կատարվել պրոթեզավորում 

մետաղակերամիկական պրոթեզներով: Այդպիսի դեպքերում ատամների դիրքն 

ուղղվում է վեստիբուլյար կողմից ավելի մեծածավալ մշակման միջոցով, իսկ 

կակղանի վնասվածքից խուսափելու համար կարելի է հաշվի առնել ատամ-

ների` Ն.Գ. Աբոլմասովի կողմից նշված անվտանգության գոտիները: Հարկ եղած 

դեպքում ատամների հղկումը կատարվում է նախնական էնդոդոնտիկ բու-

ժումից հետո միայն: 

Սխալ դիրք ունեցող ատամների մշակման խորությունը որոշելու համար 

կարելի է գործածել գիպսե մոդելները: Նախ գիպսե մոդելի վրա բոլոր կողմերից 

որոշվում է ատամների մշակման ծավալը` ատամնաշարում ատամի ճիշտ դիրք 

ստանալու համար: Այնուհետև անցնում են տվյալ ատամի մշակմանը: 

Մշակումն ավարտվում է մակերեսների հարթեցմամբ: 

Ատամների կոնվերգենցիայի ու դիվերգենցիայի դեպքում ատամների 

դիրքը նույնպես ուղղվում է համապատասխան մշակմամբ: 

Գիպսե մոդելներն ուսումնասիրելուց հետո այդպիսի ատամների 

մշակումը կարելի է սկսել կոնտակտային մակերեսներից, այնուհետև անցնել 

վեստիբուլյար ու քմային մակերեսներին՝ միևնույն ժամանակ ատամնաշարում 

ուղղելով դրանց դիրքը: 

Թեթև կամ միջին աստիճանի պարoդոնտի ախտահարմամբ ատամները 

մշակելիս խորհուրդ է տրվում բոլոր կողմերից լնդին հավասար կամ վերլնդային 

հարթակ ստեղծել, թեպետ հարթակի լայնությունը կարող է տարբեր լինել: 

Ատամի մշակման վերջնական փուլում անպայման պետք է մանրահատ 

ալմաստե և կարբիդային գչիրներով, թղթե սկավառակներով, սիլիկոնե հղկող 

գործիքներով և ձեռքի կտրող գործիքներով մանրակրկիտ հարթեցնել ատամի 

ծայրատ մասը հատկապես սուր անկյունների ու եզրերի շրջանում: 

Այնուհետև կատարվում է լնդերի ռետրակցիա և դրոշմի ստացում: 

Աշխատանքային մոդելների պատրաստումը 

Համակցված աշխատանքային մոդելների պատրաստումն անհրաժեշտ 

հիմք է պրոթեզավորման համար: Մոդելների պատրաստման եղանակները 

բազմազան են, և առաջին հերթին լնդերի ու ատամների ուրվագծերի ձևերի ու 
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չափսերի, ինչպես նաև դրանց շրջապատող հյուսվածքների ճշգրիտ վերար-

տադրությունն է: 

Համաշխարհային 

ստոմատոլոգիական պրակ-

տիկայում գոյություն ունեն 

համակցված մոդելների 

պատրաստման բազմաթիվ 

եղանակներ` սկսած ստան-

դարտ եղանակներից մինչև 

տարբեր ֆիրմաների կող-

մից մշակված բարդ համա-

կարգերը (նկ. 4.4.3): 
 

Մետաղական հիմնակմախքի պատրաստումը 
 

Մետաղական հիմնակմախքը մետաղակերամիկական կառուցվածքի 

կարևոր բաղկացուցիչ մասերից է (նկ. 4.4.4): 

Հիմնակմախքի կարծրությունն է, որ ապա-

հովում է կառուցվածքի առավելագույն ամրությունն 

ու երկարակեցությունը, կանխարգելում է ճենապա-

կու մետաղից պոկումը: Այն պետք է բավարար լինի 

(ամենաքիչը 2.5մմ տրամագծով) հենակետային 

տարրերի և միջանկյալ մասերի միացման հատ-

վածներում (նկ.4.4.5): 

Միացնող հատվածի հաստությունը պետք է 

առնվազն 2.5մմ տրամագիծ ունենա: 

Համապատասխան ամրությամբ ու կարծրությամբ 

ազնիվ մետաղից պատրաստված հիմնակմախքը պետք է հենակետային 

ատամների հատվածում առնվազն 

0,3-0,5մմ հաստություն ունենա: 

Մինչդեռ հոսունության բարձր աս-

տիճան ու հալվելու բարձր ջերմաս-

տիճան ունեցող սովորական մետա-

ղի ձուլվածքից պատրաստված 

հիմնակմախքը կարող է 0,2-0.3մմ 

հաստություն ունենալ նույն հատ-

վածում: Մոտավորապես 1,0-1.5մմ 

հաստությամբ ճենապակու շերտով է պայմանավորված ընդհանուր կոնստ-

րուկցիայի վերջնական հաստությունը: 

Հիմնակմախքի ստուգումը բերանի խոռոչում 

Մետաղական հիմնակմախքը նախ ստուգվում և նստեցվում է գիպսե մոդելի 

վրա (նկ. 4.4.6): 

Նկ. 4.4.3. Համակցված աշխատանքային մոդելի 

պատրաստումը: 

Նկ. 4.4.4. Մետաղական 

հիմնակմախքի 

պատրաստումը: 

Նկ. 4.4.5. Հենակետային ատամների և 

միջանկյալ մասերի միացման հատվածների

հաստությունը: 
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Բերանի խոռոչում հիմնակմախքը ստուգելու համար (նկ. 4.4.7) կարելի է 

կիրառել սիլիկոնային դրոշմանյութե-

րի երկրորդ շերտը: Բերանի խոռոչում 

հիմնակմախքը ստուգելիս առաջին 

հերթին պետք է ուշադրություն 

դարձնել եզրային պարoդոնտի նկատ-

մամբ հենակետային պսակների դիրքի 

ճշգրտությանը: Կամրջաձև պրոթեզի 

հիմնակմախքը պետք է հեշտությամբ 

իր տեղն ընկնի և ատամի վզիկի 

նկատմամբ ճշգրիտ տեղադրվի: Սովորաբար 

հենակետային պսակի եզրի նվազագույն 

ընկղմումը լնդագրպանիկի մեջ և հարթակին 

ամուր հպումը դրա չափանիշն է: 

Հիմնակմախքը տեղադրելուց հետո խորհուրդ է 

տրվում մանրակրկիտ գնահատել մետա-

ղական պսակներով ծածկված հենակետային 

ատամների և միջակա հատվածի արհեստա-

կան մետաղական ատամների ծավալը: Պատ-

րաստի հիմնակմախքը ստուգելիս առավել 

մանրազնին պետք է գնահատել օկլյուզիոն փոխհարաբերությունները: 

 

Կերամիկական ծածկի գույնը որոշել 

Բնական ատամների գույնը երևում է թաց ատամների վրա (նկ. 4.4.8), 

որոնք նախապես մանրակրկիտ մաքրված են 

ատամնային փառից: Գույնը առավելագույնս 

ընկալելու համար նախընտրելի է ցերեկային 

չեզոք լույսը: 

Ֆիրմաները, որոնք արտադրում են կերա-

միկական զանգվածներ, արտադրում են նաև 

գույների սանդղակ կլինիկական և լաբորատոր 

օգտագործման համար, որն էլ արտահայտում է 

կերամիկական զանգվածի ամեն մի շերտի գույնի 

երանգը: Կերամիկական ծածկի գույնը որոշելու 

համար ցանկալի է ատամի պսակը մտովի բաժանել երեք հատվածների՝ 

վզիկային, հասարակածային և կտրիչ-օկլյուզիոն: Վզիկային հատվածի գույնը 

տարբերվում է պսակի մնացած հատված-ներից: Բացի դրանից, եթե երիտա-

սարդների շրջանում գերակշռում են բաց գուներանգները, ապա տարեց 

մարդկանց շրջանում բացահայտվում են եզրային պարoդոնտիտի երևույթներ, 

որոնք ուղեկցվում են արմատների ավելի մուգ հատվածների մերկացմամբ, 

ատամների գունափոխմամբ և այլն: Այդ առանձնահատկությունները պետք է 

Նկ. 4.4.6. Պատրաստի մետաղական 

հիմնակմախքը մոդելի վրա: 

Նկ. 4.4.7. Հիմնակմախքի 

ստուգումը բերանի խոռոչում: 

Նկ. 4.4.8. Կերամիկական 

ծածկի գույնը որոշելը: 
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վերարտադրել մետաղակերամիկական պրոթեզներում: Էսթետիկական լիա-

կատար արդյունք ստանալու համար օգտագործվում են ուսանյութեր, որոնք 

նախատեսված են մետաղակերամիկական պրոթեզների եզրերը ձևավորելու 

համար: 

Պսակի միջին հատվածն ավելի միագույն է, և այստեղ նրա գույնը պայմա-

նավորված է նաև կերամիկայի շերտի հաստությամբ: 

Կտրիչ-օկլյուզիոն շերտի գույնի գնահատումը պատկերացում է տալիս 

ատամի էմալային շերտի հաստության և գույնի մասին: Այդ հատվածում կարող 

են լինել մամելոններ, պիգմենտային բծեր: Կերամիկայի ընտրված գույնը պետք 

է ցույց տալ հիվանդին ու համաձայնեցնել նրա հետ: Ընդ որում, պետք է հաշվի 

առնել հիվանդի ցանկությունը, սակայն վերջնական որոշումը պետք է կայացնել 

բերանի խոռոչի կլինիկական պատկերի մանրազնին ուսումնասիրությունից 

հետո: 
 

Ճենապակե ծածկով պատելու տեխնիկան 

Մետաղական հիմնակմախքի մակերեսը մանրակրկիտ հղկում են 

ալմաստե գլխիկներով և մշակում են ավազաշիթով: Այնուհետև հիմնակմախքը 

յուղազրկում են քացախաթթվի էթիլային եթերով և վերջնական մաքրում թորած 

ջրի գոլորշիով: Չորացված մետաղական հիմնակմախքը վառարանում ենթարկ-

վում է թրծման, օքսիդային շերտ առաջացնելու համար: 

Ջերմային մշակումը կատարվում է վակուումային վառարանում 9800C 

ջերմաստիճանում 10 րոպե տևողությամբ: Ջերմային մշակումից հետո կոբալտ-

քրոմե համաձուլվածքից պատրաստված և ճիշտ մշակված մետաղական 

հիմնակմախքը հավասարաչափ ծածկվում է մուգ կանաչ կամ գրեթե սև 

օքսիդային բարակ շերտով: Միշտ պետք է նկատի ունենալ, որ յուրաքան-չյուր 

տեսակի համաձուլվածքի և կերամիկական զանգվածի համար գոյություն ունի 

ջերմամշակման ուրույն ռեժիմ: 

Մետաղական հիմնակմախքի կերամիկական ծածկը բաղկացած է մի 

քանի շերտերից: Սկզբում հիմնակմախքը պատվում է օպակային (բազիսային) 

շերտով: Չորացած հիմնակմախքը պատվում է օպակային զանգվածի բարակ 

շերտով այնպես, որ մետաղը թափանցի, ապա, արտադրող ընկերության 

ցուցումների համաձայն՝ խտացնում և այրում են զանգվածը: Ճենապակե զանգ-

վածի խտացումն ազդում է մետաղին 

կպչելու նրա ամրության վրա: Օպակային 

շերտն օգտագործվում է մետաղական 

հիմնակմախքը քողարկելու համար: 

Այնուհետև օպակային շերտով հիմնա-

կմախքը տեղադրվում է կերամիկական 

տակդիրի (տրեգերի) վրա և 9800C պայ-

մաններում վակուումային այրման են-

թարկվում: Հիմնակմախքն անպայման 

պետք է երկրորդ անգամ պատել բազիսա-
Նկ. 4.4.9. Մետաղական 

հիմնակմախքը ճենապակու շերտով 

պատելը: 



211 
 

յին շերտով` ճեղքերը սեղմվելու հետևանքով առաջացած խոռոչները փակելու և 

մետաղի լուսարկումը կանխելու նպատակով: Համոզվելով, որ օպակային շերտը 

բարձրորակ է, անցնում են կերամիկական ծածկի երկրորդ շերտի մոդելա-

վորմանն ու այրմանը` կերամիկայի դենտինային շերտին (նկ. 4.4.9): 

Դենտինային զանգվածը ևս քսում են փոքր չափաբաժիններով` այն 

պնդացնելով և հեղուկի ավելցուկը մաքրելով ծծան թղթով: Վակուումային 

այրումը կատարում են կերամիկական վառարանում 9300C -ում : 

Բազմաշերտության և բնական գույնի նմանություն ստանալու նպատա-

կով խորհուրդ է տրվում դենտինային զանգվածը հատել կտրիչ մակերեսից 

էմալե կերամիկական զանգվածի համար: Դենտինային և թափանցիկ շերտերի 

շտկումը կատարվում է համանման ռեժիմով: Յուրաքանչյուր կրկնվող այրման 

ժամանակ խորհուրդ է տրվում ջերմաստիճանն իջեցնել 5-100C-ով: 
 

Մետաղակերամիկական պրոթեզի ստուգումը 

Մետաղակերամիկական պրոթեզի աշխատանքային մոդելը հանձնում 

են կլինիկա` բերանի խոռոչում այն ստուգելու համար: Ախտահանված պրոթեզը 

տեղադրում են հենակետային ատամների վրա: Ուշադրություն են դարձնում 

տեղադրման ճշգրտությանը: Ավելորդ կերամիկայի մասերը հայտնաբերվում են 

պատճենաթղթի միջոցով, որը տեղադրվում է ատամների արանքում: Ավելորդ 

կերամիկան ձևավոր ալմաստե գլխիկներով տաշում են այնքան ժամանակ, 

մինչև պրոթեզը ճիշտ իր տեղն է ընկնում: Այնուհետև մանրակրկիտ ստուգվում 

է անտագոնիստ ատամների հետ օկլյուզիոն շփումը ինչպես կենտրոնական, 

այնպես էլ սագիտալ և տրանսվերսալ շարժումների ժամանակ: Առանձնահա-

տուկ ուշադրություն է հատկացվում ճենապակու և բնական ատամների գույնի 

համապատասխանությանը: Առավել բարդ դեպքերում` բնական ատամների 

անսովոր գունաերանգների դեպքում, ներկանյութեր են կիրառվում: 
 

Կերամիկական ծածկի ջնարակումը (փայլապատում) 

Մետաղակերամիկական պրոթեզը ստուգելուց հետո այն նախ՝ հղկում, 

ապա՝ ողորկում են ու փայլ տալիս ջնարակման միջոցով: Ջնարակումը 

նախատեսված է կերամիկական ծածկին փայլ տալու և հարթ մակերես ստանա-

լու համար, որը բնորոշ է բնական ատամների էմալին: Ջնարակումն իրա-

կանացվում է առանց վակուումի նախօրոք վառարանի մուտքի մոտ 5 րոպե 

տաքացնելուց հետո: Տաքացվում է 7500C-ի պայմաններում 3 րոպե տևողութ-

յամբ: Այնուհետև ջերմաստիճանը 7500C-ից բարձրացնում են մինչև 9100C և 

պահում 2-3 րոպե: Պրոթեզը վառարանից դուրս է բերվում ու դանդաղ 

սառեցվում մինչև սենյակային ջերմաստիճանը: 
 

Մետաղակերամիկական պրոթեզի տեղադրումը 

Պատրաստի պրոթեզը տեղադրվում է նաև պրոթեզավորման արտաքին 

տեսքը վերականգնելիս վերջին վերահսկողություն անցկացնելուվ: 
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Այդ իսկ պատճառով պատրաստի պրոթեզը ամենայն մանրամաս-

նությամբ ախտահանվում է ու դրվում հենա-

կետային ատամների վրա (նկ. 4.4.10): 

Արտաքին տեսքի հետ մեկտեղ ստուգ-

վում է նաև պրոթեզի ֆունկցիոնալ արժեքը, 

որը մեծ մասամբ պայմանավորված է հարևան 

բնական ատամների ու անտագոնիստների 

փոխհարաբերություններով: Ատամնային 

աղեղի շարունակականության վերականգ-

նումը նպաստում է ծամողական ճնշման 

ռացիոնալ վերաբաշխմանը, իսկ օկլյուզիոն 

մակերեսի ճիշտ մոդելավորումը` վաղաժամ 

շփման կանխարգելման և անտագոնիստ 

ատամների պարoդոնտի ֆունկցիոնալ ծանրաբեռնվածության չափանիշն է: 

Պրոթեզի պատրաստման որակը մանրակրկիտ ստուգելուց հետո բժիշկն 

անցնում է այն ամրացնելուն: Վերջնական ամրացումը սովորաբար իրականաց-

վում է ապակեիոնոմերային կամ ցինկպոլիկարբօքսիլային ցեմենտներով: Այդ 

պատճառով պատրաստի կամրջաձև պրոթեզն ախտահանում են, իսկ հետո 

չորացնում: Հենակետային ատամները թքից մեկուսացնում են բամբակյա 

խծուծների միջոցով, ախտահանում և չորացնում են դրանց մակերեսները: Ըստ 

արտադրող գործարանի ցուցումների` ցեմենտը շաղախում են: Պատրաստի 

ցեմենտի բարակ շերտով պատում են պրոթեզի ատամնապսակների հատակն 

ու պատերը: Պրոթեզը տեղադրում են հենակետային ատամների վրա և հիվան-

դին խնդրում ամուր սեղմել ատամնաշարերը: Եթե օկլյուզիոն շփումը տարբեր 

պատճառներով բավականաչափ ամուր չէ, ապա անհրաժեշտ է բամբակյա փոքր 

միջադիրի միջոցով ուժեղացնել այն: Տեղադրելուց մի քանի րոպե անց, ըստ 

ցեմենտը արտադրող ֆիրմայի ցուցումների, կարծրացած ցեմենտի մնացորդ-

ները զգուշորեն, առանց մեծ ճիգեր գործադրելու հեռացնում են` խուսափելով 

եզրային պարoդոնտը վնասելուց: Հիվանդին բացատրում են, որ առաջին 2-3 

ժամերի ընթացքում անհրաժեշտ է առավել մեծ զգուշություն ցուցաբերել: 

Պրոթեզը ցեմենտավորելուց հետո 1-2 ժամ չի կարելի ուտել և կողմնային 

շարժումներ կատարել: Պրոթեզը չափազանց մեծ ծանրաբեռնվածությունից 

պաշտպանելը նպաստում է ցեմենտի բարձրորակ, ակտիվ բյուրեղացմանը: 

Ատամնաշարերի աննշան դեֆեկտների պրոթեզավորումը (մեկ ատամի 

բացակայություն) հենակետային ատամների կոնվերգենցիայի կամ դիվերգեն-

ցիայի դեպքում 

Ներդիրները` որպես նեցուկային տարրեր, օրթոպեդիկ պրակտիկայում 

կարող են կիրառվել ատամնաշարի փոքր դեֆեկտների և հենակետային 

ատամներից մեկի` դրա պատճառով առաջ եկած մեզիո-դիստալ տեղաշարժի 

դեպքում: Ընդ որում, կիրառվում է կամրջաձև պրոթեզ, որի մի հենակետը սովո-

րական ատամնապսակի տեսք ունի, իսկ մյուսը` ներդիրի: Նման կառուցվածք 

պատրաստելու համար կլինիկայում չտեղաշարժված ատամը սովորական 

Նկ. 4.4.10. Պատրաստի պրոթեզի 

ստուգումը բերանի խոռոչում: 



213 
 

ամբողջական ատամնապսակի համար են մշակում, իսկ թեքություն ունեցող 

ատամի մեջ ներդիրի համար խոռոչ են ստեղծում 1-ից մինչև 3 մմ խորությամբ` 

պայմանավորված հենակետային ատամի անատոմիական ձևով: Հաճախ 

հեռացված ատամներում ընթացող փտախտավոր գործընթացի հետևանքով 

վարակվում են նաև հարևան ատամները: Գոյացած փտախտավոր խոռոչները 

նախապատրաստվում են ներդիրների դնելու համար, ատամի վնասված կարծր 

հյուսվածքները հեռացվում են: Ներդիրի համար նախատեսված խոռոչը պետք է 

հղկվի ներդիրների խոռոչները մշակելու ընդհանուր սկզբունքներով, նաև 

կամրջաձև պրոթեզը սահուն դնելու և հանելու նպատակով: 

Վերոհիշյալ պրոթեզները կիրառվում են, ատամնաաղեղի ինչպես կողմ-

նային, այնպես էլ առաջնային բաժիններում ատամնաշարերի աննշան դեֆեկտ-

ների վերականգնելու դեպքում: Դրանց առավելությունը մշակման ծավալի 

կրճատումն է, ինչպես նաև ատամի կակղանի պահպանումը. եթե հենակետային 

ատամները դրանց զգալի կոնվերգենցիայի դեպքում մշակվում են սովորական 

կամրջաձև պրոթեզի համար, երբ խիստ զուգահեռություն է պահանջվում, ապա 

հղկվող կարծր հյուսվածքների ծավալը զգալիորեն մեծանում է, որն էլ իր հերթին 

սովորաբար կակղանազրկման անհրաժեշտություն է առաջացնում: 

Վերոհիշյալ պրոթեզները պատրաստելիս պետք է հաշվի առնել, որ 

թեքություն չունեցող հենակետային ատամի մշակումը պայմանավորված է 

ընտրված կառուցվածքով: Մշակումն իրականացվում է ընդհանուր սկզբունք-

ներով: Մշակման հաջորդականությունն ու դրա ծավալը պայմանավորված են 

նաև եզրային պարoդոնտի հյուսվածքների վիճակով, կծվածքի տեսակով, 

խոսելիս և ժպտալիս ատամների վզիկների մերկացման աստիճանով: Եթե 

հենակետային ատամները ատամնաշարի կողմնային հատվածներում են կամ 

եթե դրանց պարoդոնտը վնասված է, ապա կարելի է ձևավորել վերլնդային 

հարթակ: Եթե հենակետային ատամը ատամնաշարի առաջնային մասում է, 

ապա արտաքին տեսքը պահպանելու նպատակով ստեղծվում է ստորլնդային 

հարթակ: Պարօդոնտիտ ունեցող հիվանդների շրջանում բոլոր դեպքերում 

հարթակը ցանկալի չէ ձևավորել ստորլնդային: Հենակետային ատամները 

մշակելուց հետո սիլիկոնային դրոշմանյութերով ստանում են երկշերտ դրոշմ: 

Հղկված ատամը ծածկվում է ժամանակավոր պսակով, իսկ ներդիրի համար 

նախատեսված խոռոչը ծածկվում է ժամանակավոր լցանյութով: Բերանի 

խոռոչում հիմնակմախքը հարմարեցնելուց և արտաքին շերտի գույնը որոշելուց 

հետո հիմնակմախքը լաբորատորիայում երեսպատվում է արտաքին շերտով: 

Պրոթեզը երեսպատելուց հետո դրա փորձարկման ընթացքում ուշադրություն է 

դարձվում երեսպատման նյութի ձևին, չափսերին ու գույնին: Ողջ կառուցվածքի 

որակը ստուգելուց, ճշգրտելուց, և անհրաժեշտության դեպքում, վերջնական 

տեխնիկական մշակումից հետո այն ամրացնում են: Պատրաստի պրոթեզի 

ամրացումը կարող է կատարվել հետևյալ կերպ. կա՛մ ատամնապսակը և ներ-

դիրը միաժամանակ ամրացվում են ապակեիոնոմերային ցեմենտով հենա-

կետային ատամներին, կա՛մ էլ միաժամանակ պսակը հենակետային ատամին 
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ամրաց-վում է ցեմենտով, իսկ ներդիրը` հելիոկոմպոզիտով, համապատասխան 

թթվային և ադհեզիվ համակարգով մշակելուց հետո: 
 

4.5. Սխալներն ու բարդությունները մետաղակերամիկական կամրջաձև 

պրոթեզներ կիրառելու ժամանակ 

 

 Ներկայումս մետաղակերամիկական պրոթեզները (ՄԿՊ) անշարժ 

կոնստրուկցիաների ամենակաատարյալ տեսակն են, որով և պայմանավորված 

է ստոմատոլոգիական պրակտիկայում վերջին տարիներին դրանց լայնորեն 

կիրառումը: ։ Սակայն ՄԿՊ պատրաստման գործընթացը բավական դժվար է, և 

սխալներ կարող են առաջանալ աշխատանքի ցանկացած փուլում, ուստի 

մասնագետների բարձր որակավորումը պարտադիր է։ Այդպիսի սխալների և 

բարդությունների պատճառ են բժիշկ-օրթոպեդի բժշկական մասնագիտական 

ցածր մակարդակը, ինչպես նաև հիվանդի մակերեսային, անփույթ հետազո-

տությունը։ 

 Բուժման սխալ ընտրված եղանակը ատամնածնոտային համակարգի 

ամբողջականության, ծամողական ֆունկցիայն և էսթետիկան վերականգնելու, 

ինչպես նաև պարօդոնտի հյուսվածքներում, ծամիչ մկաններում, ՔՍԾՀ-երում 

պաթոլոգիական պրոցեսները կանխելու և վերացնելու փոխարեն կարող է 

հանգեցնել այդ համակարգի վիճակի վատացմանը։ 

 Կլինիկական երկարամյա հետազոտությունները հնարավորություն են 

տալիս ՄԿՊ պատրաստման գործընթացում և այն ամրացնելուց հետո առաջա-

ցող սխալներն ու բարդությունները բաժանել 3 խմբի՝ 

1. օրթոպեդիկ բուժման սխալ պլանավորում, 

2. բժշկի թույլ տված սխալներ ՄԿՊ ամրացնելուց առաջ, հետո և դրա 

ընթացքում, 

3. պատրաստման լաբորատոր փուլերում թույլ տրված սխալներ: 
 

 Լուրջ սխալ է ՄԿՊ կիրառման ցուցումների ընդլայնումը, որի հետևանքով 

կարող են առաջանալ ամենատարբեր բարդություններ։ Որպեսզի ցուցումը 

ճիշտ որոշվի, պետք է հիվանդին լիարժեք հետազոտել։ Ատամնաշարերի հա-

մապատկերային (պանորամային) ռենտգենագրություն ցուցված է պարօդոն-

տիտի կլինիկական նշանների առկայության դեպքում: ՄԿՊ հենակետային 

ատամների նշանակետային ռենտգենագրություն պարտադիր է մեծ ատամնա-

լիցքերի առկայության կամ այդ ատամների գունափոխման դեպքում։ Անթույ-

լատրելի է ՄԿՊ-ի պատրաստումը քրոնիկական պերիօդոնտիտով կամ արմա-

տախողովակների թերի լիցքով հենակետային ատամների վրա։ Ծնոտների 

ախտորոշիչ գիպսե մոդելների ուսումնասիրությամբ որոշվում են կծվածքի 

առանձնահատկությունները, ինչպես նաև հենակետային ատամների սագիտալ, 

ուղղահայաց և տրանսվերսալ փոխհարաբերությունները իրենց անտագոնիստ-

ների հետ։ Քանի որ ՄԿՊ պատրաստելու համար պարտադիր է հենակետային 

ատամների ճշգրիտ զուգահեռությունը, ուստի ախտորոշիչ մոդելների վրա 

կարելի է դրանց հավելյալ հղկել և որոշել հղկման ենթակա հյուսվածքների 
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ճշգրիտ ծավալը, հատկապես դրանց՝ դեպի այս կամ այն կողմ թեքված լինելու 

դեպքում։ Մինչ ՄԿՊ-ն ամրացնել հղկված հենակետային ատամները կարելի է 

վերականգնել ստանդարտ ժամանակավոր պլաստմասսե պսակներով, որոնք 

բերանի խոռոչում համապատասխանեցվում են հենակետային ատամների 

վզիկային հատվածները ճշգրտելու միջոցով։ 

Խորհուրդ է տրվում անցկացնել նաև այլ հետազոտություններ՝ ՔՍԾՀ 

շերտագրություն, ծամիչ մկանների էլեկտրամիոգրաֆիա, միոտոնոմետրիա, 

պարօդոնտի հյուսվածքների արյունամատակարարման վիճակը հետազոտելու 

համար՝ ռեոպարօդոնտոգրաֆիա։ 

 Հարաբերական հակացուցումներով հիվանդների (խոր կտրիչային վերա-

ծածկ, ատամների կարծր հյուսվածքների ախտաբանական մաշվածություն, 

ծամիչ մկանների պարաֆունկցիաներ, բրուքսիզմ, բնական ատամների պսակ-

ների անբավարար բարձրություն՝ հատկապես ատամնաշարի մեծ դեֆեկտների 

դեպքում) բուժման պլանավորումը ՄԿՊ-ով կարելի է կատարել ատամնածնո-

տային համակարգը հավելյալ նախապատրաստելուց հետո միայն։ ՄԿՊ կիրա-

ռելիս անհրաժեշտ է հստակորեն որոշել նրա կառուցվածքային առանձնա-

հատկությունները՝ 

 հենակետային պսակների եզրերի տեղակայման մակարդակը, 

 կամրջաձև պրոթեզի միջակա հատվածի ձևը, 

 ամբողջաձույլ հենքի համաձուլվածքի տեսակը և այլն: 

Անհրաժեշտ է պլանավորել օրթոպեդիկ բուժման հաջորդականությունը 

(սկզբում պրոթեզավորել ծամիչ, ապա՝ ֆրոնտալ ատամները)։ 

 Հայտնի է, որ ՄԿՊ-երը չեզոք են բերանի խոռոչի հյուսվածքների համար։ 

Թեև ճենապակին ունի բացարձակ չեզոքություն, այնուամենայնիվ մետաղական 

հենքերի ձուլման համար կիրառվող համաձուլվածքները երբեմն կարող են 

առաջացնել ալերգիկ ռեակցիաներ։ Ուստի համաձուլվածքի անհատական 

ընտրութունը մասնագետների կողմից անհրաժեշտ է։ 

 ՄԿՊ-ի պատրաստման կլինիկական փուլերում հնարավոր են տարբեր 

սխալներ, որոնք հանգեցնում են զանազան բարդությունների։ 

 Հենակետային ատամների մեծածավալ (2մմ-ից ավելի) հղկումը կարող է 

հանգեցնել տրավմայի և պուլպայի ջերմային այրվածքի։ Ուստի պետք է իմանալ 

կարծր հյուսվածքների անվտանգության գոտիները և պահպանել հղկման 

ռեժիմը (ընդհատումներով, սառեցմամբ, համապատասխան աբրազիվների 

կիրառմամբ և այլն)։ Պետք է ճշտել դեղորայքների նկատմամբ տանելիությունը 

և ընտրել անէսթետիկը։ ՄԿՊ-ով ծածկվող հենակետային ատամների դեպուլ-

պացիան միշտ կատարելը ծայրահեղություն է։ Ատամների դեպուլպացման 

ցուցումները պետք է որոշվեն հիվանդին հետազոտելուց հետո, ատամների 

էլեկտրաօդոնտոմետրիան, ռենտգեն նկարները ուսումնասիրելուց և ախտո-

րոշիչ մոդելների վրա անհրաժեշտ չափումներից հետո։ 

 Սխալներից է հենակետային ատամների հղկումը առանց վզիկային 

հարթակի ձևավորման։ Բերանի խոռոչում ամրացվելուց հետո այդպիսի 

պրոթեզը էսթետիկ չի լինի և եզրային պարօդոնտում կարող է առաջացնել 
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ախտաբանական փոփոխություններ։ Հղկման փուլում բժշկի հաճախադեպ 

սխալներից է հենակետային ատամների մեծ կոնայնության ստեղծումը (երբեմն 

այն հասնում է 250 և ավելի)։ Կարծր հյուսվածքների չափազանց հղկումը կարող 

է ատամի կակղանի վնասման և մեռուկի նախապայման դառնալ։ Բացի այդ, 

կարճ պսակներով ատամներն այդչափ հղկելուց հետո կարող է դիտվել ծածկող 

կոնստրուկցիայի ապացեմենտավորում։ Հղկելիս կողմնային մակերեսների 

կոնվերգենցիայի անկյունը պետք է ստեղծել 4-80 սահմաններում՝ պայմանա-

վորված հենակետային ատամների քանակով և պսակների բարձրությամբ։ 

 Սխալներ և բարդություններ կարող են առաջանալ երկշերտ դրոշմ 

ստանալիս ժամանակ և դրանից հետո։ Երկշերտ դրոշմ ստանալիս անթույլատ-

րելի է օգտագործել անորակ և այլ կիրառության համար նախատեսված նյութեր։ 

Սխալ է տարբեր նյութերի համակցված կիրառումը (գիպս, մոմ, թերմոպլաստիկ 

զանգված և այլն)։ Երկշերտ դրոշմներ ստանալու համար պետք է կիրառել 

համապատասխան սիլիկոնային դրոշմանյութեր։ 

 Երկշերտ դրոշմ ստացնալու ժամանակ պետք է կատարել լնդի մակերե-

սային ռետրակցիա։ Լնդակոսը պետք է լայնացնել վերջինիս խորությունից ոչ 

ավել, քանի որ հակառակ դեպքում կարող է վնասվել ատամի կլոր կապանը։ Եթե 

եզրային պարօդոնտի հյուսվածքների (հարթակ, լնդակոս, լնդապտկիկ) 

արտատպումը դրոշմի վրա վատ որակ է ստացվել, ապա պետք է ստանալ 

երկրորդ դրոշմը։ Չի կարելի դրոշմի դեֆեկտը ուղղել՝ այդ հատվածում ճշգրտող 

շերտը հավելյալ տեղադրելով։ 

 Հղկուելուց և դրոշմը ստանալուց հետո հենակետային ատամները պետք է 

ծածկել ժամանակավոր պսակներով։ Դա հատկապես կարևոր է կենդանի 

կակղանով ատամների համար, հակառակ դեպքում ջերմային և քիմիական 

գրգռիչները կարող են հանգեցնել կակղանի բորբոքման։ Բացի այդ, չպաշտ-

պանված ատամները տեղաշարժվում են անտագոնիստ ատամների ուղղութ-

յամբ, որը դժվարացնում է բժշկի աշխատանքը մետաղկերամիկական կոնստ-

րուկցիան ստուգելու փուլում։ 

 Հաջորդ կլինիկական փուլը (ամբողջաձույլ հենքի ստուգում) անցկաց-

նելիս պետք է իմանալ, որ անթույլատրելի է հենակետային տարրերի պերֆո-

րացիաներ ունեցող հենքի փորձարկումը։ Այն պետք է փոխվի: Վզիկային 

հատվածում լայն պսակները կարող են ստացվել մոդելավորման փուլում 

կոմպենսացիոն ջնարակի հաստ շերտի քսելու (կամ նրա ծորելու) պատճառով։ 

Չափազանց ամուր վզիկային ընդգրկումը, ընդհակառակը, կարող է պայմա-

նավորված լինել քսվող ջնարակի անբավարար քանակով։ Հենց այս փուլում 

պետք է որոշել հենակետային պսակների հաստությունը, որը ողջ մակերեսով 

պետք է լինի առնվազն 0.3մմ սահմաններում։ Հակառակ դեպքում կա՛մ 

մետաղական հենքը բավարար ամրություն չի ունենա, կա՛մ ճենապակյա երես-

պատման համար տեղն անբավարար կլինի, իսկ ճենապակու բոլոր շերտերի 

անհրաժեշտ քանակները կիրառելու դեպքում պսակը էսթետիկ չի լինի։ Այս 

կետերը պետք է հաշվի առնել ամբողջաձույլ մետաղական հենքի միջակա 

հատվածը զննելու ժամանակ։ 
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 Մետաղակերամիկական պրոթեզի ստուգման փուլում ամենակարևորը 

անտագոնիստների հետ օկլյուզիոն փոխհարաբերությունը մանրակրկիտ 

որոշելն է։ Դա պետք է կատարվի ոչ միայն ատամնաշարերի ուղղահայաց փոխ-

հարաբերությամբ, այլև սագիտալ և տրանսվերսալ օկլյուզիաներում։ Հակառակ 

դեպքում չի բացառվում, որ ճենապակին կոտրվի, հատկապես հարաբերական 

հակացուցումներով հիվանդների դեպքում։ Այս փուլում պետք է հատուկ 

ուշադրություն դարձնել ՄԿՊ էսթետիկ որակն։ Կարևոր է հաշվի առնել նաև 

հիվանդի ցանկությունները, որոնք պետք է վերջնական լինեն։ ՄԿՊ-ի ներկումը 

(ըստ ցուցումների) մինչ ջնարակումը (գլազուրապատումը) ավելի լավ է կա-

տարել բերանի խոռոչում՝ հաշվի առնելով հարևան և անտագոնիստ ատամների 

երանգը։  

Մինչ ամրացումը պրոթեզը պետք է զննել և համոզվել, որ նրա մակե-

րեսին դեֆեկտներ չկան (ճաքերի և արտացցվածքների առկայությունը վկայում 

է լաբորատոր տեխնոլոգիայի խախտման մասին)։ Ջնարակումը պետք է լինի 

համաչափ. մակերեսի անհարթ հատվածներն անթույլատրելի են։ 

 Պրոթեզը ժամանակավոր ցեմենտով ամրացնելուց հետո հիվանդին պետք 

է զգուշացնել, որ ապացեմենտավորում կամ պրոթեզի շարժունակություն 

առաջանալու դեպքում պետք է այցելել բժշկին, քանի որ պրոթեզի՝ հենա-

կետային ատամների վրա այդպիսի անկայունությունը հանգեցնում է վզիկային 

հատվածի որոշ մասերում լարվածության, և ճենապակին կարող է կոտրվել։ 

Ժամանակավոր ամրացման փուլում ՄԿՊ-ն և պրոթեզային դաշտի հյուսվածք-

ները դինամիկ հսկողության տակ են։ Անհրաժեշտության դեպքում (ըստ ցու-

ցումների) անցկացվում են բժշկական միջոցառումներ և լաբորատոր ուղղում-

ներ։ Մշտական ցեմենտով ամրացնելուց առաջ պետք է համոզվել ՄԿՊ-ն 

լիարժեք է և պրոթեզային դաշտի հյուսվածքներում ախտաբանական նշաններ 

չկան մեջ։ 

 Մշտական ցեմենտով ՄԿՊ-ն ամրացնելուց հետո բոլոր հիվանդները 

պետք է լինի դիսպանսեր հսկողության տակ։ Դա հատկապես վերաբերում է 

հարաբերական հակացուցումներով և ատամնածնոտային համակարգի հավել-

յալ նախապատրաստում անցած հիվանդներին։ 

 Դիսպանսեր հսկողության փուլերում առողջ կակղանով հենակետային 

ատամների ռենտգեն-հետազոտության ժամանակ հնարավոր է հայտնաբերվեն 

հարգագաթային գրանուլոմաները։ 

Այդ դեպքում անհրաժեշտ է պսակի վրա անցք բացել և կատարել համա-

պատասխան բուժում։ Որոշ հիվանդների դեպքում հնարավոր է հայտնաբերվի 

հենակետային կամ անտագոնիստ ատամների գերծանրաբեռնվածություան։ 

Այս բարդությունը վերացվում է մետաղակերամիկական կոնստրուկցիան կամ 

անտագոնիստների սուպերկոնտակտները հղկելու միջոցով։ Ֆունկցիոնալ 

գերծանրաբեռնումը կարող է պայմանավորված լինել ՄԿՊ-ն ամրացնելուց 

հետո պատրաստված շարժական պրոթեզի տեղադրմամբ։ Այս դեպքում 

անհրաժեշտ է կատարել պրոթեզի օկլյուզիոն ուղղում կամ նրա վերափոխում։ 
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ՄԿՊ-ն մշտական ցեմենտով ամրացնելուց հետո ամենահաճախադեպ 

բարդությունն այն է, որ ճենապակու կարող է կոտրվել։ Եթե խախտվել է ՄԿՊ-ի 

պատրաստման լաբորատոր տեխնոլոգիան կամ կիրառվել է ճենապակու 

անորակ գրունտային շերտ, ապա ճենապակին կկոտրվի առաջին օրերին կամ 

առաջին շաբաթում)։ Իսկ եթե կոտրվել է մի քանի ամիս կամ տարի անց, ապա 

դրա պատճառը բժշկի սխալն է կամ հիվանդի կողմից չափազանց մեծ ֆունկ-

ցիոնալ ծանրաբեռնումը։ Ներկայումս որոշ արտասահմանյան ֆիրմաների 

կողմից արտադրված ռեստավրացիոն նյութերը հնարավորություն են տալիս 

վերականգնելու ճենապակու դեֆեկտը։ ՄԿՊ-ն հեռացնելու անհրաժեշտության 

դեպքում կարելի է կիրառել պսակ հեռացնող հատուկ գործիք ։ Դա թույլատրելի 

է եզակի դեպքերում՝ ՄԿՊ-ի և պրոթեզային դաշտի հյուսվածքների (հենակե-

տային ատամների պսակների բարձրություն, կակղանի կենսունակություն, 

վզիկային հարթակի առկայություն, հենարանների քանակ, դեֆեկտի տարած-

վածություն) վիճակը հետազոտելուց հետո միայն, քանի որ այդ գործիքը կիրա-

ռելու դեպքում քիչ չեն ծածկող կոնստրուկցիայի հետ մեկտեղ պսակների 

կոտրվելու դեպքերը։ Ավելի ռացիոնալ է պսակները կտրելը սկզբում ալմաստե, 

այնուհետև կարծրհամաձուլվածքային տուրբինային բորերի միջոցով։ Կոնստ-

րուկցիան հեռացնելուց հետո մինչ կրկնակի պրոթեզավորումը, անհրաժեշտ է 

վերլուծել սխալները և բարդությունները՝ հետագայում դրանք կանխելուն 

համար։ 

 Լաբորատոր փուլերում սխալները կարող են լինել մոդելավորման և հենքի 

ձուլման, ինչպես նաև ճենապակու թրծման փուլերում։ 

 Կլինիկայում մետաղական հիմնակմախքի ստուգման փուլում նրա՝ պրո-

թեզային դաշտի հյուսվածքներին չհամապատասխանելը կարող է պայմա-

նավորված լինել լաբորատոր հետևյալ փուլերում կատարված սխալներով՝ 

1. դրոշմից մոդելի ստացման ուշացմամբ, 

2. հենքի մոդելավորմամբ՝ առանց համակցված մոդելի պատրաստման, 

3. կոմպենսացիոն ջնարակի ոչ ճիշտ քսելով, 

4. մոմե հենքը ոչ ճիշտ մոդելավորելով, 

5. ձուլանցքային համակարգը ոչ ճիշտ պատրաստելով, 

6. մոմե հենքի դեֆորմացիան մոդելից հեռացնելիս կամ կաղապարման 

ժամանակ: 

Պետք է իմանալ, որ յուրաքանչյուր ճենապակի տարբեր կերպ է փոխազ-

դում համաձուլվածքների հետ։ Կան ճենապակյա զանգվածներ, որոնք պատ-

րաստված են որոշակի համաձուլվածքներով երեսպատման համար։ Ուստի 

ամբողջական և ամուր ՄԿՊ պատրաստմելու համար պետք է կիրառել փոխհա-

մապատասխան համաձուլվածք և ճենապակի։ 

ՄԿՊ-ի պատրաստման լաբորատոր փուլում կարևոր է օքսիդային շերտի 

ստացումը։ Լիարժեք օքսիդային շերտը հնարավորություն է տալիս կանխելու 

հետագայում (ՄԿՊ-ն ամրացնելուց հետո) ամենահաճախադեպ բարդությունը՝ 

ճենապակին կոտրվելը։ Ուստի եթե հենքը զննելու ժամանակ հայտնաբերվում է 

նրա մակերեսի անհարթություն, և օքսիդային թաղանթը միագույն չէ, ապա 
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վերջինս ևս մեկ անգամ պետք է ստացնալ։ Երբեմն դա կատարվում է մի քանի 

անգամ։ Անարդյունավետ լինելու դեպքում հենքը կրկնակի է մոդելավորվում և 

ձուլվում նոր համաձուլվածքով։ 

Ճենապակու պատման և թրծման փուլերում պետք է օգտվել արտադրող 

ֆիրմայի ջերմային ռեժիմների և պայմանների աղյուսակներից։ Միջատամնա-

յին անհրաժեշտտարածությունից ավելի մեծ տարածության առկայության 

դեպքում ճենապակիով երեսպատելիս պետք է իմանալ, որ ճենապակու նոր-

մայից մեծ հաստությունը (2մմ-ից ավելի) հանգեցնում է այն կոտրվելուն։ Ուստի 

հենակետային ատամները հղկելու ժամանակ (հաճախ դրանք դեպուլպացված 

ատամներն են) պետք է հղկել կարծր հյուսվածքների օպտիմալ քանակ։ 

Կորեկցիոն (ուղղող) թրծումները պետք է չափավորել, քանի որ դրանք ազդում 

են կերամիկական շերտի ամրության վրա։ 

Ջնարակման փուլը պետք է կատարել 1 թրծմամբ։ Գույնի անհամապա-

տասխանությունը հաճախ պայմանավորված է նրանով, որ ճենապակու գույնը 

նախնապես սխալ է որոշվել։ Չի կարելի փորձել վերացնել այդ թերությունը՝ 

ներկող նյութերը բազմակի օգտագործելով։ 

Այսպիսով, ճիշտ պլանավորելով և համապատասխան օժանդակ և 

հիմնական նյութեր կիրառելով ՄԿՊ-ի պատրաստման կլինիկական և լաբորա-

տոր փուլերը գրագետ իրականացնելու դեպքում բարդությունների քանակը 

նվազագույն կլինի։ ՄԿՊ-ները պետք է լինեն ֆունկցիոնալ, էսթետիկ և կանխար-

գելիչ։ Համապատասխան ցուցումների դեպքում մետաղակերամիկական պրո-

թեզները լիարժեք հետազոտված, անհրաժեշտության դեպքում ատամնածնո-

տային համակարգը նախապատրաստված լինի և հետագայում (ամրացնելուց 

հետո) դիսպանսեր հսկողության դեպքում երկար ժամանակ կարող են 

բարեհաջող ծառայել հիվանդներին։ 
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ԳԼՈՒԽ 5 

5.1. Լրիվ անատամության օրթոպեդիկ բուժումը լրիվ շարժական պրոթեզների 

պատրաստումով 
 

Ներածություն 

Անատամությունը մեկ, մի քանի կամ բոլոր ատամների բացակայութ-

յունն է: Այն կարող է լինել առաջնային կամ բնածին՝ ադենտիա, երկրորդային 

կամ ձեռքբերովի, մասնակի և լրիվ: Յուրաքանչյուր ծնոտի վրա ատամների լրիվ 

բացակայությունը կոչվում է լրիվ անատամություն: 

Առաջնայինը կարող է պայմանավորված լինել ատամի հյուսվածքների 

էմբրիոգենեզի խախտման հետևանքով սաղմի բացակայությամբ, ծկթման 

պրոցեսի խախտումների հետևանքով ռետենցված ատամների առաջացմամբ, 

ինչպես նաև կաթնատամների սուր բորբոքային պրոցեսների հետևանքով 

մշտական ատամի սաղմի մահվամբ:  

Երկրորդային լրիվ անատամության պատճառ կարող են լինել կարիեսը 

և դրա բարդությունները, պարօդոնտի հիվանդությունները, վնասվածքները, 

ատամների ոչ որակյալ կատարված նախնական բուժումները, ծնոտի ոսկրերի 

և դիմածնոտային շրջանի քրոնիկական բորբոքային պրոցեսները, բարորակ և 

չարորակ նորագոյացությունները, ատամների հեռացումները կոսմետիկ 

նկատառումներով: Շատ հազվադեպ է առաջնային լրիվ անատամություը:  
 

Հիվանդի հետազոտությունը 

Լրիվ անատամություն ունեցող անձանց քննելիս հետազոտվում են հի-

վանդի արտաքին տեսքի փոփոխությունները, խոսքի և ծամողական ակտի 

խանգարումները, ատամնաբնային ելունները, դրանց ապաճի աստիճանը, 

դրանք ծածկող լորձաթաղանթի վիճակը: Առավել ցայտուն է արտահայտվում 

‹‹ծերունական պրոգենիան››, որն անատամ ծնոտների պրոգենիկ փոխհարաբե-

րություն է: 

Ատամը հեռացնելուց հետո ատամնաբնային ելունը ենթարկվում է կա-

ռուցվածքային փոփոխության, որն ուղեկցվում է ատամնաբնի հատակում ոսկ-

րի գոյացմամբ և դրա ազատ եզրերի ապաճով: Ոսկրային վերքը լավանալուց հե-

տո փոփոխությունները չեն դադարում, այլ շարունակվում են, բայց արդեն ա-

պաճական պրոցեսների գերակշռմամբ: 

Ատամնաբնային ելունի ապաճն անդառնալի պրոցես է: Պրոթեզավորու-

մը չի կասեցնում ապաճական պրոցեսները, սակայն սխալ պրոթեզավորումն 

արագացնում է ոսկրի ապաճը:  

Ատամների կորստից հետո ծնոտների ոսկրերում և դրանք ծածկող փա-

փուկ հյուսվածքներում ընթանում են ապաճական պրոցեսներ, որոնք կտրուկ 

փոխում են բերանի խոռոչի անատոմիական պատկերը (նկ.5.1.1): Վերջինիս ու-

սումնասիրությունը կարևոր է հաջող պրոթեզավորում ապահովելու համար: 



221 
 

Լրիվ անատամություն ունեցող մարդկանց շրջանում նկատվում են 

շրթունքների և այտերի ներսանկում, քիթ-շրթունքային ծալքերի խիստ արտա-

հայտվածություն, իջած են լինում բերանի անկյունները, քթի ծայրը, անգամ որոշ 

դեպքերում կարող է նկատվել աչքի անկյունների իջեցում, խախտվում է դեմքի 

ստորին 1/3 հատվածի բարձրությունը, մկանների թորշոմածության հետևանքով 

դեմքը ձեռք է բերում ծերունական արտահայտվածություն: Բերանի խոռոչի և 

մասնավորապես ատամնաբնային ելունի կլինիկական պատկերը պայմանա-

վորված են ատամների կորստի պատճառով, այն ժամանակով, որն անցել է ա-

տամների կորստից հետո, նախկինում պրոթեզներ դնելով կամ չդնելով, 

ընդհանուր առողջական վիճակով, հիվանդի տարիքով և այլ անհատական ա-

ռանձնահատկություններով: 

Փոփոխություններ են զարգանում նաև քունքստորինծնոտային հոդում. 

հոդափոսիկը դառնում է տափակ, հոդագլխիկը տեղափոխվում է դեպի ետ և 

վերև:  

 

Անատամ ծնոտների պրոթեզային դաշտի անատոմիան 

 

Անատամ ծնոտների դասակարգումը 

Ինչպես նշվեց, անատամ ծնոտների ատամնաբնային ելունները կարող 

են ապաճած լինել տարբեր աստիճանի արտահայտվածությամբ՝ պայմանա-

վորված ատամների կորստի պատճառով, ժամանակահատվածով և ուղեկցվող 

այլ հիվանդություններով: Անատամ ծնոտները դասակարգվում են կլինիկական 

նկատառումներով, քանի որ դրանցով որոշ առումով որոշվում են բուժման 

պլանը, ազդում են կանխորոշվելու վրա, օգնում և հեշտացնում են բժիշկհիվանդ 

համագործակցությունը և գրառումները հիվանդության պատմության թերթի-

կում:  

Նկ. 5.1.1. Անատամ ծնոտների պրոթեզային 

դաշտի անատոմիան: 

1. վերին շրթունքի կենտրոնական սանձիկ 

2. այտային կողմնային ծալք 

3. քմային դար 

4. այտային կողմնային ծալք 

5. վերծնոտային թումբ 

6. «ահ» գիծ  

7. քմային կույր անցք 

8. թևակերպածնոտային ծալք 

9. հետաղորիքային եռանկյունի 

10. լեզվային սանձիկ 

11.ստորին թշային ծալք 

12.ստորին շրթունքի կենտրոնական 

սանձիկ 
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Տարբեր հեղինակների կողմից առաջարկվել են բազմաթիվ դասակար-

գումներ, որոնք հիմնված են ոսկրային հյուսվածքի ապաճի աստիճանի և 

ապաճական պրոցեսների տեղակայման վրա, սակայն ամենատարածվածը վե-

րին ծնոտի դեպքում Շրեդերի, ստորին ծնոտի դեպքում՝ Կելլերի կողմից 

առաջարկված դասակարգումներն են:  

Ըստ Շրեդերի՝ վերին անատամ ծնոտը լինում է 3 տեսակ. 

1. Առաջին տեսակը բնութագրվում է լավ պահպանված, ատամնաբնային 

բարձր ելունով, որը հավասարաչափ է ծածկված ամուր լորձաթաղանթով, 

բարձր թմբերով, խոր քիմքով, թույլ արտահայտված կամ բացակայող քմային 

դարով (տորուս): Անցման ծալքը, լորձաթաղանթի ծալքերի և մկանների կպման 

տեղերը ատամնաբնային կատարից հարաբերականորեն բարձր դիրքում են 

(նկ.5.1.2 ա): 

2. Երկրորդ տեսակ բնորոշ են ատամնաբնային ելունի միջին չափով ա-

պաճը, թույլ արտահայտված թմբերը, միջին բարձրության քիմքը, արտահայտ-

ված քմային դարը (նկ. 5.1.2 բ): 

3. Երրորդ տեսակ բնորոշ են ատամնաբնային ելունի լրիվ բացակայութ-

յունը, վերին ծնոտի մարմնի չափերի կտրուկ փոքրացումը, թույլ արտահայտ-

ված թմբերը, հարթ քիմքը և քմային լայն դարը: Անցման ծալքը կարծր քիմքի հետ 

նույն հարթության մեջ է (նկ.5.1.2 գ):  

Պրոթեզավորման տեսանկյունից ամենաբարենպաստը անատամ ծնոտ-

ների առաջին տեսակն է, քանի որ այդ դեպքում անատոմիական ռետենցիայի 

կետերը լավ են պահպանված, իսկ ամենաանբարենպաստը երրորդ տեսակն է:  

 Ըստ Կելլերի՝ ստորին անատամ ծնոտը լինում է 4 տեսակ. 

1.  Լավ արտահայտված ատամնաբնային ելունով ծնոտ. անցման ծալքը ա-

տամնաբնային կատարից տեղակայված է բավականին հեռու (նկ. 5.1.3 ա): 

2.  Խիստ արտահայտված հավասարաչափ ապաճած ատամնաբնային ելուն. 

շարժուն լորձաթաղանթը գրեթե ատամնաբնային կատարի մակարդակին է 

(նկ. 5.1.3 բ): 

3.  Երրորդ տեսակ դեպքում ատամնաբնային ելունը լավ արտահայտված է 

ֆրոնտալ ատամների շրջանում և խիստ ապաճած է կողմնային շրջանում 

(նկ. 5.1.3 գ): 

4.  Ատամնաբնային ելունը խիստ ապաճած է ֆրոնտալ ատամների շրջանում 

և լավ արտահայտված է աղորիքային շրջանում (նկ.5.1.3. դ): 

  

Նկ. 5.1.2. Վերին անատամ ծնոտների դասակարգումը ըստ Շրեդերի: 

ա բ գ 

Նկ.5.1.3. Ստորին անատամ ծնոտների դասակարգումը ըստ Կելլերի: 

ա բ գ դ 
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Պրոթեզավորման համար ամենաբարենպաստը առաջին և երրրորդ տի-

պերն են: 

Անատամ ծնոտների պրոթեզային դաշտի լորձաթաղանթի վիճակի գնա-

հատումը 

Ատամները հեռացնելուց հետո բերանի խոռոչում առաջացող փոփո-

խություններն ընդգրկում են ոչ միայն ատամնաբնային ելունները, այլև դրանք 

ծածկող լորձաթաղանթը և կարծր քիմքը: 

Ծնոտները ծածկող լորձաթաղանթը կարելի է բաժանել 3 տեսակ. 

1) Նորմալ լորձաթաղանթ. բնորոշվում է չափավոր ընկղմելիությամբ, 

լորձի չափավոր արտազատմամբ, վարդագույն երանգով, նվազագույն խոցե-

լիությամբ: Պրոթեզն ամրացնելու (ֆիքսացիայի) համար ամենաբարենպաստ է:  

2) Գերաճած լորձաթաղանթ. բնորոշվում է գերարյունությամբ, ամորֆ 

նյութի մեծ քանակությամբ, շոշափելիս փխրուն է: Պրոթեզը նրա վրա շարժուն է 

և հեշտությամբ կարող է անջատվել լորձաթաղանթից: 

3) Ապաճած լորձաթաղանթ. շատ ամուր է, սպիտակավուն երանգով, լոր-

ձային արտադրությամբ, աղքատ և չոր: Լորձաթաղանթի այս տեսակն ամե-

նաանբարենպաստն է պրոթեզn ամրացնելու համար: 

Սուպլին (Suppli) առաջարկել է ‹‹ծփացող լորձաթաղանթ›› հասկացութ-

յունը: ‹‹Ծփացող լորձաթաղանթը›› ատամնաբնային ելունի կատարին տեղա-

կայված փափուկ հյուսվածք է՝ զուրկ ոսկրային հենքից: Այն զարգանում է լորձա-

թաղանթի և ոսկրային հենքի անհամաչափ ապաճի հետևանքով և խանգարում 

է պրոթեզավորմանը:  

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթը բնութագրվում է ընկղմելիությամբ, 

այսինքն՝ ճնշման ազդեցությամբ առաձգական դեֆորմացիայի ենթարկվելու 

ունակությամբ: Ե.Ի. Գավրիլովը հաստատում է, որ պրոթեզային դաշտի լորձա-

թաղանթի ուղղաձիգ ընկղմելիությունը պայմանավորված է արյունատար 

անոթների ցանցով: Դրանք լցվելու և դատարկվելու հատկությամբ օժտված 

լինելու շնորհիվ կարող են պայմաններ ստեղծել հյուսվածքների ծավալային 

կրճատման համար: Ենթալորձաթաղանթային շերտում որքան խիտ և հարուստ 

է անոթային ցանցը, այնքան այդ հատվածում լորձաթաղանթն ավելի ընկղմելի 

է: Կարծր քիմքի լորձաթաղանթի տարածուն անոթային դաշտերով հատված-

ները կոչվում են բուֆերային գոտիներ: Որքան հյուսվածքներն ավելի մոտ են 

տեղակայված փափուկ քիմքին, այնքան ավելի ուժեղ են դրանց բուֆերային 

հատկությունները: Կարծր քիմքի լորձաթաղանթի բուֆերային հատկություննե-

րը նույնը չեն տարբեր անձանց դեպքում: Դրանք փոփոխվում են կյանքի 

ընթացքում՝ պայմանավորված տարիքային գործոններով, տեղային և ընդհա-

նուր տարբեր հիվանդությունների հետևանքով անոթների փոփոխություն-

ներով, ինչպես նաև լրիվ շարժական պրոթեզների ազդեցությամբ ապաճական 

պրոցեսների արագացման պատճառով: 

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի ընկղմելիությունը որոշվում է տարբեր 

մեթոդներով, գործիքներով և սարքերով: Ստացված տվյալները տարբեր են 

պրոթեզային դաշտի տարբեր հատվածներում և տատանվում են 0.1մմ –4.0 մմ: 
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Հատուկ սարքերի չլինելու դեպքում, ինչպես առաջարկում են Ա.Պ.Վորոնովը և 

մյուսները, ընկղմելիությունը կարելի է որոշել մատնային փորձով կամ բութ 

ծայրով գործիքի միջոցով:  
 

Լրիվ շարժական պրոթեզավորման ժամանակ օգտագործվող հիմնական 

հասկացությունները  

Շարժուն լորձաթաղանթն ունի շարակցական հյուսվածքի փխրուն 

ենթալորձաթաղանթային շերտ և հեշտությամբ հավաքվում է ծալքով: Այս 

տեսակ լորձաթաղանթով ծածկված են շուրթերը, այտերը, բերանի խոռոչի 

հատակը: Շրջակա մկանները կրճատվելիս այս տեսակ լորձաթաղանթը կարող 

է տեղափոխվել: Շարժունության աստիճանը խիստ տատանվում է:  

Անշարժ լորձաթաղանթ զրկված է ենթալորձաթաղանթային շերտից և 

վերնոսկրի վրա է: Վերջինից անջատված է շարակցական հյուսվածքի բարակ 

ֆիբրոզ շերտով: Անշարժ լորձաթաղանթ կա ատամնաբնային ելունների, քմային 

կարանի և քմային դարի հատվածներում, և միայն ճնշման ազդեցությամբ է, որ 

հայտնաբերվում է անշարժ լորձաթաղանթի ընկղմելիությունը՝ պայմանավոր-

ված շարակցահյուսվածքային շերտում առկա անոթային ցանցով:  

Անշարժ լորձաթաղանթն անցնում է շարժունի՝ առաջացնելով ծալք, որը կոչվում 

է անցման ծալք (նկ. 5.1.4): 

Չեզոք գոտն շարժուն և 

անշարժ լորձաթաղանթների 

միջև եղած սահմանն է: Այն 

անցնում է լորձաթաղանթի 

պասիվ-շարժուն հատվածով՝ 

անցման ծալքից փոքր-ինչ 

ներքև:  

Փականային գոտին 

առաջանում է լրիվ շարժա-

կան պրոթեզի եզրերի և 

պրոթեզային դաշտի ընկղմելի հյուսվածքների հետ կոնտակտի հետևանքով՝ 

պրոթեզի ողջ պարագծով, որից էլ առաջանում է շրջափակող եզերող փական: 

Հենց եզերող փականի գոյացմամբ է պայմանավորված օդի ներթափանցման 

կանխումը պրոթեզի տակ և հետևաբար վակուումի խախտումը:  

Լրիվ շարժական պրոթեզների սահմանները 

Վերին ծնոտի վրա լրիվ շարժական պրոթեզների սահմանագիծն անց-

նում է վեստիբուլյար կողմից՝ շարժուն և անշարժ լորձաթաղանթի անցման 

ծալքով՝ շրջանցելով սանձիկները և մկանների կպման տեղերը: Դիստալ 

սահմանն սկսվում է մի կողմի կարթային ակոսի վեստիբուլյար մասից (անցնում 

է կարթային ակոսի մեջտեղով), շարունակվում է կարծր և փափուկ քիմքերի 

միացման գծով (“Ah” գիծ)՝ վերածածկելով քմային փոսիկները, և ավարտվում է 

մյուս կողմի կարթային ակոսի վեստիբուլյար մասում: Ստորին ծնոտի վրա այն 

ընդգրկում է հետատամնային բարձիկները, անցնում է շարժուն և անշարժ 

Նկ.5.1.4. 1) ակտիվ - շարժուն լորձաթաղանթ  

2) պասիվ - շարժուն լորձաթաղանթ, 3) անշարժ 

լորձաթաղանթ: 
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լորձաթաղանթի անցման ծալքով՝ շրջանցելով սանձիկները և մկանների կպման 

տեղերը: 

Լրիվ շարժական պրոթեզների ֆիքսացիայի ժամանակակից մեթոդները 

Լրիվ շարժական պրոթեզների ֆունկցիոնալ արժեքն ուղիղ համեմա-

տականորեն պայմանավորված է դրանց ֆիքսացիայի աստիճանով, որն ավելի 

կարևոր նշանակություն է ձեռք բերում անատամ ծնոտների խիստ արտահայտ-

ված ապաճների դեպքում:  

Ֆիքսացիան լրիվ շարժական պրոթեզի ամրացումն է ծնոտի վրա, հան-

գիստ վիճակում: Պրոթեզի ֆիքսման ուժը պայմանավորված է բերանի խոռոչի 

անատոմիական պայմաններով, լորձաթաղանթի տեսակով և դրոշմի ստացման 

եղանակով:  

Ֆիքսացիայի բազմաթիվ մեթոդներից (մեխանիկական, կենսամեխա-

նիկական, ֆիզիկական, վիրաբուժական, ֆիզիկակենսաբանական) ամենից 

տարածվածը անատամ ծնոտներին լրիվ շարժական պրոթեզներ ամրացնելու 

ֆիզիկակենսաբանական մեթոդն է, որն առաջարկել է Ա. Կանտարովիչը 1924թ., 

և որը ներկայումս ստացել է բավական հանգամանալից տեսական հիմնավո-

րում: Մեթոդը հիմնված է ադհեզիայի և կոհեզիայի, ռետենցիայի և ֆունկցիոնալ 

կպչողականության կիրառման, ինչպես նաև բացասական մթնոլորտային 

ճնշման, լորձաթաղանթի և պրոթեզի միջև նվազագույն տարածության առկա-

յության և թքի մածուցիկության վրա:  

Ադհեզիան լորձաթաղանթի և պրոթեզի միջև կապն է, կոհեզիան՝ թքի 

կամ ջրի միջև մոլեկուլային կապը: Ադհեզիայի և կոհեզիայի ուժերն առաջանում 

են, եթե առկա են լորձաթաղանթի հստակ արտապատկերում և հպվող մակե-

րեսների լրիվ համապատասխանում: Վերջինս կարելի է ապահովել՝ անատամ 

ծնոտներից անհատական գդալներով ֆունկցիոնալ դրոշմներ ստանալով՝ 

կիրառելով ժամանակակից դրոշմանյութեր:  

Թքի մածուցիկությունն ազդում է պրոթեզի տակ թքի շարժի և հետևաբար 

նաև պրոթեզի ռետենցիայի վրա: Նախնապես հենց նա է պատասխանատու 

պրոթեզի ռետենցիայի համար և նպաստում է պրոթեզի տեղաշարժի կանխար-

գելմանը: Թքի որակի և քանակի փոփոխության հետ մեկտեղ նվազում է նաև 

պրոթեզի ռետենցիան: Պրոթեզի ռետենցիան բարելավվում է, երբ պրոթեզի և 

լորձաթաղանթի միջև փոքրանում է տարածությունն այնքանով, որքանով դա 

հնարավոր է, քանի որ որքան թքի շերտը բարակ է, այնքան պրոթեզի հենքն 

ամբողջությամբ է հարմարեցված պրոթեզային դաշտին, իսկ փափուկ հյուս-

վածքներն ամուր կպած են ոսկրին և աղավաղված չեն:  

Օպտիմալ ֆիզիկական ռետենցիայի համար մյուս գործոնների հետ 

մեկտեղ կարևոր կլինիկական գործոններից է պրոթեզի բազիսի հպման 

հստակությունը, որը պայմանավորված է թքի շերտի բարակությամբ. որքան 

բարակ է շերտի հաստությունը, այնքան մեծ են պահող ուժերը:  

Ֆունկցիոնալ կպչողականությունը պայմանավորված է պրոթեզի տակ 

բացասական ճնշման գոյացմամբ:  
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Ըստ Վ.Ե. Ավանտի (Avant WE, 1973) լրիվ շարժական պրոթեզի 

ռետենցիայի վրա կարող են ազդել հիվանդի տարիքը և ընդհանուր առողջական 

վիճակը, լորձաթաղանթի տեսակը, հիվանդի պրոթեզ դնելու փորձը, օրվա ժամը, 

պրոթեզի հենքի ջրակլանությունը և պրոթեզի հարմարացումը բերանի 

խոռոչում: 
 

Հոգեհուզական վիճակը լրիվ շարժական պրոթեզավորման մեջ 

Լրիվ շարժական պրոթեզավորման ժամանակ շատ կարևոր է հիվանդ-

ների հոգեհուզական նախապատրաստումը: 

Պրոթեզավորման լավ արդյունքներ ստանալու համար անհրաժեշտ է 

նաև շահել հիվանդի վստահությունը, ուշադիր լսել նրա գանգատները, հիվան-

դին բացատրել իր կարևոր դերը պրոթեզավորման դրական ելքի հարցում: 

Պրակտիկայում շատ են հանդիպում դեպքեր երբ հիվանդները բժշկի հանդեպ 

ունեցած անվստահության պատճառով թերագնահատում են պրոթեզները և 

հրաժարվում օգտվել լիարժեք պատրաստված պրոթեզներից, և, ընդհակառակը, 

հիվանդները շարունակում են օգտվել ֆունկցիոնալ և էսթետիկական տեսա-

կետներից ոչ լիարժեք պրոթեզներից: Հոգեբանական նախապատրաստման 

ժամանակ առավել մեծ ուշադրություն պետք է դարձնել առաջնակի պրոթեզա-

վորվող պացիենտներին, քանի որ կրկնակի պրոթեզավորվող հիվանդների 

համար այդ միջամտությունները նորություն չեն, և նրանք ավելի շուտ են 

հարմարվում դրանց: Սակայն կրկնակի պրոթեզավորվողներից պետք է ճշտել 

գանգատները հին պրոթեզներից և վերապրոթեզավորվելու պատճառը՝ նույն 

բացթողումները չկատարելու համար: 

Ախտաճանաչումը պետք է ներառի նաև հիվանդի հոգեկան վիճակը։ 

Բուժման ծրագրիրը հաջող իրականացնելու համար անհրաժեշտ պայմաններ 

են հիվանդի անվերապահ աջակցությունը և համագործակցությունը բժշկի հետ։ 
 

ԱՌԱՋԻՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Հիվանդի բժշկական գնահատումը  

Առաջին բուժայցի ժամանակ՝ հիվանդի հետ ծանոթանալուց հետո, պետք 

է լրացնել հիվանդի անձնական թերթիկը, որում արձանագրվում են նրա բժշկա-

կան վիճակի գնահատումը (anamnesis morbi) և կյանքի պատմությունը 

(anamnesis vitae): 

Հիվանդի վիճակի բժշկական գնահատումը խիստ կարևոր փուլ է և պետք 

է կատարվի նախքան բուժման որևէ քայլի դիմելը:  

Նախևառաջ պետք է ուշադրությամբ լսել, հիվանդի բոլոր՝ գլխավոր և 

երկրորդային գանգատները, որոնք հիվանդին ստիպել են դիմել բժշկի, ըմբռնել 

և գրի առնել՝ ուշադրությունը սևեռելով գլխավոր գանգատին: Այդ ընթացքում 

պարզ են դառնում նաև հիվանդի խառնվածքը և ընդհանրապես նրա 

վերաբերմունքը պրոթեզավորման հանդեպ: 

Այնուհետև անցնում են բուժական պատմությանը, որը ներառում է՝ 

1.  սոցիալական վիճակի պատմությունը, 

2.  ընդհանուր առողջական պատմությունը, 
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3.  ատամնաբուժական պատմությունը: 

Հիվանդի սոցիալական վիճակի պատմությունը լսելով՝ բժիշկը տեղե-

կանում է նրա տարիքի, աշխատանքի բնույթի, ընտանեկան վիճակի մասին. դա 

լիարժեք պրոթեզավորման կարևոր նախապայմաններից է:  

Ընդհանուր առողջական պատմության վերաբերյալ հարցումների ժամա-

նակ պարզվում են հիվանդի կրած հիվանդություններն անցյալում և ներկայում, 

օգտագործած դեղորայքը՝ առավել մեծ ուշադրություն դարձնելով այն հիվան-

դություններին և դեղորայքին, որոնք արտահայտվում են նաև բերանի խոռոչում 

և կարող են ազդել բուժման պլան կազմելու և պրոթեզավորման արդյունքների 

վրա, օրինակ՝ բրոնխային ասթմա, սրտանոթային անբավարարություն, ին-

սուլտ, ինֆարկտ, ալերգիա, էնդոկրին հիվանդություններ և այլն։ 

Ատամնաբուժական պատմությունն ընդգրկում է տվյալներ անցյալում 

տվյալ անձի տարած ստոմատոլոգիական հիվանդությունների և միջամտութ-

յունների, ատամների խնամքի և հեռացման պատճառների ու ժամանակահատ-

վածների մասին։ Եթե հիվանդը նշում է, որ ունի ռենտգենյան հին լուսանկարնե-

ր, բնական ատամների հին մոդելներ, դեմքի հին լուսանկարներ, որտեղ երևում 

են իր դիմագծերը (ֆաս և պրոֆիլ), ինչպես նաև ժպիտը, ապա պետք է խնդրել 

հիվանդին՝ ցույց տալու դրանք։ Անհրաժեշտ է պարզել՝ արդյոք հիվանդն ունի՞ 

կամ ունեցե՞լ է արհեստական հին ատամնաշարեր: Եթե ունի, ապա պետք է 

դրանք զննել՝ հայտնաբերելու դրանց թերությունները կամ առավելությունները, 

օրինակ՝ եզրերի երկարությունը, հետքմային պատնեշը, ատամների գույնը, ձևը, 

շարվածքը, միջծնոտային կենտրոնական հարաբերությունը և այլն։ Հարցում-

ների հիման վրա նոր ատամնաշար պատրաստելու ժամանակ պետք է փորձել 

ուղղել եղած թերությունները կամ ընդօրինակել առավելությունները։ 

Հաջորդ կարևոր փուլերից է հիվանդի հետազոտումը: Այն լինում է ար-

տաբերանային և ներբերանային: 

Արտաբերանային հետազոտությունը սկսվում է հիվանդի ներս մտնելու 

պահից՝ գնահատելով նրա ընդհանուր տեսքը՝ հաբիտուսը: Այնուհետև ուսում-

նասիրության գոտին տեղափոխվում է գլխի և պարանոցի հատված։ Ուշադրութ-

յամբ զննվում են մաշկի վիճակը, նրա վրա եղած վնասվածքները և ախատահա-

րումները, շրթունքների ատամնային հենարանը, բերանի անկյունների դիրքը և 

վիճակը, դեմքի շրջագծի անհամաչափությունը, աջ և ձախ կեսերի համաչա-

փության պահպանվածությունը, քիթ-շրթունքային ծալքի արտահաjտվածութ-

յունը և այլն: 

Ներբերանային հետազոտությունը լինում է տեսողական (վիզուալ) և 

գործիքային (մանուալ): Այն անհրաժեշտ է կատարել ուժեղ լույսի տակ՝ օգտա-

գործելով ատամնաբուժական հայելի, բութ ծայրով զոնդ։ Այս հետազոտությունը 

պետք է ընդգրկի շրթունքները, կարծր քիմքը, փափուկ քիմքը, ատամնաբնային 

կատարները, բերանի հատակը, վերին ծնոտի հետատամնային թամբիկները, 

ստորին ծնոտի հետաղորիքային եռանկյունաձև բարձիկները, լեզուն, կոկորդի 

գեղձերը, թշերը, մկանային կպումները և սանձիկները։ 
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Տեսողական (վիզուալ) հետազոտման ժամանակ բացահայտվում են 

լորձաթաղանթի գույնը, խոնավությունը և կոնսիստենցիան: Տեսողական հետա-

զոտումը լրացվում է շոշափողական հետազոտմամբ։ Մատներով շոշափվում են 

ոսկրային հյուսվածքները՝ ատամնաբնային ելունները, ցցվածքները՝ էկզօստոզ-

ները, բնորոշվում դրանց սրությունը, ներքնափոսերը, վնասվածքների կարծ-

րությունը և մյուս կառուցվածքների վիճակը։ 

Կարևոր է այնպիսի բնախոսական գործողությունների հետազոտումը, 

ինչպիսիք են բերանի բացվածքի, շրթունքների, լեզվի, փափուկ քիմքի շարժում-

ների, խոսքի, կլման, քունքստործնոտային հոդի ֆիզիոլոգիան ու ախտաբանու-

թյունը և դրանց գրանցումը հիվանդի անձնական թերթիկում։ 

Հետազոտման ժամանակ պետք է փորձել հայտնաբերել հիվանդի հար-

մարվողական ունակությունները։ 

Լրիվ անատամ ծնոտների վիճակի հետազոտման և գնահատման մեջ 

բավական տեղեկատվական են ռենտգեն պատկերների ուսումնասիրությունը, 

մասնավորապես ծնոտների ամբողջական ռենտգեն պատկերները:  

Ախտորոշումը կատարվում է միայն այն ժամանակ, երբ ուսումնասիր-

ված և արձանագրված են բոլոր բնական և անբնական երևույթները և դրանց -

պատճառներն ու հետևանքները։ Այդ ընթացքում հատուկ ուշադրություն պետք 

է դարձնել հիվանդի դիմածնոտային մկանների գործառության ներդաշնակութ-

յանը։ Հիվանդի մկանների առողջ վիճակը և բնական գործառության առկայութ-

յունը շատ հեշտացնում են բուժման ծրագրումը, հակառակ դեպքում միջծնոտա-

յին հարաբերությունների արձանագրումը շատ է դժվարանում։  

Քննության արդյունքի և ախտաճանաչման եզրակացության վրա հիմն-

վելով` կազմվում է բուժման ծրագիր, որն ընդգրկում է բուժման մանրամասն 

գործընթացն իր ճշգրիտ հերթականությամբ՝ արդյունավետ բուժում կազմակեր-

պելու համար։ 

Հիվանդի առողջական վիճակի գնահատման վերջին մասը հիվանդութ-

յան հետագա ընթացքի և բուժման ծրագրի հաջող կանխատեսումն է։ Դրա ա-

վարտից անմիջապես հետո բժշկի առաջնահերթ պարտականությունն է մատչե-

լի և համբերությամբ բացատրել հիվանդին հետազոտման արդյունքի, ախ-

տորոշման եզրակացության, առաջադրված բուժման ծրագրի և ընթացքի կան-

խատեսման մասին։ 

Բերանի խոռոչի նախապատրաստումը պրոթեզավորման 

Բերանի խոռոչի նախապատրաստումը լրիվ շարժական պրոթեզավոր-

ման, թերևս ամենակարևոր փուլերից մեկն է, որով կարող է պայմանավորված 

լինել վերջնական պրոթեզավորման արդյունքը: 

Նախապատրաստական միջամտությունները ներառում են հետևյալ 

գործողությունները՝ 

1. ոչ պիտանի և ռետենցված ատամների, ինչպես նաև նախկինում ոչ 

լիարժեք հեռացված ատամների մասերի հեռացում, 

2. ոսկրային դարերի և արտացցվածքների (էկզօստոզների) հեռացում, 

3. ատամնաբնային ելունների պլաստիկա, 
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4. անհրաժեշտության դեպքում՝ փափուկ հյուսվածքների պլաստիկա 

(‹‹ծփացող լորձաթաղանթի›› հեռացում, որոշ դեպքերում՝ սանձիկների պլաս-

տիկա), 

5. կրկնակի պրոթեզավորվող անձանց դեպքում հնարավոր են նախկին ոչ 

լիարժեք պրոթեզներից առաջացած պրոթեզային դաշտի բորբոքումներ, խոցո-

տումներ, պապիլոմատոզ փոփոխություններ, կեղծ լնդի առաջացում, առանց 

որոնց վերացման հնարավոր չէ կատարել լիարժեք պրոթեզավորում:  

Պրոթեզային դաշտի նախապատրաստական աշխատանքներից հետո բուն 

պրոթեզավորմանը կարելի է անցնել միայն բոլոր վերքերը լիարժեք սպիանա-

լուց հետո:  

Բերանի խոռոչը նախապատրաստելուց և վերքերի սպիանալու համար 

անհրաժեշտ ժամանակահատվածն անցնելուց հետո հիվանդին կրկնակի 

զննումեն, և պրոթեզային դաշտի վիճակի բավարար լինելու դեպքում միայն 

անցնում բուն պրոթեզավորմանը՝ լրիվ շարժական պրոթեզների պատրաստով: 
 

Առաջին բուժայց 

Կլինիկական փուլ 

Այս բուժայցի նպատակը, բացի հիվանդի բժշկական վիճակի կրկնակի 

գնահատումից, լրիվ անատամ բերանի վերին և ստորին ծնոտներից նախնական 

(անատոմիական) դրոշմի, որից հետո՝ նախնական մոդելի ստացումն է։ Այդ մո-

դելների վրա այնուհետև կառուցվում են կերպառու նյութից (պլասստմասայից) 

անհատական գդալներ, որոնք օգտագործվում են հիվանդի հաջորդ այցի ընթաց-

քում՝ վերջնական դրոշմ ստանալու համար։ 

 Առավել հստակ անատոմիական դրոշմ ստանալու համար ընտրվում է 

ստանդարտ մետաղական, ամբողջական, ոչ ծակոտկեն գդալ: Ընտրված գդալը 

պետք է համապատասխանի ծնոտի մեծությանը, թերևս մի քիչ ավելի մեծ լինի, 

քան ծնոտի մեծությունն է։ Գդալի մեծությունն անհրաժեշտ պայման է՝ ստանա-

լու լայնածավալ դրոշմներ, որոնք կպարփակեն ծնոտի բոլոր անհրաժեշտ անա-

տոմիական գոյացությունները, տարածուն եզրերը, ատամնային կատարները, 

վերին ծնոտի հետատամնային թմբիկը, քմային փոսիկները, ստորին ծնոտի հե-

տաղորիքային բարձիկը և այլն։ Ընտրված գդալները, մինչև նախնական դրոշմ 

ստանալը, մեղրամոմով ենթարկվում են ձևափոխության, իսկ անհրաժեշ-

տության դեպքում՝ հատուկ գործիքով: Վերին ծնոտի գդալը ետևի մասում առ-

հասարակ կարիք ունի ձևափոխության, այնպես, որ անպայմանորեն ներառվեն 

քմային փոսիկները, կարթային ակոսները և հետատամնային թմբիկներն ամ-

բողջությամբ, իսկ ստորին ծնոտի գդալները՝ այնպես, որ ներառվեն հետաղորի-

քային բարձիկները և ծնոտկորճային տարածքը։ 

 Ընտրված ստանդարտ գդալների դիստալ հատվածները մեղրամոմով 

ձևափոխելու համար մեղրամոմը տեղադրվում է տաք ջրով լի ամանի մեջ՝ 

փափկեցնելու նպատակով: Այնուհետև փափկած մեղրամոմը դրվում է գդալի 

համապատասխան հատվածում և տեղադրվում բերանի խոռոչի մեջ՝ համապա-

տասխան ծնոտի վրա՝ ամուր սեղմելով դիստալ հատվածները: Բերանի խոռոչից 

հեռացնելուց հետո գնահատվում է դիստալ հատվածների անատոմիական 
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գոյացությունների արտապատկերման աստիճանը (վերին ծնոտի թմբերը, 

հետթմբային շրջանը, ստորին ծնոտի դեպքում՝ հետաղորիքային հատվածը): 

Դրական արդյունքների դեպքում գդալը մեղրամոմի հետ միասին տեղադրվում 

է սառը ջրի մեջ՝ սառեցնելու համար: Ոչ լիարժեք արդյունքների դեպքում պրո-

ցեդուրան կրկնվում է մինչև բավարար արդյունք ստանալը:  

 Մեղրամոմի սառելուց հետո նրա մակերեսից ատամնաբուժական տաք 

շպատելով հեռացվում է 1մմ հաստությամբ մոմի շերտ՝ ալգինատե դրոշմանյու-

թի համար տարածություն ստեղծելու համար: Ստորադիր հյուսվածքների վրա 

հավասարաչափ ճնշում գործադրելու համար կարևոր նշանակություն ունի 

դրոշմանյութի զանգվածը, և այն պետք է հավասար հաստություն ունենա պրո-

թեզային դաշտի բոլոր հատվածներում. այդ իսկ պատճառով պարզ է դառնում 

մեղրամոմի այդ շերտի հեռացման կարևորությունը: Այս պրոցեդուրայից հետո 

գդալը ևս մեկ ամգամ տեղադրվում է սառը ջրի մեջ, որից հետո մեղրամոմի վրա 

սուր դանակով խազեր են արվում՝ դրոշմանյութի մեխանիկական ռետենցիայի 

համար: Ստանդարտ գդալի մյուս հատվածները մշակվում են հատուկ ադհե-

զիվներով:  

Նախնական դրոշմ ստանալու համար սովորաբար որպես դրոշմանյութ 

օգտագործվում են ալգինատե դրոշմանյութերը։ Ալգինատի փոշին ջրով շաղա-

խելիս առաջնորդվում են արտադրող հաստատության գիտական ցուցումներով: 

Դրոշմանյութի և ջրի քանակը պետք է ճշգրտորեն չափել։ Ջրի ջերմաստիճանը 

կարևոր է. սառը ջուրն ավելի նպատակահարմար է, քանի որ ավելի երկար ժա-

մանակ է պետք լավ շաղախելու համար։ Առաջին հերթին նախապես չափված 

փոշին լցվում է ռետինե թասիկի մեջ, ապա լցվում է համապատասխան քանա-

կությամբ ջուրը և շաղախվում` թանձր ու համասեռ զանգված ստանալու հա-

մար։ Այնուհետև ալգինատի շաղախը բահիկով լցվում է գդալի մեջ, և գդալը 

դրոշմանյութով տեղադրվում է բերանի մեջ՝ գդալի կենտրոնը համապատաս-

խանեցնելով վերին և ստորին շրթունքների կենտրոնական սանձիկներին։ Նախ-

քան գդալը բերանի մեջ դնելը լորձաթաղանթի վրայից թանզիվով օգնությամբ 

պետք է սրբել թքի մնացորդը:  

Վերին ծնոտի դրոշմման ժամանակ հիվանդը պետք է նստած լինի ուղ-

ղահայաց դիրքով, իսկ բժիշկը` հիվանդի աթոռի հետևում կանգնած ։ Ստորին 

ծնոտի դրոշմման ժամանակ հիվանդը պետք է աթոռի վրա նստած լինի 45 աս-

տիճան թեքությամբ, իսկ բժիշկը` հիվանդի աթոռի առջևում կանգնած։ 

Դրոշմանյութը կարծրանալուց հետո դրոշմը հեռացվում է բերանի խո-

ռոչից, գնահատվում և ուղարկվում աշխատանոց՝ դրոշմից տիպար ստանալու և 

անհատական գդալ պատրաստելու համար:  
 

Աշխատանոցային փուլը 

Մոդելի ստացումը դրոշմից 

Ալգինատի դրոշմի վրայից թքի մնացորդը լվացվում է ջրով, և թրթռիչի 

վրա ստացվում է գիպսե մոդելը։ Մոդելի ամենաբարակ մասը չպետք է 1սմ-ից 

պակաս լինի։ Պետք է սպասել գիպսի լրիվ կարծրացմանը և միայն դրանից հետո 

ալգինատի դրոշմը հեռացնել գիպսի մոդելից։ 



231 
 

Ստացված մոդելի եզրերը կարելի է կոկել հարդարող մեքենայով՝ 

չվնասելով պրոթեզային դաշտի ռելիեֆը՝ ստորին ծնոտի հետաղորիքային բար-

ձիկը, վերին ծնոտի հետատամնային թումբը, կարթային ակոսները, քմային փո-

սիկները, թշային ծալքն ամբողջությամբ՝ առնվազն ապահովելով եզրերից շուրջ 

5մմ դարականման տարածություն։ Այնուհետև պատրաստվում է անհատական 

գդալը:  

Ստանդարտ դրոշմագդալով ստացված անատոմիական դրոշմը բավա-

րար չէ պրոթեզային դաշտի ու եզրերի միկրոռելիեֆը և մակրոռելիեֆը հստակ 

արտացոլելու ու հետագայում լիարժեք պրոթեզ պատրաստելու համար: Այդ 

նպատակով արդեն տասնյակ տարիներ կիրառվում է վերջնական ֆունկցիոնալ 

դրոշմների ստացումն անհատական գդալներով:  

Կան անհատական գդալների պատրաստման բազմաթիվ եղանակներ: 

Նախկինում դրանք պատրաստվում էին մոմից, հետագայում գիպսային մոդելի 

վրա՝ թիթեղային պոլիստիրոլից, օրգանական ապակուց, պլաստմասսայից՝ 

յուրաքանչյուրն իր տեխնոլոգիական մշակմամբ: Վերջին տասնամյակներում 

առավել լայն տարածված են ակրիլե /պլաստմասսե/ կոշտ անհատական գդալ-

ները, որոնք առավել որակյալ են, և դյուրին է դրանց օգտագործումը: Գդալները 

նախընտրելի է պատրաստել առանց բռնիչների, քանի որ դրանք կարող են 

սահմանափակել շրթունքի շարժումները և խանգարել ֆունկցիոնալ շարժում-

ներին՝ հնարավորություն չտալով հետագայում լիարժեք ձևավորել նրա եզրերը: 

Բացառություն կարելի է անել ստորին ծնոտի համար, երբ ատամնաբնային 

ելունը խիստ ապաճած է, և դրա պատճառով մակերեսը շատ փոքր է, ու ձեռքով 

բռնելը դժվարացնում է:  
 

Անհատական գդալի պատրաստումը փոշեկաթիլային եղանակով  

Կարծրացած նախնական մոդելի վրա մատիտով գծվում են պատրաստ-

վող անհատական գդալի սահմանները: Սահմանագիծը մատիտով ճշտելուց 

հետո սուր գործիքով այդ գծի վրա 1/2մմ խորությամբ ակոս է փորվում: 

Այնուհետև մոդելը տեղադրվում է զուգահեռաչափի վրա 45˚ թեքությամբ. դա 

այն թեքությունն է, որով արհեստական ատամները տեղադրվում են բերանում: 

Մոմով չեզոքացվում են բոլոր ներքնափոսերը՝ հետագայում գդալը մոդելից 

հեշտությամբ հեռացնելու նպատակով: Այնուհետև փոշեկաթիլային եղանակով 

պատրաստում են անհատական գդալը: Պրոթեզային դաշտն անհրաժեշտ է 

մշակել մեկուսիչ /անջատիչ/ ջնարակով և սպասել մինչև չորանալը, ապա 

ինքնակարծրացող պլաստմասսայի մոնոմերը և պոլիմերը շերտ առ շերտ 

քսվում են մոդելի վրա: Սկզբում քսվում է հեղուկը, այնուհետև վրան լցվում է 

փոշին, այնուհետև՝ կրկին հեղուկը, և այսպես մինչև համապատասխան 

հաստություն ստանալը /2մմ/: Այս եղանակով գդալի պատրաստման ժամանակ 

գործողություններն արվում են հատված առ հատված: Գդալը պատրաստելիս 

հեղուկը և փոշին պետք է լցվեն՝ պահպանելով չափը: Հեղուկը չափից ավելի 

լինելու դեպքում այն կծորի, որի հետևանքով որոշ հատվածներում գդալը ավելի 

հաստ կստացվի, որոշ հատվածներում՝ բարակ: Փոշին սահմանվածից ավելի 

լինելու դեպքում այն բավարար չափով չի հագենա հեղուկով, որի հետևանքով 
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կխախտվի պլաստմասսայի պոլիմերացումը: Բոլոր դեպքերում էլ պոլիմերաց-

ման խախտումները կհանգեցնեն հետպոլիմերիզացիոն կրճատման ավելի 

կտրուկ արտահայտվածությանը:  

Պլաստմասսան կարծրանալուց հետո պատրաստի անհատական գդալն 

անջատում են գիպսի մոդելից և եզրերը մշակում՝ գիպսի մոդելի վրա գծված 

սահմանների համաձայն: Անհրաժեշտ է խնամքով մաքրել գդալների ներսի 

մասում եղած գիպսի մնացորդները և ուղարկել կլինիկա՝ հետագա աշխա-

տանքների համար:  

Առավելությունները. պատրաստվում է արագ /15-20 րոպե/, պրոթեզային 

դաշտի ռելիեֆն ավելի հստակ է դրոշմվում, հետպոլիմերիզացիոն կրճատումը 

զգալիորեն նվազում է, ինքնարժեքն ավելի ցածր է: 

  Նկարագրված եղանակը թերևս ունի նաև բացասական կողմ: Դա 

հեղուկի /մոնոմերի/ փոքր-ինչ գերածախսն է, որը պայմանավորված է գդալի 

պատրաստման ընթացքում նրա արագ գոլորշիանալու հատկությամբ: 
 

Երկրորդ բուժայց 

Լրիվ շարժական պրոթեզավորման երկրորդ այցելության նպատակը 

անհատական գդալով վերին և ստորին անատամ ծնոտներից վերջնական դրոշմ 

ստանալն է, որի համար անհրաժեշտ է, որ բերանի լորձաթաղանթը թարմ և ա-

ռողջ վիճակում լինի: Ուստի կրկնակի պրոթեզավորվող հիվանդներին անհրա-

ժեշտ է բացատրել, որ գիշերը քնելուց առաջ իրենց արհեստական հին ատամ-

նաշարերը պետք է առնվազն 7-8 ժամ բերանից հանեն, իսկ նախքան հաջորդ 

հանդիպումը 24 ժամ բացարձակապես հրաժարվեն արհեստական ատամնա-

շարերը դնելուց։  

Վերջնական դրոշմներից էլ պատրաստվում են անատամ ծնոտների 

վերջնական մոդելները։ Այնուհետև դրանց վրա կերպառու նյութից պատրաս-

տվում են կարծր հիմքեր, որոնք օգտագործվելու են հաջորդ՝ երրորդ բուժայցի 

ընթացքում՝ միջծնոտային հարաբերություններն արձանագրելու և ստացված 

արդյունքը հոդափոխանակիչի վրա փոխադրելու համար։ 

Առաջին հերթին պետք է հետազոտել հիվանդի բերանի խոռոչը և ստու-

գել, որ բոլոր փափուկ հյուսվածքները առողջ վիճակում լինեն։ Վերջնական 

դրոշմի ստացման աշխատանքներն իրականացնելու համար նախ անհրաժեշտ 

է ձևափոխել վերին և ստորին ծնոտների անհատական գդալները՝ հաշվի 

առնելով վերջիններիս եզրերի երկարությունը: Անհրաժեշտության դեպքում 

պետք է կարճացնել գդալի եզրերի այդ հատվածները։ Բոլոր սանձիկները և 

մկանների կպումները շրջանցել այնպես, որ գդալի համապատասխան մասը 

չխանգարի դրանց ազատ շարժումներին։ Վերին ծնոտի անհատական գդալի հե-

տևի սահմանը պետք է երկարի և ներառի կարթային փորակի շրջանն ու քմային 

փոսիկները։ Եզրերում ձևափոխված գդալը չպետք է ճնշի փափուկ հյուսվածք-

ները և կաշկանդի դրանց ազատ վիճակը. ֆիզիոլոգիական շարժումների 

ժամանակ այն պետք է անշարժ լինի:  

Գդալը տեղադրելով բերանի մեջ՝ վերին ծնոտի վրա, մի ձեռքի ցուցամա-

տը պետք է հենել գդալի կարծր քիմքի մասին և անշարժացնել այն։ Հիվանդին 
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պետք է խնդրել, որ բերանը լայն բացի, մյուս ձեռքի մատներով մի կողմ են 

տարվում վերին շրթունքը, աջ այտը, ապա ձախ այտը, և մեկ առ մեկ զննվում են 

գդալի եզրերի և հարակից փափուկ հյուսվածքների հարաբերակցությունը։ 

Քիմիական մատիտով նշվում են առկա երկար եզրերը, և ապա դրանք կարճաց-

վում են։ Բերանի մեջ գդալը պետք է կայուն լինի, մինչև անգամ նրա եզրերին 

հպվող փափուկ հյուսվածքների բնական շարժման ժամանակ։ Այս հանգաման-

քը բացառվում է, երբ ատամնաբնային ելունը չափազանց ապաճած է։ 

Եթե հիվանդն ի վիճակի չէ իրականացնելու բժշկի ցուցումները 

(ֆիզիոլոգիական մկանային շարժումներ), գդալի եզրերի ավելորդ երկարությու-

նից խուսափելու համար կարելի է շոշափել սահմանային փափուկ հյուսվածք-

ները` արհեստականորեն վերարտադրելով այդ ֆիզիոլոգիական շարժումները 

պասիվ եղանակով: 

Ստորինի ծնոտի անհատական գդալը ևս հարմարեցվում է ֆունկցիոնալ 

փորձերով, մասնավորապես բերանը լայն բացելու, լեզուն դուրս հանելու, աջ և 

ձախ կողմեր տանելու շարժումների միջոցով: Լիարժեք հարմարեցված գդալն 

այդ շարժումների ժամանակ պետք է անշարժ մնա: Անհրաժեշտության դեպքում 

կարելի է կատարել պասիվ շարժումներ:  

Պատրաստի անհատական գդալը վերը նշված ֆունկցիոնալ փորձերի 

հիման վրա հարմարեցվում է պրոթեզային դաշտի վրա այնպես, որ այն տարբեր 

շարժումների ժամանակ անշարժ մնա: Ընդ որում՝ պետք է խուսափել եզրերը 

չափից ավելի կարճացնելուց, քանի որ այդ դեպքում ևս թեև գդալը կարող է մնալ 

անշարժ, բայց եզրերի ոչ լիարժեքության պատճառով շրջանաձև եզերող 

փականը ճիշտ չի ձևավորվի, հետևաբար պրոթեզի ֆիքսումը ոչ բավարար 

կլինի:  

Այնուհետև ֆրեզով եզրերը հղկվում են 45° անկյան տակ՝ տարածություն 

ստեղծելով դրանք ձևավորող ջերմապլաստիկ դրոշմանյութի համար: Դրանից 

հետո ջերմապլաստիկ նյութով պետք է անցնել բուն եզրերի ձևավորմանը: 

Արտադրության մեջ կան տարբեր տեսքով արտադրված ջերմապլաստիկ 

զանգվածներ, սակայն բոլորի դեպքում աշխատանքի սկզբունքները նույնն են 

(որպես մատիտներ, սկավառակ, ներարկիչի մեջ լցված և այլն): Ջերմապլաստիկ 

նյութը պետք է դրոշմի բոլոր մկանային կպումների սահմանները, սանձիկը, 

այտային և շրթնային ակոսները՝ առանց դրանք տեղաշարժելու։ 

Սպիրտայրոցի վրա տաքացված կամ տաք ջրային բաղնիքում հալեցված 

ջերմապլաստիկ նյութը տեղադրվում է անհատական գդալի նախօրոք չորաց-

րած եզրին: Պետք չէ թույլ տալ, որ դրոշմանյութն անցնի գդալի եզրից ներս։ Բա-

ցառություն է քիմքի հետին սահմանը և առջևի կամարի մասը ժանիքից ժանիք 

հատվածում, եթե ներքնափոսեր կան։ Այնուհետև գդալը մի ակնթարթ մտցվում 

է տաք ջրով լի թասիկի մեջ՝ լորձաթաղանթը այրելուց խուսափելու համար, և 

այն տաք ջրի միջից հանելով՝ անմիջապես տեղադրվում է բերանի խոռոչում՝ 

պրոթեզային դաշտի վրա՝ ակտիվ և պասիվ շարժումների միջոցով համապա-

տասխան եզրը ձևավորելու համար: Գդալը բերանի խոռոչից հեռացնելուց հետո 
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այն անմիջապես ընկղմվում է սառը ջրով լի թասիկի մեջ՝ ջերմապլաստիկ նյութը 

սառեցնելու համար: 

Վերին ծնոտի անհատական գդալի եզրերի վերջնական ձևավորումը 

կատարվում է չորս հատվածով՝ հետևյալ հաջորդականությամբ՝ 1) որևէ կողմի 

ժանիքից վերին ծնոտային թումբ եղած սահմանը, 2) սիմետրիկ կողմը, 3) 

ժանիքից ժանիք ընկած հատվածը, 4) հետին քմային սահմանը: Ստորին ծնոտի 

վրա այն կատարվում է վեց հատվածով և հետևյալ հերթականությամբ՝ 1) որևէ 

կողմի ժանիքից մինչև հետաղորիքային հատվաըն ընկած սահմանը վեստի-

բուլյար կողմից, 2) սիմետրիկ կողմը, 3) 

ժանիքից ժանիք եղած հատվածը 

վեստիբուլյար կողմից, 4) օրալ կողմից 

ժանիքից դեպի դիստալ հատվածն է 

ձևավորվում, 5) սիմետրիկ կողմը, 6) 

ժանիքից ժանիք ընկած հատվածն օրալ 

կողմից (նկ. 5.1.5, 5.1.6): 

Լեզվային շրջանում հիվանդին 

պետք է խնդրել, որ բերանը լայն բացի, 

լեզուն դուրս հանի և փորձի լեզվի ծայրը 

հասցնել վերին շրթունքին։ Զգույշ պետք 

է լինել, որ գդալը չանցնի այտային դա-

րակի սահմանից դուրս։ Իսկ դա կարելի 

է իմանալ՝ այտը շոշափելով դրսի կող-

մից։ Գդալը չպետք է երկարի ծամիչ 

մկանների սահմանից ներս։ 

Ձևավորված գդալի կայունու-

թյունը պրոթեզային դաշտի վրա լեզվի բնական շարժումների ժամանակ կարելի 

է փորձել բերանը բաց վիճակում՝ հիվանդին խնդրելով լեզուն դեպի աջ ու ձախ 

շարժել։ 

Ջերմապլաստիկ դրոշմանյու-

թով ճիշտ ձևավորված եզրը լինում է 

հարթ, փայլուն մակերեսով, կլորաց-

ված եզրով: 

Նման եղանակով եզրերը 

ձևավորելուց հետո միայն կարելի է 

անցնել վերջնական դրոշմի ստաց-

մանը թիոկոլային, սիլիկոնային կամ 

ցինկօքսիդ-էվգենոլային դրոշմանյու-

թերով: Եզրերը ձևավորած դրոշմա-

գդալով ստացված վերջնական դրոշ-

մի վրա ավելի հստակ է արտահայտ-

վում պրոթեզային դաշտի ռելիեֆը 

եզրերի հատվածում՝ շարժուն և 

Նկ. 5.1.5. Վերին ծնոտի անհատական 

գդալի ջերմապլաստիկ դրոշմանյութով 

եզրերի ձևավորման 

հաջորդականությունը: 

Նկ. 5.1.6. Ստորին ծնոտի անհատական 

գդալի ջերմապլաստիկ դրոշմանյութով 

եզրերի ձևավորման հաջորդականությունը:
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անշարժ լորձաթաղանթների սահմանը՝ շրջանցելով սանձիկները ու մկանների 

կպման տեղերը: Դա ապահովում է լիարժեք շրջանաձև եզերող փականի 

ստեղծումը և նաև լրիվ շարժական պրոթեզի ֆիքսումն ու կայունացումը: 

Եզրերի մաս-մաս, հաջորդական ձևավորումը նպաստում է տվյալ հատվածի 

մանրակրկիտ և մեծ ճշգրտությամբ ձևավորմանը, որն ի վերջո հնարավո-

րություն է տալիս ստանաու լիարժեք դրոշմ:  
 

Վերջնական դրոշմի ստացումը 

Վերջնական դրոշմի ստացումը ևս լրիվ շարժական պրոթեզավորման 

շատ կարևոր փուլերից է, ուստի հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել դրան, 

քանի որ վերջնական դրոշմի վրա պրոթեզային դաշտի ռելիեֆի, նրա եզրերի 

վերարտադրության հստակությամբ է պայմանավորված, թե պատրաստված 

պրոթեզը որքանով հստակ կլինի և կհամապատասխանի պրոթեզային դաշտին, 

որը մյուս գործոնների հետ մեկտեղ ֆունկցիոնալ տեսակետից լիարժեք 

պրոթեզների պատրաստման գլխավոր պայմանն է: 

Վերջնական դրոշմ ստանալու համար կիրառվում են հոսուն սիլիկո-

նային, թիոկոլային, որոշ դեպքերում՝ ցինկօքսիդ-էվգենոլային դրոշմանյութեր: 

Սիլիկոնային դրոշմանյութերով դրոշմ ստանալու ժամանակ նախօրոք 

անհատական գդալի ողջ մակերեսն անհրաժեշտ է մշակել հատուկ կպչուն 

նյութով (ադհեզիվ)՝ բերանի խոռոչից դրոշմի դուրսհանման ժամանակ դրոշ-

մանյութի անջատումն անհատական գդալից կանխելու համար: Դրանից հետո 

դրոշմանյութը շաղախվում է արտադրողի ցուցումներին համապատասխան և 

տեղադրվում բերանի խոռոչում: Դրոշմը կարծրանալու համար անհրաժեշտ 

ժամանակամիջոցն անցնելուց հետո այն հեռացվում է բերանի խոռոչից, և 

գնահատվում է ստացված դրոշմը: Լիարժեք դրոշմը պետք է անթերի արտատպի 

պրոթեզային դաշտի անատոմիական բոլոր գոյացությունների ռելիեֆը, բացա-

կայեն օդաբշտիկները, դրոշմանյութի հաստությունը հավասար տարածված լի-

նի ողջ պրոթեզային դաշտով, անհատական գդալը չթափանցի ոչ մի 

հատվածում:  

Վերին ծնոտից դրոշմ ստանալու ժամանակ բժիշկը պետք է կանգնի հի-

վանդի աթոռի հետևում։ Հիվանդի աթոռը պետք է իջեցված լինի, իսկ նա՝ նստած 

ուղղահայաց դիրքով։ Բերանի հյուսվածքները պետք է չորացված լինեն թքից։ 

Դրոշմանյութով լցված գդալը բերանի մեջ տեղադրելիս պետք է վերին շրթունքը 

բարձրացնել և շրթունքի սանձիկը համաձայնեցնել նրան համապատասխանող 

գդալի կտրվածքին։ Անհատական գդալի քիմքի հատվածում՝ միջային գծով, 

պետք է բացել երկու անցք (2-3մմ տրամագծով)՝ մեկը՝ կարծր քիմքի միջին 1/3 

հատվածում, իսկ մյուսը՝ կտրիչային անցքի շրջանում: Դրոշմը ստանալու 

ժամանակ այդ անցքերից դուրս է հոսում ավելորդ դրոշմանյութ, և չեզոքացվում 

է հիդրավլիկ ճնշումը։ 

Դրոշմ ստանալու ժամանակ ցուցամատը դրվում է գդալի քիմքի մասի 

մեջտեղում և թեթևակի սեղմվում դեպի վեր՝ ուղղահայաց ուղղությամբ, իսկ 

բթամատը դրվում է գդալի վեստիբուլյար կողմից և թեթև սեղմվում դեպի ետ` 

կանխելու գդալի առաջխաղացումը։ 
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Հիվանդի բերանը պետք է լայն բացված լինի, վերին շրթունքը՝ հանգիստ 

ու ցած իջած վիճակում։ Այդ ձևով վերին շրթունքի սանձիկը կդրոշմվի գդալի հա-

մապատասխան փոսիկում։ Գդալն անշարժ պահվում է մինչև դրոշմանյութի 

վերջնական կարծրացումը։ Այնուհետև դրոշմն անջատվում է պրոթեզային 

դաշտից, ապա հեռացվում բերանի խոռոչից։ 

Ստորին ծնոտի դրոշմը ստանալիս հիվանդի աթոռը պետք է լինի միջին 

բարձրության վրա, իսկ հիվանդը՝ նստած 45˚ թեքությամբ։ Այս գործողության 

ժամանակ բժիշկը պետք է կանգնած լինի հիվանդի աթոռի առջևում։ 

Դրոշմանյութով լցված գդալը տեղադրվում է բերանի խոռոչում այնպես, 

որ այն գրավի իր ճշգրիտ տեղը, միաժամանակ հիվանդին պետք է խնդրել լեզուն 

առաջ բերել և փորձել լեզվի ծայրով հպվել վերին շուրթին. կատարվում են նաև 

այտերի ակտիվ և պասիվ շարժումներ: Այնուհետև երկու ցուցամատները 

դրվում են գդալի աջ և ձախ կողմերում՝ հետևի ատամների հատվածում, բթա-

մատներով բռնվում է ստորին ծնոտի ներքևի մասից և այդ վիճակում անշարժ 

պահվում է մինչև դրոշմանյութի կարծրանալ։  

Դրոշմանյութը վերջնական կարծրանալուց հետո դրոշմը հանվում է բե-

րանի խոռոչից և գնահատվում: 
 

Վերջնական (ֆունկցիոնալ) դրոշմի պարուրում (արկղումը) 

Մեթոդի էությունը այն է, որ հատուկ թիթեղով և մոմով ֆունկցիոնալ 

դրոշմը կարծես թե պարուրում են (արկղում) ողջ պարագծով՝ գիպսե մոդել 

ստանալու ժամանակ դրոշմի եզրերը պաշտպանելու համար:  

Գիպսե մոդելի ստացումը ցանկալի է անել հնարավորինս շուտ՝ միշտ 

հետևելով դրոշմանյութը պատրաստող հաստատության ցուցումներին՝ դեֆոր-

մացիայից խուսափելու համար։ Դրոշմը լվացվում է ջրով՝ մնացորդային թուքը 

հեռացնելու համար, և չորացվում է։ Անհատական գդալի կարծր հենքի վրա 

տեղադրվում է կպչուն մոմը՝ եզրերից 3մմ հեռավորության վրա (ուղղահայաց 

հարթությամբ): Այնուհետև կպչուն մոմի վրա տեղադրվում է թելանման մոմ՝ 5մմ 

տրամագծով: Դրանից հետո հատուկ թիթեղով կաղապարվում է վերջնական 

դրոշմը: Կաղապարի հերմետիկությունը ստուգվում է ջրային փորձով, որից 

հետո գիպսը շաղախվում է և թրթռիչի վրա լցվում կաղապարի մեջ՝ օդաբշտիկ-

ներ չառաջանալու նպատակով: Գիպսի վերջնական կարծրանալուց հետո դրոշ-

մը մի քանի րոպեով դրվում է տաք ջրի մեջ՝ եզրերի դրոշմանյութը փափկացնե-

լու համար, ապա դրոշմը զգուշությամբ անջատվում և հեռացվում է գիպսե մո-

դելից։ 

Եթե դրոշմը ճշգրտորեն է կաղապարված, ապա ստացված մոդելի վրա 

ֆունկցիոնալ դրոշմի եզրերը վերարտադրվում են հստակ, և այն շատ քիչ 

հղկումների անհրաժեշտություն է ունենում։ Ամեն դեպքում գիպսի շուրջը 

հղկումները պետք է կատարել զգուշորեն՝ մոդելը չվնասելու համար։ Մոդելի 

հաստությունն ամենաբարակ մասում պետք է լինի 10-15 միլիմետր։  

Ստացված մոդելի վրա կառուցվում են կարծր հենքերը՝ հետագա 

աշխատանքները շարունակելու համար:  
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Անհատական գդալի եզրերի ձևավորման այս եղանակի կիրառումը, 

զուգակցված դրոշմի պարուրման հետ, ապահովում է պրոթեզի լիարժեք 

ֆիքսումը, և տեղադրելիս ու դրանից հետո այդ հատվածները շտկելու կարիք 

գրեթեչի լինում: 

Երրորդ բուժայց 
 

Այս փուլի նպատակը կարելի է ստորաբաժանել 3 մասի՝ 

1) հիվանդի միջծնոտային հարաբերությունների արձանագրում և դրանց փո-

խադրում հոդափոխանակիչի վրա, 

2) արհեստական ատամների, դրանց նյութի, գույնի, մեծության, ձևի և տեսակի 

ընտրություն, 

3) արհեստական ատամների շարվածք և նախապատրաստում հաջորդ բուժայ-

ցին՝ բերանի մեջ փորձելու համար։ 
 

Կլինիկական փուլ 

Վերին ատամնաշարի հետին սահմանի հաստատումը 

Վերին ատամնաշարի հետին սահմանագիծը սկսվում է մի կողմի կար-

թային ակոսի այտային մասից, շարունակվում է շարժուն և անշարժ քիմքի ա-

ռանցքի միջով՝ հասնելով մյուս կողմի կարթային փորակի այտային վերջավո-

րությանը։ Սահմանագիծը ճշտելու և գծելու համար նախ ցուցամատով շոշա-

փվում են վերին ծնոտի հետատամնային թումբը, կարթաձև ելունը և կարթային 

փորակը։ Նույնը կրկնվում է բերանի հայելիով, և ապա քիմիական սրածայր մա-

տիտով նշանակվում է ատամնաշարի հետին սահմանն այդ շրջանում (աջ և 

ձախ կողմերում)։ 

Այնուհետև հիվանդին խնդրում են բերանը լայն բացել և մի քանի անգամ 

արտասանել «ահ» հնչյունը։ Այդ ժամանակ երևում է առանցքային գիծը, որը 

շարժուն և անշարժ քիմքերը բաժանում է միմյանցից, և մատիտով գծվում է այդ 

առանցքը՝ միացնելով աջ և ձախ կարթային փորակների միջև նշանակված գծե-

րը։ Այսպիսով, ստացվում է վերին ծնոտի ատամնաշարի հետին սահմանը։ Որ-

պեսզի այս գիծը փոխադրվի գիպսե մոդելի վրա՝ օգտագործվում է նախորդ բու-

ժայցի ժամանակ պատրաստված կերպառու հիմքը, որի հետին եզրը, սակայն, 

ավելի երկար է, քան ճշտված սահմանը։ Այս նպատակով կերպառու հիմքը տե-

ղադրվում է բերանի մեջ՝ վերին ծնոտի վրա, և պահվում մեկ ձեռքով, իսկ մյուս 

ձեռքով փակվում է հիվանդի քիթը և սեղմելով այն՝ հիվանդին խնդրում են փչել 

քթով։ Այդ ժամանակ շարժուն քիմքն իջնում է ցած և ճնշում գործադրում կերպա-

ռու հիմքի վրա, որի շնորհիվ էլ դրոշմվում է հետամնաշարային սահմանագիծը։ 

Այնուհետև պլաստմասսե հիմքը հեռացվում է բերանի խոռոչից, և նրա 

ներսի մասում երևում է տպված սահմանագիծը։ Մատիտով պետք է ավելի 

հստակեցվի և հարկ եղած դեպքում կարճացվի հիմքի հետին հավելյալ մասը։ 

Այդ ժամանակ պետք է շատ զգույշ լինել, որ այն չափից ավելի չկարճանա, քանի 

որ սահմանագիծը վերջնականապես ճշտված չէ, և ճիշտ է թողնել 1-2մմ ավելի 

երկար և վերջնական կարճացնել ստուգելուց հետո։ 

Սահմանագիծը ստուգելու համար նախ չորացվում է պլաստմասսե հիմ-

քը, մատիտով նշանակվում է հետևի սրածայր եզրը, ապա խոնավ բամբակով 
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սրբվում է քիմքի վրա գծած նախորդ գիծը: Հետո այն պետք է տեղադրել վերին 

ծնոտի վրա՝ մեկ ձեռքով անշարժ պահելով, իսկ մյուսով բռնելով քթի թևերը՝ 

սեղմել դրանք և խնդրել, որ հիվանդը փչի քթով։ Այդ դեպքում շարժուն քիմքն 

իջնում է ցած, ճնշում գործադրում պլաստամասսե հիմքին, և նրա հետին գիծը 

դրոշմվում է քիմքի լորձաթաղանթի վրա։ 

Սրա շնորհիվ քիմքի լորձաթաղանթի վրա ստացվում է մի շատ հստակ 

գիծ։ Պլաստմասսե հիմքը բերանից հանելուց հետո պետք է ստուգել, թե գծված 

սահմանը համապատասխանո՞ւմ է արդյոք մեր ծրագրին։ Եթե ոչ, ապա զգու-

շությամբ պետք է կատարել հարկ եղած ճշտումները։ 

Ստացված արդյունքը վերին ծնոտի վերջնական մոդելի վրա փոխադրե-

լու և հետին պատնեշ ստեղծելու համար պլասստմասե հիմքը տեղադրվում է 

գիպսե մոդելի վրա և սուր գործիքով գծվում 

հետին եզրը։ Ստացվում է մակերեսային ա-

կոս, որը համապատասխանում է արհես-

տական ատամնաշարի հետին սահմանին։ 

Սա հստակեցվում է կարմիր մատիտով։ 

Գնդաձև N 8 (d=1,5մմ) բորով այն խորացվում 

է 1մմ –ի չափով։ Սև մատիտով գծվում է հե-

տին պատնեշի հատակագիծը։ Տարբեր 

հատվածներում այդ խորությունը տարբեր է։ 

Հաշվի առնելով, որ կարթային փորակի մեջ-

տեղում թևակերպածնոտային կապանն է, 

այստեղ պատնեշը մակերեսային է, ունի 1 

մմ խորություն և 1,5 մմ լայնություն։ 

Քիմքի մեջտեղով անց-

նում է միջին կարը, որն ավելի 

կարծր է, և պատնեշը կարող է 

2մմ լայնության և 1,0-1,5մմ խո-

րության լինել։ Իսկ կարթային 

փորակների և միջին կարի մեջ-

տեղում (2 կողմերում) հյուս-

վածքը փափուկ է և շատ է տե-

ղաշարժվում, հետևաբար հե-

տին պատնեշը կարող է ավելի լայն լինել (մինչև 6մմ) և 1,5-2մմ խորության (նկ. 

5.1.7, 5.1.8): 

 Այնուհետև պատրաստվում են վերին և ստորին ծնոտների գլանակները: 

Գլանակները պատրաստվում են պլաստմասսե հիմքերի վրա կարծր մոմից՝ 

միջծնոտային հարաբերությունն արձանագրելու համար: Գլանակները կառուց-

վում են բնական ատամների դիրքում՝ նրանց բարձրությամբ և լայնությամբ 

(հետևի ատամների հատվածում՝ 15մմ, առջևինի հատվածում՝ 10մմ)։ Օգտա-

գործվում է ատամնային հատուկ կարծր մոմի թիթեղ, որը փափկացվում է և ոլո-

րվում գլանակի պես։ Այնուհետև այն փափուկ վիճակում տեղադրվում է վերին 

Նկ. 5.1.7. Հետին քմային պատնեշի 

գծագիրը մոդելի վրա վերևից: 

Նկ. 5.1.8. Հետին քմային պատնեշը լայնակի 

կտրվածքով: 



239 
 

ծնոտի պլաստմասսե հիմքի վրա՝ նմանեցնելով ատամնաբների ելունին, ապա 

եզրերը հարթեցվում տաք բահիկով։ Պլաստմասսե հիմքը՝ մոմե փափուկ գլանա-

կով, տեղադրվում է բերանի խոռո-

չում՝ վերին ծնոտի վրա։ Դրանից 

հետո վերցվում է 2 քանոն կամ շպա-

տել, մեկը մոտեցվում է 2 աչքերի բի-

բերից անցնող երևակայական գծին, 

իսկ մյուս ձեռքով երկրորդ քանոնը 

դրվում է վերին ծնոտի փափուկ 

գլանակի առջևի մասում և դանդա-

ղորեն այն ձևավորում՝ դարձնելով 

զուգահեռ առաջինին, մինչև որ 

հասնի վերին շրթունքի եզրի մա-

կարդակից 1մմ ցած (նկ. 5.1.9. ա)։ Ա-

պա սկսվում է հետևի գլանակների ձևավորումը:  

Առաջին քանոնը մոտեցվում է դեմքին՝ 

Կամպերի գծի ուղղությամբ (ականջի այծիկից 

մինչև քթի թևի ներքևի եզրը), իսկ երկրորդ քանոնը 

տեղադրվում է գլանակի հետևի մասում և դանդաղ 

ձևավորում փափուկ մոմը, մինչև որ այն զուգահեռ 

լինի Կամպերի գծին (նկ. 5.1.9 բ, 5.1.10)։ Նույնը 

պետք է կրկնել մյուս կողմում՝ այսպիսով ստա-

նալով գլանակի հետին հատվածի մակերեսի հար-

թությունը։ Որպեսզի գլանակի մոմը կարծրանա, 

պետք է այն հանել բերանի խոռոչից և ընկղմել սառը ջրի մեջ (3-4 րոպե)։ Տաք 

դանակով պետք է հեռացնել ավելորդ մասերը այտային, շրթնային և լեզվային 

կողմերից։ Կարևոր է, որ գլանակի առջևի եզրը մոտ 9մմ ավելի առաջ լինել, քան 

կտրիչային պտկիկը։ Վերջում՝ գլանակը բերանում տեղադրելուց հետո, սուր 

գործիքով նշանակվում է դեմքի միջին գիծը, որը համապատասխանում է դեմքի 

ընդհանուր միջին գծին։  

Ստորին ծնոտի գլանակը պատրաստվում է նմանապես և տեղադրվում 

ստորին ծնոտի պլաստմասսե հիմքի վրա՝ ատամնաբների կատարի տեղում։ Ա-

պա այն տեղադրվում է բերանում` ստորին ծնոտի վրա և հիվանդին խնդրում են, 

որ շրթունքները փակի և փորձի թուքը կուլ տալ։ Այս գործողությունը պետք է 

կրկնել 3-4 անգամ, և այդ ժամանակ ստորին ծնոտը ստանում է կենտրոնական 

դիրք՝ ապահովելով միջծնոտային կենտրոնական հարաբերությունների, բնա-

կան ուղղահայաց բարձրությունների միջծնոտային ազատ տարածքը։ Ապա ան-

միջապես հեռացվում է ստորին գլանակը, որը միացած է լինում վերին գլանա-

կին և 3-4 րոպե ընկղմվում սառը ջրի մեջ՝ հարդարելով եզրերը (նկ. 5.1.11)։ Արդ-

յունքը ստուգելու համար երկու գլանակները պետք է տեղադրել բերանի խո-

ռոչում։ Բերանը փակելիս վերին և ստորին գլանակի հպման մակերեսները 

պետք է լրիվ հպվեն միմյանց առանց որևէ բաց տարածության: 

Նկ. 5.1.9. Օկլյուզիոն հարթության 

ձևավորման ճշտության ստուգումը՝  

ա) առաջնային և բ) կողմնային ատամների 

շրջանում: 

ա բ 

Նկ. 5.1.10. Կամպերի գիծը: 
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Ուղղահայաց բարձրությունը ստուգելու և 

արձանագրելու համար կարևոր են հետևյալ հիմ-

նական բնախոսական երևույթները. 

1) Ստորին ծնոտի հանգիստ դիրք, որը հաս-

տատուն է, այսինքն՝ երբ հիվանդը նստած է ուղ-

ղահայաց դիրքով հանգիստ վիճակում, նրա 

ստորին ծնոտի հետ կապված բոլոր մկանները ի-

նակտիվ (անգործունյա) վիճակում են: 

2) Միջծնոտային ազատ տարածությունը, որը 

ստորին ծնոտի հանգիստ և ատամների լրիվ 

հպման դիրքերի միջև եղած տարածությունն է 

յուրահատուկ և անփոփոխ է ամեն անհատի դեպքում։ Նրա բարձրությունը 

կտրիչ ատամների կենտրոնում 3-4մմ է, իսկ հետևի մասում՝ 1մմ: 

3) Հպման ուղղահայաց բարձրություն, որի միակ որոշիչ ազդակը բնական ա-

տամներն են, և եթե դրանք բացակայում են, ապա այն որոշելը դժվարանում է։ 

Դեմքի ուղղահայաց բարձրությունը որոշելու տարբեր եղանակներ կան։ 

Դրանք են՝ 

1. գանգաչափական (cephalometrik), 

2. ֆոնետիկ, 

3. արտաբերանային կամայական կետերի միջոցով, որը կոչվում է նաև վի-

ճակագրական։ 

 Գանգաչափական (ցեֆալոմետրիկ)։ Վերցնում ենք երկու ռենտգեն պատկեր-

ներ, մեկը ատամնահպման ժամանակ, մյուսը՝ ստորին ծնոտի հանգիստ դիր-

քում: Այս պատկերներն իրար վրա դնելով՝ ստանում ենք միջծնոտային ա-

զատ տարածություն։ 

 Ֆոնետիկ կամ հնչական եղանակ։ Նախընտրելի տեսակ է։ Հիվանդն ուղղա-

հայաց դիրքով նստած է հանգիստ վիճակում և հաջորդաբար մեկը մյուսի 

ետևից արտասանում է ‹‹մ›› հնչյունը։ Վերջավորության պահին շրթունքները 

շատ թեթև հպվում են միմյանց, և ստորին ծնոտն ստանում է հանգիստ դիրք։ 

Վերին և ստորին ատամների միջև եղած տարածությունը կոչվում է միջծնո-

տային ազատ տարածություն։ Այս տարածության բարձրությունը կարելի է 

չափել դեմքի մեջտեղում: Այն տարբեր անձանց դեպքում տատանվում է 

տարբեր սահմաններ (70 %-ի մոտ 3-4մմ է)։ 

 Վիճակագրական եղանակ: Չջնջվող մատիտով նշանակում ենք 2 կետ. մեկը՝ 

վերին շրթունքի կամ քթի վրա, մյուսը՝ կզակի վրա, ապա չափում ենք 2 կե-

տերի միջև եղած տարածությունը՝ նախ ատամների հպման ժամանակ, ապա՝ 

ստորին ծնոտի հանգիստ վիճակում։ Այս երկու չափսերի տարբերությունը 

միջծնոտային ազատ տարածության չափն է։ 

Դիմաղեղային արձանագրությունը և վերին ծնոտի մոդելի միացումը հո-

դափոխանակիչին 

Հոդափոխանակիչն օգտագործելու համար անհրաժեշտ է, որ այն ընդօ-

րինակի հիվանդի միջծնոտային բոլոր հարաբերությունները (նկ.5.1.12): Այդ 

Նկ. 5.1.11. Օկլյուզիոն 

գլանակներ: 
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պատճառով վերին ծնոտի մոդելը գործիքի վրա տեղադրում են նույն հարաբե-

րությամբ, ինչ որ հիվանդի դեպքում, վերին ծնոտը հարաբերվում է միջհոդագլ-

խիկային առանցքի հետ։ Այդ առանցքը մի երևակայական գիծ է, որն անցնում է 

մի հոդագլխիկի պտտման կենտրոնից մինչև մյուս հոդագլխի պտտման կենտ-

րոնը։  

 Այս նպատակով հար-

կավոր է նախ՝ գտնել և 

ապա՝ նշանակել 2 կող-

մերի պտտման կենտ-

րոնները։ Այն ականջի 

այծիկից 13մմ առաջ է՝ 

Ֆրանկֆուրտի գծի վրա 

(ականջի այծիկից 

մինչև աչքի անկյունը 

(նկ. 5.1.13)։ Երկու գլա-

նակները տեղադրվում 

են բերանի խոռոչում։ Դիմաղեղային աղեղի պատառաքաղը պետք է փաթաթել 

փափկացրած մեղրամոմով, տեղադրել ստորին ծնոտի գլանակի վրա և խնդրել, 

որ հիվանդը բերանը փակի։ Այնուհետև պատառաքաղը պետք է միացնել դի-

մային աղեղին` նրա առանցքային մասերը մոտեցնելով մաշկի վրա նշված ա-

ռանցքային կենտրոնին համապատասխան և ամրացնել պտուտակները։ 

Անհրաժեշտ է բերանի մեջ գտնել միջծնոտային կենտրոնական հարաբե-

րությունը և ստորին ծնոտի մոդելը միացնել հոդափոխանակիչին։ 

Կենտրոնական հարաբերությունը հեշտ որոշելու համար հիվանդը 

նստում է 45˚ թեքությամբ։ Սկզբում վերին ծնոտի գլանակը պետք է տեղադրել 

բերանի խոռոչում, ապա տաք դանակով ստորին ծնոտի գլանակը պետք է կար-

ճացնել հավասարապես 2մմ։ Արձանագրիչ մոմը փափկացնել, ոլորել մատի-

տաձև, 8-10մմ տրամագծով, տեղադրել չորացրած ստորին ծնոտի գլանակի մա-

կերեսին, 2 մատներով այդ մոմը սեղմել գլանակի մակերեսին, և այն կընդունի 

եռանկյունաձև տեսք՝ 7-8մմ բարձրությամբ։ Գլանակն անմիջապես դնել բերանի 

ստորին ծնոտի վրա, մեկ ձեռքի 2 մատով պահել, իսկ մյուս ձեռքի մատներով 

պահել վերին ծնոտի գլանակը։ Հիվանդին պետք է խնդրել, որ բերանը կամաց 

փակի ստորին ծնոտի ամենահետին դիրքով։ 2 գլանակի միջև եղած արտաքին 

մոմն ատիճանաբար կտափակի, և երբ բարձրությունը կհասնի 2մմ-ի, բերանը 

փակելը պետք է ընդհատել։ Միմյանց միացած վերին և ստորին գլանակները 

պետք է դուրս հանել բերանի խոռոչից և արտաքին մոմը կարծրանալու համար 

3-4 րոպեով ընկղմել սառը ջրի մեջ։ Ապա հանել և տաք դանակով կտրել արտա-

քին մոմի ավելորդ մասերը և հարթեցնել գլանակների մակերեսները մոմի հետ։ 

Նորից ընկղմել սառը ջրի մեջ և հետո անջատել վերին գլանակը։ 2 գլանակները 

պետք է տեղադրել բերանում և ստուգել արդյունքը։ Դրա համար (միջծնոտային 

կենտրոնական հարաբերությունն ստուգելու համար) կարելի է կիրառել տար-

բեր փորձեր։ Օրինակ՝ հանգիստ վիճակում բերանը բացելը և փակելը, կուլ 

Նկ. 5.1.13. Ֆրանկֆուրտի գիծ:
Նկ. 5.1.12. 

Հոդափոխանակիչ: 
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տալու բնախոսական գործողությունը։ Գլանակների եզրերը պետք է լրիվ իրար 

համադրեն, եթե ոչ, պետք է կրկնել արձանագրությունը։ Ստուգելուց հետո գլա-

նակները նորից դնել բերանի խոռոչում, փակել բերանը և մոմի տաք բահիկով 

կպցնել 2 գլանակները։ Իրար միացած վիճակում հանել բերանի խոռոչից և սա-

ռեցնել։ Այսպիսով, հնարավոր է միացնել ստորին ծնոտի մոդելը հոդափոխանա-

կիչի վրա նույն հարաբերությամբ, ինչ բերանի մեջ է։ 

Արհեստական ատամների ընտրությունը 

Արհեստական ատամները տարբերվում են ըստ պատրաստվող նյութի, 

գույնի, ձևի (նկ. 5.1.14): 

 

 1. Ատամների նյութի ընտրությունը 

Արհեստական ատամները կարող 

են պատրաստված լինել կերպառու նյու-

թից (պլաստմասսե) կամ ճենապակուց 

(կերամիկա, ֆարֆոր)։ Երկու նյութերն էլ 

ունեն իրենց առավելությունները և թե-

րությունները։  

Պլաստնասսե ատամների առավե-

լություններն են. հեշտությամբ են մշակ-

վում (հղկվում), ձևափոխվում, դժվարութ-

յամբ են կոտրվում, հիվանդն ավելի հեշտությամբ է ընտելանում դրանց։ Թերութ-

յուններն են. ժամանակի ընթացքում իրենց գույնը փոխում են, մգանում են և 

կորցնում փայլը, ատամների հպման հետևանքով մաշվում են, և աստիճանա-

բար փոխվում է ատամնաշարերի միջծնոտային հարաբերությունը՝ ստեղծելով 

մի շարք բարդություններ: 

Ինչպես հայտնի է, ճենապակուց պատրաստված ատամների առավե-

լություններն են՝ թափանցիկությունը, մնայուն գույնը, միմյանց հպումից չմաշ-

վելու հատկությունը, ատամնահպումի կայունությունը և ընդհանուր առմամբ 

ավելի բնական տեսքը։ Թերություններն են՝ բերանի անբնական սովորություն-

ների հետևանքով առաջացած ատամների հպումից տհաճ ձայները և ընտելաց-

ման դժվարությունը, հատկապես եթե հիվանդը նախապես ունեցել է պլաստ-

մասսե ատամներ։ 

Ընդհանուր առմամբ ճենապակյա ատամները նախընտրելի են, եթե չկան 

հակացուցումներ։ Եթե հիվանդը երկար ժամանակ սովորել է կերպառու նյութից 

պատրաստված ատամներին, կամ միջծնոտային տարածությունը շատ սահմա-

նափակ է, ապա անհրաժեշտ է կիրառել պլաստմասսե ատամներ, քանի որ ճե-

նապակյա ատամներ կիրառել չի թույլատրվում։ Երբեմն, ըստ զանազան պատ-

ճառների, ճենապակյա և կերպառու նյութից պատրաստված ատամները կարելի 

է համադրել, սակայն պետք է նկատի ունենալ մի քանի նախապայմաններ. 

1. Վերին և ստորին ծնոտների հետևի ատամները պետք է լինեն նույն նյու-

թից: 

Նկ. 5.1.14. Արհեստական ատամների 

ձևերը՝ ա) ուղղանկյունաձև,  

բ) եռանկյունաձև, գ) օվալաձև: 

ա բ գ 
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2. Եթե հետևի ատամները կերպառու նյութից են, առջևի ատամները ևս -

պետք է լինեն նույն նյութից: 

3. Թույլատրելի է հետևի ճենապակյա ատամների հետ օգտագործել կեր-

պառու նյութից պատրաստված առջևի ատամներ: 

4. Մեկ ծնոտի լրիվ ատամնաշարի դեպքում, երբ հակադրված են բնական 

կամ մետաղյա պսակ ունեցող ատամների հետ, ճենապակյա ատամները կարող 

են հեշտությամբ մաշել դրան, հետևաբար նախընտրելի են կերպառու նյութից 

պատրաստված ատամները: 

5. Մասնակի ատամնաշարերի դեպքում, եթե գոյություն ունեցող տարա-

ծությունը թույլատրելի է, կարելի է օգտագործել ճենապակյա ատամներ, հակա-

ռակ դեպքում՝ պլաստմասսե ատամներ։ 
 

2. Ատամների գույնի ընտրությունը 

Արհեստական ատամների գույնը ընտրելիս ընդհանրապես հարկավոր է 

խուսափել շատ բաց գույներից։ Դրանք շատ արհեստական տեսք կարող են ու-

նենալ, հատկապես հասուն տարիքի հիվանդների դեպքում։ Բնական տեսքի 

համար անհրաժեշտ է ատամների գույնը հարմարեցնել հիվանդի դեմքի մաշկի, 

աչքերի և մազերի գույնին։ 

Հիվանդի նախկին արհեստական ատամնաշարերը կարող են օգնել 

բժշկին նոր ատամների գույնը որոշելու համար։ Եթե դրանք բավարարում են հի-

վանդին և բժշկին, հնարավոր է ընդօրինակել կամ փորձել բարելավել որոշ փո-

փոխությամբ։ 
 

3. Առջևի ատամների ձևի ընտրությունը 

Նախևառաջ պետք է նկատի ունենալ հետևյալ հիմնական մոտեցում-

ները. 

1)  Առջևի ատամների ձևի և չափի ընտրության համար որևէ լուրջ գիտական 

միջոց գոյություն չունի: 

2)  Առջևի ատամների ընտրությունն ավելի շատ արվեստ է, քան գիտական 

աշխատանք: 

3)  Գլխավոր նպատակը էսթետիկ տեսքն է, և առհասարակ բնական տեսքն 

ավելի գեղեցիկ է: 

4)  Երբեմն որոշիչ կարող է լինել միջծնոտային չափազանց մեծ կամ փոքր 

տարածությունը։ 

Ընդհանրապես ատամների ձևը որոշ չափով հարմարվում է դեմքի ձևն, 

օրինակ՝ քառակուսի, ձվաձև, եռանկյուն և այլն։ Ատամների մեծությունը համա-

չափ է ծնոտների մեծությանը։ 
 

4. Հետին ատամների ձևի ընտրությունը 

1) Հետին ատամների մեծությունը պետք է հարմարեցնել առջևի ատամներն: 

2) Առաջին նախաաղորիքային ատամի երկարությունը և լայնությունը պետք է 

համեմատել ժանիքի հետ: 
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3) Հայտնի է, որ արհեստական ատամների ծամողական արդյունավետությունն 

ավելանում է, երբ հետին ատամներն ավելի նեղ են։ Հենց այդ պատճառով ար-

հեստական ատամների լայնությունն ավելի փոքր է, քան հեռացված բնական ա-

տամներինը: 

4) Հետին ատամների լայնությունն ընտրելիս ժամանակ կարևոր է նաև նկատի 

ունենալ ատամնաբնային ելունի լայնությունը: 

5) Միջծնոտային տարածությունը կարևոր ազդակ է հետին ատամների 

բարձրությունը որոշելիս։ Եթե տարածությունը սահմանափակ է, գործնական 

նկատառումներով պետք է ընտրել ավելի կարճ, հակառակ պարագայում՝ ավելի 

երկար ատամներ։ 

Այս բուժայցով նախատեսված աշխատանքն ավարտելուց հետո հիվան-

դի հետ պետք է պայմանավորվել հաջորդ այցի համար։ Հիվանդի հեռանալուց 

առաջ գրավոր մանրամասն ցուցումով հոդափոխանակիչն ուղարկվում է ա-

տամնատեխնիկական աշխատանոց` արհեստական ատամները մոմի վրա շա-

րելու նպատակով։ 
 

Աշխատանոցային փուլը 

Գոյություն ունեն արհեստական ատամների շարվածքի բազմաթիվ 

տեսակներ: Սույն ձեռնարկում ներկայացվում է մեր կողմից առավել ընդունված 

և առավել գործնական եղանակը: 

Արհեստական ատամների շարվածքը կատարվում է հետևյալ հաջորդա-

կանությամբ: Նախ՝ շարվում են վերին ծնոտի առջևի ատամները, պահպանելով 

այն սկզբունքը, որ կենտրոնական կտրիչների կտրող եզրից մինչև կտրիչային 

պտկիկ եղած հեռավորությունը պետք է լինի 9մմ, որից հետո շարվում են 

ստորին ֆրոնտալ խումբ ատամները՝ վերիններին համապատասխան: Այնու-

հետև շարվում են կողմնային (ծամիչ) ատամ-

ները` սկզբում ստորինները, ապա` վերինները: 

Ընդ որում, ստորին ատամները պետք է շարվեն 

այնպես, որ դրանց միջթմբիկային ակոսները 

համապատասխանեն ատամնաբնային կատա-

րին (նկ. 5.1.15, 5.1.16):  
 

Արհեստական ատամների շարվածքը 

 Չորրորդ բուժայց 

 

Կլինիկական և աշխատանոցային փուլե-

րը համառոտ կարելի է ներկայացնել հետևյալ 

կերպ.  
 

Կլինիկական գործընթաց՝ 

1. միջծնոտային բարձրության ստուգում, 

2. կենտրոնական փոխհարաբերության 

ստուգում, 

3. առաջնային (ապակենտրոն) օկլյուզիան 

որոշելը, 

Նկ. 5.1.15. Առջևի ատամների 

շարվածքը: 

Նկ. 5.1.16 Ծամիչ ատամների 

շարվածը և մոմե լնդերի 

ձևավորումը: 
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4. ֆոնետիկական փորձեր, 

5. գեղագիտական գնահատում բժշկի կողմից, 

6.  գեղագիտական գնահատում հիվանդի կողմից: 

Աշխատանոցային գործընթաց՝ 

1. ատամների վերջնական շարում և մոմե լնդերի ձևավորում, 

2. կաղապարում, 

3. պլաստմասսայի շաղախում և մոմի փոխարինում պլաստմասսայի 

4. վերին ծնոտի մոդելի հեռացում կաղապարից, տեղադրում արտիկուլյա-

տորի վրա` հաշվի առնելով դիմային աղեղի արձանագությունները, 

5. վերին ծնոտի վերատեղադրում արտիկուլյատորի վրա:  

Կլինիկական գործընթացը 

1. Միջծնոտային ուղղահայաց բարձրության ստուգումը. 

Նախորդ բուժայցին ժամանակավորապես շարված ատամներով կարծր 

հենքերը պետք է տեղադրել բերանի մեջ, ստուգել դեմքի ուղղահայաց բարձրու-

թյունը և ճշտել միջծնոտային ազատ անցքի տարածության առկայությունը: 

Գործողությունը կատարելիս հիվանդը պետք է նստած լինի 90 ˚ դիրքով: Նշվում 

են nasion և gnation կետերը, երբ հիվանդի ծնոտները ֆիզիոլոգիական հանգստի 

վիճակում են, և չափվում է այդ տարածությունը: Այնուհետև նշվում են այդ նույն 

կետերը օկլյուզիայի (ատամնահպման) ժամանակ, և չափվում է տվյալ բարձրու-

թյունը: Ստացված 2 թվերի տարբերությունը պետք է լինի 3-4մմ (այսինքն՝ դա 

միջծնոտային ազատ տարածությունն է): Այս եղանակը կոչվում է չափագրական 

եղանակ, որը համակցվում է ֆոնետիկական /հնչյունային/ մեթոդի հետ (երբ 

հիվանդն արտասանում է ‹‹մ›› և ‹‹ս›› հնչյունները):  

Կիրառվում է նաև գանգաչափական մեթոը, երբ օգտագործում են ռենտ-

գեն նկարներ, սակայն այն ունի մի շարք թերություններ, որոնց պատճառով էլ 

կիրառությունը խիստ սահմանափակ է:  

2. Կենտրոնական փոխհարաբերության ստուգումը.  

Կենտրոնական փոխհարաբերությունը ստուգելու համար վերին ծնոտի 

ատամնաշարը պետք է տեղադրել բերանի խոռոչում, որպեսզի այն թրջվի թքով, 

իսկ ստորին ծնոտի ատամանաշարի օկլյուզիոն մակերեսը՝ չորացնել. վերցնել 2 

փափկացրած արձանագրող մոմի թիթեղ, ոլորել 6-7մմ տրամագծով և տեղադրել 

ստորին ծնոտի պրոթեզի կողմնային հատվածների օկլյուզիոն մակերեսներին՝ 

փոքր –ինչ սեղմելով մոմե գլանակներն այնպես, որ դրանք կպչեն ստորին 

պրոթեզին: Այնուհետև ստորին ծնոտի պրոթեզը մոմե գլանակների հետ միասին 

պետք է տեղադրել բերանի մեջ և հիվանդին խնդրել դանդաղ և զգուշորեն փակել 

բերանը ստորին ծնոտի ամենահետին դիրքով այնքան, մինչև որ արձանագրիչ 

մոմի հաստությունը մոտավորապես 0.5-1.5մմ լինի, որից հետո հիվանդը պետք 

է անմիջապես բացի բերանը: Հարկավոր է ուշադրություն դարձնել, որպեսզի 

չլինեն ծնոտի կողմնային շարժումներ և արձանագրիչ մոմի հաստությունը լինի 

0.5-1.5մմ, հակառակ դեպքում կարող են լինել վաղաժամ հպում և սահում: 

Այնուհետև պետք է պրոթեզները հանել բերանից և 3-4 րոպե ընկղմել սառը ջրի 

մեջ, որպեսզի արձանագրիչ մոմը կարծրանա: Ջրից հեռացնելուց հետո 
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ատամնաշարերը պետք է անջատել միմյանցից այնպես, որ արձանագրիչ մոմը 

մնա ստորին պրոթեզի վրա: Պետք է չորացնել պրոթեզները, տեղադրել հոդափո-

խանակիչի վրա և փորձել վերին ծնոտի ատամներն ընկղմել ստորին ատամների 

վրա տեղադրված արձանագրիչ մոմի համապատասխան փոսիկների մեջ: Եթե 

դրանք հեշտությամբ են մտնում փոսիկների մեջ, իսկ հոդափոխանակիչի հոդա-

գլխիկները կպչում են հոդափոսիկների հետին պատերին, ապա փոխհարա-

բերությունը ճիշտ է որոշված: Եթե վերին ատամները հեշտությամբ մտնում են 

համապատասխան թմբիկների մեջ, սակայն հոդագլխիկը հեռու է հոդափոսիկի 

հետին պատից, ապա դա նշանակում է, որ 3 բուժայցերի ժամանակ արձա-

նագրվել է ստորին ծնոտի ավելի հետին դիրք, և ստուգումը պետք է կրկնել: Իսկ 

եթե հոդագլխիկները գտնվում են հոդափոսիկների հետին պատերի մոտ, 

սակայն ատամները հնարավոր չէ ընկղմել համապատասխան փոսերի մեջ, 

ապա դա նշանակում է, որ 4-րդ բուժայցի ժամանակ արձանագրվել է ստորին 

ծնոտի ավելի հետին դիրք, քան նախորդ 3 բուժայցի ժամանակ: Այս դեպքում 

ստորին ծնոտի մոդելը պետք է վերատեղադրել ըստ նոր արձանագրության: 

3. Առաջային հարաբերությունը որոշելը և ստուգելը 

Վերին ծնոտի ատամնաշարը պետք է տեղադրել բերանի մեջ, ստորին 

ծնոտի ատամնաշարի վրա տեղադրել երկու կողմից փափկացրած մոմե 

գլանակներ՝ 6- 7մմ տրամագծով, տեղադրել այդ ամենը բերանի մեջ և հիվանդին 

խնդրել փակել բերանն այնպես, որ առջևի վերին և ստորին ատամները իրար 

հպվեն կտրիչ եզրերով (այսինքն՝ ստորին ծնոտն առաջ է գալիս մոտ 3-4մմ): 

Պետք է ուշադիր լինել, որ չլինեն կողմնային շարժումներ: Այնուհետև հիվանդին 

պետք է խնդրել բերանը բացել. հանվում են ատամնաշարերը և 3-4 րոպե 

ընկղմվում սառը ջրի մեջ: Վերին պրոթեզը ստորինից անջատվում է այնպես, որ 

արձանագրիչ մոմը մնա ստորին պրոթեզի վրա: Ապա անհրաժեշտ է թուլացնել 

հոդափոխանակիչի հոդային մասը, կենտրոնական դիրքի և առաջ շարժման 

հակակշռող պտուտակները, որպեսզի հնարավոր լինի ստացված արդյունքները 

տեղափոխել հոդափոխանակիչի վրա: Այնուհետև վերին և ստորին պրոթեզներն 

արձանագրիչ մոմի հետ մեկտեղ չորացնել, տեղադրել համապատասխան մո-

դելների, ապա և հոդափոխանակիչի վրա: Փակել հոդափոխանակիչը՝ փորձելով 

վերին ծնոտի ատամներն ընկղմել արձանագրող մոմի վրայի համապատաս-

խան փոսիկների մեջ: Այդ դեպքում հարկավոր է, որ հոդափոխանակիչի 

հոդագլխիկների և հոդափոսիկների հետին պատերի միջև լինի 3-4մմ տարա-

ծություն: Այնուհետև հարկ է զգուշորեն ձգել հոդափոխանակիչի հոդերը 

հակակշռող պտուտակներն այնքան, մինչև որ առաջանա կայուն դիրք, և 

ստացված աջ և ձախ թեքության աստիճանները կարդալ ու արտագրել: Ստաց-

ված թեքությունը հոդագլխիկի թեքությունն է գանգի նկատմամբ, և այն տարբեր 

մարդկանց դեպքում տատանվում է 0- 50˚:  

4. Ֆոնետիկայի ստուգումը. 

Այս գործողությունը կատարելու ժամանակ խիստ կարևոր է, որ ատամ-

նաշարերը լինեն կայուն, այլապես կլինեն սխալ արդյունքներ: Ֆոնետիկայի վրա 
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կարող են ազդեցություն ունենալ հետևյալ գործոնները՝ արհեստական ատամ-

ների հպման հարթությունը, դիմացի ատամների ուղղահայաց և հորիզանական 

դիրքը, թեքությունը, արհեստական քիմքի հաստությունը և այլն: Հարկավոր է 

ուշադրություն դարձնել ‹‹ֆ›› և ‹‹ս›› հնչյունների արտասանությունը:  

5. Գեղագիտական գնահատում բժշկի կողմից. 

Անհրաժեշտ է բերանը փակ վիճակում զննել և գնահատել դեմքը, նրա 

շրջագիծը, շրթունքների դիրքը և այլն: Այնուհետև պետք է բերանը բացել և զննել 

ատամների չափսերը, գույնը, ձևը: Ատամների մեջտեղի գիծը պետք է մոտավո-

րապես համապատասխանի դեմքի միջին գծին: Ուշադրություն պետք է դարձնել 

վերին շրթունքի ստորին եզրին, դիմացի ատամների դիրքին, թեքությանը և այլն: 

6. Գեղագիտական գնահատում հիվանդի կողմից. այս փուլում հնա-

րավորություն պետք է տրվի հիվանդին, որպեսզի ինքն անձամբ գեղագիտորեն 

գնահատի կատարված աշխատանքը:  
 

Աշխատանոցային գործընթաց 

1. Աատամները վերջնական շարվում են, և մոմե լնդերը ձևավորում՝ ապա-

հովելով բնական տեսքը: 

2. Կաղապարում: Վերին և ստորին ծնոտների մոդելները զգուշորեն ան-

ջատվում են հոդափոխանակիչից` առանց միաց-

ման մասերը վնասելու, և տեղադրվում են մետաղյա 

կաղապարների մեջ՝ շրջապատելով արագ 

կարծրացող գիպսով (նկ. 5.1.17):  

3. Մոմը հեռացվում է կաղապարից: 

4. Ջերմապոլիմերիզացվող պլաստմասսան 

շաղախվում է, տեղադրում կաղապարի մեջ և պոլի-

մերիզացվում: 

5. Վերին ծնոտի մոդելը հանվում է կաղապա-

րից, տեղադրվում հոդափոխանակիչի վրա՝ 

պահպանելով դիմաղեղային արձանագրությունը, որի համար պետք է բացել 

կաղապարը, անջատել մոդելը շրջապատող գիպսից՝ պրոթեզը թողնելով մոդելի 

վրա և կպչուն նյութով միացնել հոդափոխանակիչին (նկ. 5.1.18): 

 

  
Նկ.5.1.18. ա) Վերին և բ) ստորին ծնոտների պատրաստի ատամնաշարերը: 

 

6. Վերին ծնոտը վերատեղադրվում է հոդափոխանակիչի վրա: Դրա համար 

պրոթեզները պետք է անջատել գիպսե մոդելներից, հարդարել եզրերը, հղկել, 

պրոթեզների ներսի մակերեսի վրա եղած ներքնափոսերը պատել մոմով և արագ 

ա բ գ 

Նկ. 5.1.17. Կաղապարի 

(կյուվետի) կառուցվածքը: 
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կարծրացող գիպսով պատրաստել հատուկ մոդելներ՝ հոդափոխանակիչի վրա 

տեղադրելու համար: Այնուհետև վերին ծնոտի 

պրոթեզը, դնելով նոր պատրաստված մոդելի վրա, 

տեղադրել հոդափոխանակիչի վրա՝ պահպանելով 

դիմաղեղային հարաբերությունը (նկ. 5.1.19):  
 

Հինգերորդ բուժայց 

Այս փուլի նպատակն է պատրաստի 

ատամնաշարերը տեղադրել բերանի մեջ, կա-

տարել հարկ եղած ճշգրտումները և ապա հանձնել 

հիվանդին: Այնուհետև հիվանդին հարկավոր է 

ցուցումներ տալ պրոթեզի ճիշտ խնամքի մասին և 

պայմանավորվել հետտեղադրման պարբերական 

բուժայցերի և ստուգումների վերաբերյալ:  

Արհեստական ատամնաշարերի կարծր 

հիմքի համար օգտագործվող գրեթե բոլոր կերպա-

ռու նյութերը կարծրացման ընթացքում, քիմիական 

ներգործությունների հետևանքով, ինչպես նաև բարձր ջերմաստիճանի 

ազդեցությամբ ենթարկվում են ծավալային ընդարձակման և եռաչափ փոփո-

խությունների: Ծավալային ընդարձակումը լորձաթաղանթի վրա անհավասար 

ճնշումների և ատամների հպման աններդաշնակությունների առաջացման 

պատճառ է դառնում: Այս ամենը հաշվի առնելով` հարկավոր է բոլոր 

ատամնաշարերը (պրոթեզները) վերատեղավորել հոդափոխանակիչի վրա՝ 

օգտագործելով միջծնոտային հարաբերությունների նոր արձանագրությունը: 
 

Կլինիկական գործընթացը 

1. Արհեստական ատամնաշարերի երկար եզրերի հայտնաբերումը և 

ճշգրտումը. 

Արհեստական ատամնաշարերը պետք է տեղադրել բերանի մեջ 

առանձին - առանձին և ուշադիր զննել՝ աշխատելով հայտնաբերել եզրերի 

անհամաչափ երկարությունը և հաստությունը, որոնք կարող են խանգարել 

մկանների, դրանց հատվածների և սանձիկների բնական ազատ շարժումներին: 

Երկար եզրերը, ինչպես նաև բարձր ճնշման կետերը հայտնաբերվում են 

հատուկ մարկերների կամ մածուկների (օր.՝ ցինկ-օքսիդի մածուկ) միջոցով: 

Ցինկ-օքսիդի մածուկը պետք է թանձր և հաստ շերտով քսել ատամնաշարի 

եզրերին 3սմ երկարությամբ և 1-2մմ լայնությամբ՝ տարածելով դրսի և ներսի 

մակերեսների վրա: Այս գործողությունը պետք է կատարել վերին և ստորին 

ծնոտի ատամնաշարերի վրա նույն հաջորդականությամբ, ինչ հաջորդակա-

նությամբ կատարվել է եզրերի ձևավորումը երկրորդ բուժայցի ժամանակ: 

Երկար եզրերի հատվածներում կամ այն տեղերում, որոնք սահմանա-

փակում են մկանների և սանձիկների շարժումները, մածուկը պետք է մաքրվի, 

այսինքն՝ այդ հատվածը պետք է շտկվի: Երկար եզրերը հայտնաբերելու համար 

հիվանդին առաջարկվում է կատարել համապատասխան ֆիզիոլոգիական 

շարժումներ (հիվանդի անկարողության դեպքում դրանք կատարում է բժիշկը` 

Նկ. 5.1.19. Պատրաստի 

ատամնաշարերը 

արտիկուլյատորի վրա: 
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պասիվ եղանակով): Մասնավորապես ատամնաշարերի վեստիբուլյար կողմից 

եզրերի ճշգրտման ժամանակ հիվանդին պետք է խնդրել բերանը լայն բացել: 

Ստորին ծնոտի լեզվային շրջանը ճշգրտելու համար հարկավոր է ատամնա-

շարը մատներով հաստատուն պահել և հիվանդին խնդրել լայն բացել բերանը, 

լեզուն բարձրացնել և դուրս հանել՝ փորձելով հասցնել վերին շրթունքին: 

Սրբված մածուկի մասերը հարկավոր է զգուշորեն կարճացնել և հարդարել: 

2. Անհավասար ճնշման կետերի հայտնաբերումը և ճշգրտումը 

կատարվում են նույն նյութերով, ինչ 1-ին կետում:  

Հարկավոր է արհեստական ատամանաշարի ներքին մակերեսի վրա 

հավասարաչափ հաստությամբ քսել ցինկ-օքսիդի մածուկը և ուշադիր լինել, որ 

քսված մածուկի հետքագծերը լինեն նույն ուղղությամբ: Այնուհետև ատամնա-

շարը պետք է տեղադրել բերանի մեջ և մատներով սեղմել տարբեր ուղղութ-

յուններով՝ փորձելով դրանք նմանեցնել ծամողական շարժումներին և 

ճնշումներին, ապա ատամնաշարը զգուշությամբ հանել բերանից և մատիտով 

նշել հայտնաբերված անհավասար ճնշման կետերը: Այնուհետև փորիչով տաշել 

նշված տեղերը և տվյալ գործողությունը կրկնել այնքան, մինչև որ ստացվի 

հավասարաչափ հպման արձանագրում:  

3. Միջծնոտային կենտրոնական հարաբերության վերարձանագրում. 

Հարկավոր է վերին ծնոտի ատամնաշարը տեղադրել բերանի խոռոչում, 

որպեսզի այն թրջվի թքով, իսկ ստորին ծնոտի ատամնաշարը չորացնել, 

այնուհետև գազայրիչի վրա փափկացնել արձանագրիչ մոմը, ոլորել մատիտի 

հաստությամբ և տեղադրել ստորին ծնոտի հետին ատամների վրա: Ստորին 

ծնոտի ատամնաշարը տեղադրվում է բերանի մեջ: Մեկ ձեռքով պետք է ամուր 

բռնել վերին ծնոտի ատամնաշարը, իսկ մյուս ձեռքի երկու մատները՝ ցուցա-

մատը և բթամատը, տեղադրել ստորին ծնոտի ատամնաշարի երկու կողմերի 

թշային հատվածների վրա, մյուս մատներով բռնել ստորին ծնոտը տակից՝ 

կայունացնելով ստորին ատամնաշարը: Պետք է օգնել հիվանդին, որ բերանը 

փակի բնական ձևով, կենտրոնական հարաբերությամբ: Կրկնել այս գործողութ-

յունը մի քանի անգամ: Այնուհետև փափուկ մոմը կարծրացնելու և ստացված 

արձանագրումը պահպանելու համար ատամնաշարը պետք է անմիջապես 

հանել բերանից և ընկղմել սառը ջրի մեջ: 

4. Ստորին ծնոտի տիպարի վերատեղադրումը հոդափոխանակիչի վրա. 

Ստացված կենտրոնական փոխհարաբերության արձանագրումը օգտա-

գործելով՝ հարկավոր է ստորին ծնոտի տիպարը արագ կարծրացող գիպսի 

միջոցով տեղադրել հոդափոխանակիչի վրա: Այդ նպատակով պետք է կպչուն 

մոմով տարբեր միավորները, վերին ծնոտի տիպարը և վերին ատամնաշարը, 

ստորին ծնոտի տիպարը և ստորին ատամնաշարը միմյանց միացնել բազմաթիվ 

կապերում: Հոդափոխանակիչի կտրիչային ձողը երկարացնել 2-3մմ՝ արձա-

նագրիչ մոմի հաստությունը փոխարինելու համար: 

5. Կենտրոնական փոխհարաբերության արձանագրման ստուգումը. 

Կրկնել նախորդ բուժայցին նկարագրված գործողությունը միջծնոտային 

կենտրոնական հարաբերության նոր արձանագրում ստանալու համար, ապա 
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ստուգել նրա ճշգրտությունն այնպես, ինչպես նկարագրված է 4-րդ բուժայցի 

համապատասխան մասում: 

6. Ապակենտրոն փոխհարաբերության արձանագրումը. 

Դիմաաղեղային հարաբերությունը ճշգրիտ պահպանելու դեպքում 

նախապես արձանագրված և հոդափոխանակիչի վրա փոխադրված ապակենտ-

րոն հարաբերությունների արձանագրումը մնում է անփոփոխ: 

7. Ատամների հպման աններդաշնակությունների ճշգրտումը. 

Հարկավոր է ուշադիր զննել, հայտնաբերել և ճշգրտել ատամների նախ՝ 

կենտրոնական ատամնահպման, ապա՝ ապակենտրոն շարժումների ժամանակ 

առաջացած հավանական օկլյուզիոն աններդաշնակությունները: Կենտրոնա-

կան հարաբերության ժամանակ հետին բոլոր ատամները պետք է առնվազն մեկ 

կետով հպվեն իրենց հակադիր ատամների հետ, իսկ առջևի ատամները չպետք 

է ունենան որևէ հպում: Առաջնային (պրոտրուզիվ) հարաբերության ժամանակ 

վերին և ստորին կտրիչները, իսկ կողմնային աջ և ձախ հարաբերությունների 

ժամանակ աշխատող կողմի առջևի ատամները իրար են հպվում ծայրեծայր: 

Նախընտրելի է, որ և՛ առաջային, և՛ կողմնային հարաբերությունների ժամանակ 

ծամող բոլոր ատամները հպվեն իրենց հակադիր ատամների հետ հավասա-

րակշռված ատամնահպմամբ: Կարևոր է նշել, որ ատամնաբնային ելունի 

ծայրահեղ ատրոֆիայի (մաշվածության) դեպքում առաջնությունը պետք է տալ 

ատամնաշարերի կայունությանը և ոչ թե ատամնահպմանը: 

8.Ատամնաշարի տեղադրումը և տնային խնամքի ցուցումները. 

Արհեստական ատամնաշարի պատրաստումն ավարտելուց և դրանց 

որակն ստուգելուց հետո բժիշկի աշխատանքը ավարտված է:  

Ատամնաշարը հիվանդին հանձնելուց հետո բժիշկը պարտավոր է 

բացատրել դրանց հետագա ճիշտ խնամքը: Չպետք է ակնկալել, որ հիվանդն 

անմիջապես կամ մի քանի օրից հանգիստ կզգա իր նոր ատամնաշարով: Դրանց 

վարժվելու համար անհրաժեշտ է որոշ ժամանակ, և դրա համար հիվանդը պետք 

է դնի իր ատամնաշարը և համագործակցի բժիշկի հետ՝ հետևելով վերջինիս 

խորհուրդներին և ցուցումներին: 
 

Ցուցումներ ատամնաշարի օգտագործման և խնամքի համար 

1. Հիվանդը նոր ատամնաշարերը պետք է դնի ամբողջ օրը, դրանցով ծամի, 

նույնիսկ եթե դրանք անհարմար են և անհանգստացնում են իրեն: 

2. Քնելուց առաջ ատամնաշարերը պետք է հանել, լվանալ խոզանակով և 

ատամի մածուկով կամ փոշիով ու նորից տեղադրել բերանի մեջ: Բերանի 

խոռոչը ևս անհրաժեշտ է ողողել ջրով: Նախկինում տրվող ցուցումները՝ պայմա-

նավորված գիշերը պրոթեզը չդնելով, մեր կարծիքով չհիմնավորված է, դեռ 

ավելին՝ սխալ, քանի որ պրոթեզները հանելով՝ խախտվում է դեմքի ստորին 

ուղղաձիգ բարձրությունը, որը վերականգնվում է պրոթեզները դնելու ժամա-

նակ: Այդ փոփոխությունները, անշուշտ, անբարենպաստ են անդրադառնում 

քունքստործնոտային հոդի և մկանների տոնուսին: Պրոթեզը մինչև բժշկին 

դիմելը կարելի է հանել, երբ այն սաստիկ, անտանելի ցավերի պատճառ է 

դարձել: Ցավերի պատճառով տուժած հատվածները պետք է վերանան, ընդ 
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որում՝ այդ դեպքյում հանված պրոթեզները պետք է պահել ջրով լի ամանի մեջ՝ 

կանխելու պլաստմասայի չորացումը և ձևախախտումը: Սակայն բժշկի մոտ 

գնալուց 3-4 ժամ առաջ պրոթեզը պետք է կրկին դնել բերանի խոռոչում, որպեսզի 

հարող կետերը կամ դաշտերը տեսանելիորեն ավելի պարզ լինեն:  

3. Պրոթեզը բերանի խոռոչում տեղադրելու ժամանակ ցանկալի է բերանը 

ողողել և պրոթեզը տեղադրել խոնավ վիճակում:  

4. Պրոթեզներով կարելի է ուտել տաք և սառը կերակուր, հիվանդը պետք է 

ծամի բնական ձևով և ուտի իր սովորական ուտելիքները: Չի կարելի ուտել 

չափից ավելի կոշտ ուտելիքներ, որոնց դեպքումգործադրվում են զգալի 

ծամողական ջանքեր: 

5. Նոր ատամնաշարերով ծամելու համար անհրաժեշտ է որոշակիորեն 

վարժվել, հետևաբար և ժամանակ: Այն չի կարող ինքնըստինքյան ձեռք բերվել 

անգամ կրկնակի պրոթեզավորվող հիվանդների դեպքում, որոնք պրոթեզ դնելու 

փորձ ունեն: Դրան նպաստում են սկզբնական շրջանում կերակուրը մանր 

կտորների վերածելը և դանդաղորեն ուտելը:  

6. Յուրաքանչյուր անգամ՝ կերակուր ընդունելուց հետո, պրոթեզը պար-

տադիր պետք է հանվի բերանի խոռոչից, լվացվի, ինչպես նաև ողողվի բերանի 

խոռոչը, և նոր միայն պրոթեզը կրկին տեղադրվի բերանի խոռոչի մեջ: Սուրճը, 

թեյը, ծխախոտը գունափոխում են պրոթեզը: 

7. Հիվանդին պետք է բացատրել, որ նա կարող է ունենա որոշակի 

անհանգստություններ՝ պայմանավորված նոր պրոթեզ դնելով: Դրանք նա պետք 

է ներկայացնի բժշկին հաջորդ այցելության ժամանակ: Միևնույն ժամանակ 

պետք է ասվի հիվանդին, որ եթե նա չդնի պրոթեզը, թերությունները չեն կարող 

նկատվել և բացահայտվել, հետևաբար բժիշկը չի կարող կատարել անհրաժեշտ 

ճշգրտումներ: Առաջին օրերին կարող են նկատվել նաև խոսքի արտաբերման 

փոփոխություններ, քանի որ նոր ատամնաշարերը լեզվի համար ստեղծում են 

նոր պայմաններ:  

8. Պրոթեզը տեղադրելուց հետո հիվանդի առաջին այցելությունը բժշկին 

պետք է լինի 24-48 ժամերի ընթացքում՝ բերանը զննելու և անհրաժեշտ 

ճշգրտումներ կատարելու համար: Հաջորդ պարտադիր այցելությունը, անկախ 

այն բանից` հիվանդն ո՞ւնի գանգատներ, թե՞ ոչ, մեկ շաբաթ անց պետք է լինի:  
 

Հետտեղադրման ստուգումները և հարկ եղած ճշգրտումները 

Ներբերանային զննումից առաջ հարկավոր է ուշադրությամբ լսել 

հիվանդի գանգատները, բերանի խոռոչը զննել ամբողջությամբ, լորձաթա-

ղանթը, սանձիկները և մկանների կպման տեղերը՝ անկախ հիվանդի գանգատ-

ներից: Ճնշում հայտնաբերող մածուկով հարկավոր է հայտնաբերել անհավա-

սար ճնշման տեղերը և երկար եզրերը: Բերանի խոռոչի փափուկ հյուսվածքների 

վրա կարող են առաջանալ տարբեր տեսակի բորբոքումներ՝ թեթև կարմրու-

թյունից մինչև լուրջ խոցերի առաջացումը: Կատարվող ճշգրտումները և դրանց 

հաջորդող պարտադիր հարդարումը կատարվում են զգուշությամբ և 

պահպանողական մոտեցումով:  
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Նախքան հիվանդից վերջնականապես բաժանվելը նրա հետ պետք է խոսել 

առաջիկա 6 ամիսների ընթացքում պարբերաբար ստուգումներանցկացնելու 

անհրաժեշտության մասին:  

Շարժական պրոթեզները տեղադրելուց հետո սկսվում է ընտելացման՝ 

ադապտացիայի ժամանակահատվածը, որն անցնում է 3 փուլով: 

1-ին փուլ՝ գրգռման փուլ. նկատվում է պրոթեզի տեղադրման օրը, 

ուղեկցվում է թքարտադրության ուժգնացումով, արտասանության (դիկցիայի) 

փոփոխությամբ, հնարավոր են ուժեղ ցավեր, փսխման ռեֆլեքսի առաջացում, 

համի զգացողությունների կորուստ:  

2-րդ փուլ. մասնակի հարմարեցման փուլ – սկսվում է 1-ին օրից և տևում 

մինչև 5-րդ օրը: Բոլոր վերը նշված երևույթներն աստիճանաբար նվազում են: 

3-րդ փուլ՝ լրիվ ընտելացման փուլ. 5-րդ օրից սկսած՝ ձգվում է մինչև 30-

րդ օրը (կախված հիվանդի խառնվածքով, լրիվ շարժական պրոթեզ դնելու 

տրամադրվածությամբ, ինչպես նաև նախկինում պրոթեզներ դնելով): 

Կրկնակի պրոթեզավորվող հիվանդները պատրաստված նոր պրոթեզներին 

ավելի արագ են ընտելանում:  

  Լրիվ ընտելանալուց հետո հիվանդը դադարում է զգալ պրոթեզի 

առկայությունը, մոռանում է նրա գոյության մասին և անգամ անհարմարություն 

է զգում պրոթեզը չլինելու ժամանակ: 

Հիվանդը բժշկի հսկողության տակ է այնքան ժամանակ, մինչև որ 

հիվանդը ընտելանա դրանց: Միայն այդ դեպքում է բուժումը ավարտվում:  
 

Պրոթեզի օգտագործման ժամկետները 

Առաջին շարժական պրոթեզներով խորհուրդ է տրվում օգտվել 6 ամիս: 

Երկրորդ և հաջորդ պրոթեզները՝ 3-5 տարի:  
 

Լրիվ շարժական պրոթեզների վերանորոգումը 

Լրիվ շարժական պրոթեզները կարող են կոտրվել հետևյալ պատճառ-

ներից՝ 

1. Հենքային թիթեղի (բազիսի) ոչ բավարար ամրությունից, 

2. աշխատանքային տարբեր փուլերում բժշկի կողմից թույլ տրված 

սխալներից, 

3. ատամնատեխնիկի կողմից թույլ տված սխալներից, 

4. հիվանդների անփույթ վերաբերմունքից, 

5. պրոթեզի հենքի և պրոթեզային դաշտի ռելիեֆի անհամապատաս-

խանությունից, որը զարգանում է ծնոտների ոսկրերի ապաճի հետևանքով, երբ 

պրոթեզից օգտվում են ընդունված ժամկետներից ավելի, 

6. օկլյուզիոն աններդաշնակություններից: 

Պրոթեզները կարող են կոտրվել տարբեր մասերից: Ամենահաճախ կատար-

վող մասը միջին գիծն է, քանի որ այդ մասում շրթունքի սանձիկի համար 

ստեղծված փորակը թուլացնում է պրոթեզը:  

Վերանորոգման հակացուցումներն են բազմաբեկորանի կոտրվածքները և 

այն դեպքերը, երբ կոտրված հատվածներից որևէ մեկը բացակայում է:  
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Վերանորոգումը կատարվում է հետևյալ կերպ. 

1. Կոտրվածքի գիծը մշակվում է հատուկ դիքլորէթանի սոսնձով, և 

բեկորները միացվում են այդ գծով: 

2. Սոսնձված պրոթեզից գիպսե մոդել և կոնտրմոդել: 

3. Պրոթեզը անջատվում է մոդելից, բեկորները անջատվում են սոսնձած 

հատվածով: 

4. Կոտրվածքի գիծը մշակվում է ֆրեզով և այդ գիծը լայնացվում 1-2մմ դեպի 

յուրաքանչյուր կողմ: 

5. Մոդելը և կոնտրմոդելը մշակվում են մեկուսիչ ջնարակով (լաքով), 

պրոթեզի կտորները տեղադրվում են մոդելի վրա, և ստուգվում է կոնտրմոդելի 

համապատասխանությունը: 

6. Ինքնակարծրացող պլաստմասսան շաղախվում է, ‹‹ձգվող թելերի›› 

փուլում տեղադրվում է կոտրվածքի հատվածի վրա և սեղմվում կոնտրմոդելով: 

7. Պլաստմասան կարծրանալուց հետո վերջինս մշակվում է, հարթեցվում 

և փայլեցվում:  
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ԳԼՈՒԽ 6 

 Ներածությունը 

«Պրոթեզ»-ըհունարեն բառ է, որը նշանակում է «դնել տեղը»: Պրոթեզը լրաց-

նում է օրգանի մի մասը կամ ամբողջ օրգանը: Նրա նպատակն է վերականգնել 

տվյալ օրգանի ֆունկցիան և դեֆորմացիան: Ատամի պրոթեզների նպատակն է 

վերականգնել բացակա ատամները շարժական կամ անշարժ ապարատների 

միջոցով: 

Գլխավոր ֆունկցիաներն են` 

 ծամողական, 

 օկլյուզիոն, 

 ֆոնետիկ: 

 Պրոթեզները լինում են` 

 շարժական, 

 անշարժ, 

 դիմծնոտային, 

 օրթոպեդիկ: 

 Շարժական պրոթեզների տեսակներն են լրիվ և մասնակի շարժական: 

Վերջիններս լինում են մասնակի շարժական թիթեղային (ժամանակավոր) և 

մասնակի շարժական աղեղային կամ ձուլված: 
 

6.1. Մասնակի անատամություն, կլինիկական պատկերը, դասակարգումը 
 

Մասնակի անատամություն է այն վիճակը, երբ յուրաքանչյուր ծնոտի 

վրա առկա է 1-13 ատամների բացակայություն: Այն կարող է լինել առաջնային և 

երկրորդային: Առաջնային մասնակի անատամության պատճառ են հանդիսա-

նում ատամի հյուսվածքների էմբրիոգենեզի խախտումները, որոնց հետևանքով 

բացակայում են մշտական ատամների սաղմերը: Ատամների ծկթման պրոցեսի 

խախտումը հանգեցնում է ատամների ռետենցիայի, հետևաբար և առաջնային 

մասնակի անատամության: Կաթնատամների բորբոքային պրոցեսները կարող 

են հանգեցնել մշտական ատամի սաղմի մահվան, որը կրկին կհանգեցնի 

ատամի ռետենցիայի: 

Ատամների մասնակի երկրորդային բացակայության պատճառ կարող 

են լինել` 

1. կարիեսը և նրա բարդությունները, 

2. պարօդոնտի հիվանդությունները, 

3. տրավման, 

4. բորբոքային պրոցեսները և նորագոյացությունները, 

5. վիրահատությունները, 

6. ավիտամինոզները: 

 Կլինիկական պատկերը կարող է լինել տարբեր և պայմանավորված է՝ 
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1. դեֆեկտի տեղակայմամբ, 

2. բացակա ատամների քանակով, 

3. կորցրած ատամների ֆունկցիայով, 

4. կծվածքի ձևով, 

5. ատամների կորստի ժամանակահատվածով, 

6. պահպանված ատամների կարծր հյուսվածքների և պարօդոնտի վիճա-

կով,  

7. հիվանդի ընդհանուր առողջական վիճակով: 

 Հիվանդների գանգատները բազմազան են։ 

 Ատամնաշարի ֆրոնտալ հատվածում դեֆեկտի տեղակայման դեպքում 

հիվանդները գանգատվում են՝ 

1. գեղագիտական անբավարարությունից, 

2. խոսակցական ֆունկցիայի խանգարումից, 

3. խոսելու ընթացքում թքի արտահոսքից, 

4. կծելու ֆունկցիայի խանգարումից: 

Ատամնաշարի կողմնային հատվածում դեֆեկտի տեղակայման դեպքում 

(բացակայում են ծամողական ատամները ) հիվանդները գանգատվում են ՝ 

1. ծամելու ֆունկցիայի խանգարումից (սակայն այս գանգատը գերիշխող 

է միայն զգալի քանակով ատամների բացակայության դեպքում), ավելի 

հաճախ հիվանդները գանգատվում են ծամելու անհարմարությունից, 

2. անատամ հատվածի լորձաթաղանթի վնասումից ու ցավից, 

3. գեղագիտական անբավարարությունից, երբ բացակայում են վերին 

ծնոտի նախաաղորիքները: 

Անամնեստիկ տվյալները գրանցելու ժամանակ անհրաժեշտ է պարզել 

ատամների հեռացման պատճառները, ինչպես նաև այն, թե նախկինում իրակա-

նացվել է արդյոք օրթոպեդիկ բուժում և ինչ կոնստրուկցիաներով։ 

Հիվանդի արտաքին զննումը. երբ բացակայում են վերին ծնոտի ֆրոնտալ 

ատամները, կարող է դիտվել վերին շրթունքի ներանկում: Զգալի քանակով 

ատամների բացակայության դեպքում կարող է դիտվել թշի ու շրթունքի ներան-

կում: Այն դեպքերում, երբ երկու ծնոտներում բացակայում են մեծ քանակով 

ատամներ՝ առանց անտագոնիստների պահպանման, հնարավոր է զարգանա 

անկյունային շրթնաբորբ։ 

Ներբերանային հետազոտություն. ներբերանային հետազոտության ժամա-

նակ անհրաժեշտ է որոշել դեֆեկտի տեսակը ու դրա մեծությունը, անտագոնիստ 

ատամների առկայությունը, գնահատել պահպանված ատամների կարծր 

հյուսվածքների ու դրանց պարօդոնտի վիճակը, անհրաժեշտ է իրակնացնել 

ենթադրվող հենակետային ատամների ռենտգենաբանական հետազոտություն։ 

 Ատամների մասնակի կորստի հետևանքով զարգանում են ձևաբանական և 

կազմաբանական տարբեր փոփոխություններ` 

1. դեֆեկտների առաջացում, որն ատամնաշարի անընդհատության 

խախտման հետևանք է (նկ. 6.1.1), 



256 
 

2. երկու խումբ ատամների առաջացում` ֆունկցիոնալ, որոնք ունեն ան-

տագոնիստներ, և ոչ ֆունկցիոնալ, որոնք կորցրել են անտագոնիստ-

ները, 

3. առանձին խումբ ատամների ֆունկցիոնալ գերծանրաբեռնում, 

4. ատամնաշարերի դեֆորմացիա, 

5. էսթետիկայի, ծամելու, խոսքի ֆունկցիա-

ների խանգարում, 

6. քունքստործնոտային հոդի և ծամիչ 

մկանների գործունեության խանգարում: 

 Ատամնաշարերում դեֆեկտների առաջաց-

մանը անդրադառնալով` պետք է նշել, որ 

դրանք կարող են լինել սահմանափակված 

կամ ծայրամասային և ոչ սահմանափակված 

կամ ընդգրկված: 

 Ծայրամասային է կոչվում այն դեֆեկտը, որը 

դիստալ կողմից հենարանով սահմանափակ-

ված չէ և ունի միայն մեզիալ հենարան (նկ. 

6.1.2): 

 Ընդգրկված է կոչվում այն դեֆեկտը, որը 

սահմանափակված է մեզիալ և դիստալ 

հենարաններով (նկ. 6.1.3): 

 

 Դասակարգումը 

Կան մասնակի անատամության բազ-

մաթիվ դասակարգումներ, որոնցից ամենաըն-

դունվածը Էդուարդ Քենեդու կողմից առա-

ջարկված դասակարգումն է: Համաձայն այդ 

դասակարգման` բոլոր անատամությունները 

բաժանվում են չորս դասերի (նկ. 6.1.4): 

1. Քենեդու առաջին դաս` երկկողմանի ծայրամասային արատ, 

2. Քենեդու երկրորդ դաս` միակողմանի ծայրամասային արատ, 

3. Քենեդու երրորդ դաս` միակողմանի ընդգրկված արատ ատամնաշարի 

կողմնային հատվածում, որը չի հատում միջին գիծը, 

4. Քենեդու չորրորդ դաս` ընդգրկված արատ, որի դեպքում անատամ հատվածը 

տեղակայվում է պահպանված ատամներից առաջ ու հատում է միջին գիծը: 

Բոլոր դասերը, բացառությամբ վերջինի, ունեն ենթադասեր, քանի որ 

գործնականում ավելի հաճախադեպ են այն կլինիկական դեպքերը, երբ առկա 

են միաժամանակ մի քանի դասերի դեֆեկտներ, և այդ դեպքում բարդանում է 

դասակարգումը (նկ.6.1.5): 

  

Նկ. 6.1.1. Ատամնաշարի 

անընդհատության խախտումը:

Նկ. 6.1.2. Ծայրամասային 

դեֆեկտ: 

Նկ. 6.1.3. Ընդգրկված 

դեֆեկտ: 
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I     II   III  IV 

Նկ. 6.1.5. Քենեդու դասակարգման ենթադասերը: 

 

Այդ դեպքում ատամնաշարը պատկանում է թվով փոքր դասին։ Յուրա-

քանչյուր դաս, բացառությամբ Քենեդու առաջին դասի, ընդգրկում է միայն մեկ 

դեֆեկտ։ 

Նկ.6.1.4. Մասնակի անատամության 

դասակարգումը ըստ Քենեդու: 

I դաս II դաս  

III դաս IV դաս 
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Քենեդին նշում է յուրաքանչյուր լրացուցիչ անատամ հատված՝ որպես 

մոդիֆիկացիա կամ ենթադաս։ Վերջինս որոշվում է ատամնաշարի լրացուցիչ 

դեֆեկտների քանակով՝ չհաշված հիմնական դասը։ 

Սակայն այս դասակարգման մեջ վերջին դասում չի շեշտադրվում ժանիք-

ների առկայությունը կամ բացակայությունը, որը թերևս կարելի է դիտարկել 

որպես թերություն: Այդ իսկ պատճառով Քենեդու կողմից առաջարկված դա-

սակարգումը հետագայում լրացվեց Ափլգեյթի կողմից, համաձայն որի` առաջին 

երեք դասերը մնում են անփոփոխ, իսկ վերջին դասը բաժանվում է երկու 

ենթադասերի` ժանիքների պահպանմամբ և բացակայությամբ:  

 Ժանիքների պահպանման հարցը կարևոր է կոնստրուկցիան որոշելու 

առումով: 

Ափլգեյթը լրացրել է Քեննեդու դասակարգումը՝ առաջարկելով դրա 

կիրառման հետևյալ կանոնները. 

1. Դեֆեկտի դասը որոշելը չպետք է նախորդի ատամների հեռացմանը, քանի որ 

այն կարող է փոխել նախապես որոշված դեֆեկտի դասը: 

2. Եթե բացակայում է երրորդ աղորիքը, որը չպետք է փոխարինվի, այն հաշվի չի 

առնվում դասակարգման մեջ: 

3. Եթե առկա է երրորդ աղորիքը, որը պետք է օգտագործվի որպես հենակետային 

ատամ, այն հաշվի է առնվում դասակարգման մեջ: 

4. Եթե բացակայում է երկրորդ աղորիքը, որը չպետք է փոխարինվի, այն հաշվի 

չի առնվում դասակարգման մեջ: 

5. Դեֆեկտի դասը որոշվում է ամենահետին անատամ հատվածով: 

6. Լրացուցիչ դեֆեկտները (չհաշված հիմնական դասը) դիտարկվում են որպես 

ենթադասեր, որը որոշվում է վերջիններիս քանակով: 

7. Լրացուցիչ արատների մեծությունը չի դիտարկվում, հաշվի է առնվում միայն 

դրանց քանակը, որով էլ որոշվում է ենթադասը: 

8. Չորրորդ դասը չունի ենթադաս։ Անատամ հատվածները, որոնք տեղակայված 

են ֆրոնտալ ատամների հատվածում առկա արատից հետ, որոշում են 

արատի դասը: 
 

 Դեֆեկտները դասակարգվում են նաև ըստ մեծության՝ 

1. փոքր` 1-3 հարևան ատամների բացակայություն, 

2. միջին` 4-6 հարևան ատամների բացակայություն, 

3. մեծ` 7-13 հարևան ատամների բացակայություն: 

 

6.2.Մասնակի շարժական թիթեղային (ժամանակավոր) պրոթեզներ 
 

1.Շարժական պրոթեզները, ի տարբերություն անշարժի, կիրառում են 

ատամնաշարերի ցանկացած մեծության և տեղագրության դեֆեկտների ժա-

մանակ: 

2.Ապահովում են հիգիենիկ խնամքի բավարար պայմաններ: 

3.Անհրաժեշտության դեպքում շարժական պրոթեզները կարող են տարբեր 

ախտահանող նյութերով ենթարկվել սառը ախտահանման: 
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Բաղկացուցիչ մասերն են 1. Հենքային թիթեղը, 2. արհեստական ատամները, 

3. ֆիքսող էլեմենտները: 

Շարժական պրոթեզի չափսերը մեծ մասամբ պայմանավորված են ատամ-

նաշարում դեֆեկտի մեծությամբ և տեղակայմամբ: Անշարժ պրոթեզների համե-

մատ` շարժական պրոթեզները մեծ չափով ազդում են հնչյունագոյացման և 

արտասանության վրա (հենքի քմային կամ ենթալեզվային հատվածի շնորհիվ): 

Այդ կառույցների օպտիմալ տեղակայված լինելու, արհեստական ատամների 

ձևի և չափերի ճիշտ ընտրության ժամանակ և հիվանդի լրիվ ընտելանալուց 

հետո վերականգնվում է արտասանությունը: Շարժական պրոթեզի հենքը 

պլաստմասսե թիթեղ է, որի վրա ամրացված են արհեստական ատամները և 

ֆիքսող էլեմենտները, որոնց շնորհիվ հենքի ծամողական ճնշումը փոխանցվում 

է վերին ծնոտի վրա`ատամնաբնային ելունի և քիմքի լորձաթաղանթի վրա, իսկ 

ստորին ծնոտի վրա` ատամնաբնային 

ելունի վրա (նկ.6.2.1 ):  

Ծամողական ճնշումը հավասարա-

չափ բաշխելու համար ստորադիր հյուս-

վածքների վրա շարժական թիթեղային 

պրոթեզի հենքը պետք է պատրաստվի 

այնպիսի նյութից, որը քիչ կլանի բերա-

նային հեղուկի և սննդամթերքի բաղադ-

րիչները, հեշտ մաքրվի ատամների 

խնամքի սովորական միջոցներով: Այդ 

նյութերը ակրիլային պոլիմեր պարու-

նակող նյութերն են: 

Պլաստմասսե հենքերն ունեն տարբեր երանգներ, որը պայմանավորված է 

պլաստմասսայի նախնական գույնով կամ ատամնատեխնիկի կողմից ավելաց-

վող նյութի քանակով: Արտադրվում է նաև անգույն հենքային պլաստմասսա, 

որը կիրառվում է այն անձանց դեպքում, որոնք տառապում են ներկող նյութի 

նկատմամբ գերզգայունությամբ (ալերգիա) և այլն: 

Շարժական թիթեղային պրոթեզի հենքի ներքին մակերեսը պետք է հստակ 

համապատասխանի ստորադիր լորձաթաղանթի ռելիեֆին, որը կբացառի դրա 

վնասումը ծամողական ճնշումը փոխանցելիս: Կարծր քիմքի առաջային մասի 

ռելիեֆը շատ անհատական է և չափազանց կարևոր է արտասանության, ինչպես 

նաև սնունդ ընդունելիս լիարժեք համային զգացողության համար: Սրանով 

պայմանավորված` պրոթեզի հենքի պատրաստման ժամանակ այս հատվածում 

պետք է ձգտել վերականգնելու քիմքի ռելիեֆը ոչ միայն դրա ներքին մակերեսի 

վրա, այլև՝ արտաքին: Շարժական պրոթեզի հենքի չափսերը պայմանավորված 

են պահպանված ատամների քանակով, դեֆեկտի մեծությամբ, վերին և ստորին 

ծնոտների ատամնաբնային հատվածների ձևերով, անատամ հատվածների 

ապաճի աստիճանով, ստորադիր լորձաթաղանթի վիճակով: Հայտնի է, որ 

ինչքան մեծ է շարժական ատամնապրոթեզի մակերեսը, այնքան քիչ ճնշում է նա 

փոխանցում ստորադիր լորձաթաղանթի վրա: Այդ իսկ պատճառով ինչքան մեծ 

Նկ. 6.2.1. Մասնակի շարժական 

թիթեղային պրոթեզ: 
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է ատամնաշարում դեֆեկտը, այնքան մեծ պետք է լինի հենքի մակերեսը: 

Շարժական պրոթեզների հենքի եզրերը տեղակայվում են միայն պասիվ 

շարժուն հյուսվածքների սահմաններում: Թշային և շրթնային կողմից պրոթեզի 

հենքի եզրը բացակա ատամների հատվածում անցնում է անցման ծալքով` 

շրջանցելով վերին և ստորին շրթունքի սանձիկները և բերանի նախադռան 

լորձաթաղանթի ձգանները: 

Լեզվային կողմից շարժական պրոթեզի հենքի սահմանը ստորին ծնոտի վրա 

ծածկում է ներքին թեք գիծը և վերջանում է անցման ծալքի վրա: Ստորին 

շարժական պրոթեզի հենքի դիստալ սահմանը ծայրամասային դեֆեկտների 

ժամանակ պետք է ընդգրկի հետաղորիքային թմբիկը: Ստորին ծնոտի վրա 

պահպանված բոլոր ատամները վերածածկվում են պրոթեզի հենքով, գրեթե 

մինչև օկլուզիոն մակերեսը, այսինքն` ոչ քիչ, քան պսակի բարձրության 2/3-ով: 

Նույն ձևով վերածածկվում են վերին ծնոտի նախաաղորիքներն ու աղորիքները: 

Վերին ծնոտի կտրիչներն ու ժանիքները վերածածկվում են 1/3-ով, այսինքն` 

մինչև ատամնային թմբիկները: 

Շարժական վերին պրոթեզի հենքի դիստալ սահմանի անցումը պայմանա-

վորված է դեֆեկտի մեծությամբ, ատամնաշարում տեղադրումով: Միակողմանի 

և երկկողմանի ծայրամասային դեֆեկտների դեպքում հետին սահմանը 

անցնում է «ա» գծի առջևով` վերին ծնոտի թմբերի պարտադիր ընդգրկմամբ: 

Արհեստական ատամներ. նախատեսված են լրացնելու կորցրած ատամները: 

Պատրաստվում են պլաստմասսայից (կերպառու) կամ հախճապակուց: Արհես-

տական ատամները տարբերվում են գույնով, չափսերով և ձևով: Արհեստական 

ատամները գույնով կրկնօրինակում են բնական երանգների անցումը. Ավելի 

բաց կիսաթափանցիկ կտրող եզրից դեպի ինտենսիվ և մուգ երանգով վզիկային 

հատվածը: 

Ատամներն արտադրվում են հավաքածուների ձևով. առջևի ատամները 6 

հատ վերև և 6 հատ ներքև, կողմնայինները` 

8-ական ատամներ և լրիվ հավաքածուներ 

(գարնիտուրներ)` 28-ական ատամներ (նկ. 

6.2.2): Արտադրվում են նաև պլաստմասսե 

արհեստական ատամներ կասետաներով, 

որի առանձին հատվածներում նույն գույնի, 

ձևի և չափսի ատամներ են: 

Պլաստմասսե ատամների մաշվողակա-

նությունը չի համապատասխանում կլինի-

կական պահանջներին, այդ իսկ պատճա-

ռով պլաստմասսե արհեստական ատամնե-

րով շարժական պրոթեզների օգտագործ-

ման ժամկետները չպետք է գերազանցի 3-4 տարի: Հակառակ դեպքում հնարա-

վոր է պահպանված բնական ատամների ֆունկցիոնալ գերբեռնվածություն 

զարգանա (քանի որ վերջիններս մաշվում են ավելի դանդաղ): Ավելի արդյու-

նավետ են հախճապակե ատամները, քանի որ հախճապակին և պլաստմասսան 

Նկ.6.2.2. Պլաստմասսե արհեստական 

ատամներ: 
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չունեն քիմիական մոտիկություն, հախճապակե արհեստական ատամները 

պլաստմասսե հենքի մեջ ամրացվում են մեխանիկական եղանակով: 

Ֆունկցիոնալ տեսանկյունից հախճապակե ատամներով շարժական պրո-

թեզներն ավելի երկարակյաց են և արդյունավետ, քան պլաստմասսե ատամնե-

րովը: Ծամող մակերեսը չի մաշվում անգամ 10 տարի անց: Բացասական կողմը 

փխրունությունն է: Արհեստական ատամներ ընտրելիս հաշվի են առնում 

պահպանված ատամների մեծությունը, ձևը և գույնը, ինչպես նաև մաշկի գույնը, 

դեմքի և կծվածքի ձևը: 
 

 Ֆիքսող էլեմենտներ. բռնիչներ 

Շարժական թիթեղային պրոթեզներում կիրառվում են պահող բռնիչներ, 

որոնք ծռովի են: Դրանք կարթ են, նախատեսված են միայն պրոթեզի ֆիքսման 

համար: Այս տեսակի բռնիչներով շարժական պրոթեզների վրա ընկնող 

ուղղահայաց ծամողական ճնշումն ամբողջությամբ փոխանցվում է հենքի 

միջոցով ստորադիր լորձաթաղանթի վրա:  

Մետաղական ծռովի պահող բռնիչները պատրաստվում են տարբեր 

տրամագիծ ունեցող չժանգոտող պողպատից (0.4, 0.6, 0.8, 1.0մմ) կամ ոսկի – 

պլատինային համաձուլվածքից: Ինչքան մեծ է լարային բռնիչի տրամագիծը, 

այնքան մեծ է պահելու դրա ունակությունը: Ցանկացած պահող մետաղական 

բռնիչի կառուցվածքում տարբերում են 3 հիմնական տարր` 

1. բազուկ, 

2. մարմին, 

3. ելուն: 

Բռնիչի բազուկն այն հատվածն է, որն անմիջապես հասարակածի և ատամի 

վզիկի միջև եղած տարածությունում է: Բռնիչի բազուկը պետք է կիպ հպվի 

հենակետային ատամի ողջ մակերեսին, կրկնի դրա կոնֆիգուրացիան և օժտված 

լինի բարձր առաձգական հատկություններով: Ամենաառաձգական հատկութ-

յամբ օժտված են ծռովի կլոր լարային բռնիչները:  

Պահող բազուկին ներկայացվող պահանջները:  

Բազուկը պետք է. 

 1. ընդգրկի ատամը թշային կամ շրթնային կողմից` տեղակայվելով վզիկի և 

հասարակածի միջև: 

 2. հպվի ատամի մակերեսին առավելագույնս շատ կետերով: Եթե լինի կետային 

հպում, դա պրոթեզի շարժման ժամանակ կհանգեցնի հենակետային ատամի 

վրա ճնշման կտրուկ բարձրացման և հետևաբար էմալի նեկրոզի: 

 3. օժտված լինի զսպանակային հատկությամբ: Այս հատկությամբ առավել 

օժտված են լարային բազուկները, իսկ ամենաքիչը` ձուլված բազուկները: 

 4. լինի պասիվ, այսինքն` հանգստի ժամանակ ճնշում չպետք է գործադրի 

ատամի վրա: 

 5. կլորացնել, փայլեցնել, որպեսզի պրոթեզը դնելիս և հանելիս չվնասի 

շրթունքի և թշի լորձաթաղանթը:  
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Բռնիչի մարմինը այն հատվածն է, որը միացնում է բազուկը ելունին: 

Մարմինը` ատամի կոնտակտային մակերեսի վրա է հասարակածից քիչ վերև 

(մոտ է օկլյուզիոն մակերեսին): Այս բռնիչը տալիս է անհրաժեշտ ամրություն: 

Ինչքան երկար է բռնիչի մարմինը, այնքան բարձր է զսպանակային հատկու-

թյունը: 

Ելունը այն հատվածն է, որով բռնիչն ամրանում է պրոթեզի հենքին: 

Թերությունները. ծամողական ճնշումը հիմնականում փոխանցում են միայն 

ստորադիր լորձաթաղանթին, որի պատճառով էլ դասվում են ոչ ֆիզիոլոգիա-

կան պրոթեզների շարքին: 

Ծամելու ժամանակ շարժական պրոթեզը լորձաթաղանթի ընկղմելիության 

չափով ընկղմվում է ստորադիր հյուսվածքների մեջ, և այդ դեպքում պահող 

բռնիչը ատամի մակերեսով սահում է դեպի լինդը: Անմիջապես ատամի վզիկի 

մոտ տեղակայված բազուկը կարող է վնասել լորձաթաղանթը: Հենակետային 

ատամները գերծանրաբեռնվում են, որը ժամանակի ընթացքում հանգեցնում է 

դրանց շարժունակությանը և կորստին: Այս տեսակի պրոթեզները, լինելով 

ամբողջությամբ պլաստմասսայից, հաճախ են կոտրվում, բացի այդ, շատ 

հաճախ նկատվում է մանրէների գաղութների զարգացում, որը նաև ստորադիր 

լորձաթաղանթի բորբոքման պատճառ է դառնում: 

Թիթեղային հենքով պայմանավորված նույնպես առաջանում են բացա-

սական երևույթներ: 

Ծածկելով կարծր քիմքը` խախտվում է ջերմային, համային և շոշափելիքային 

զգացողությունը, միաժամանակ նկատվում է խոսքի, լորձաթաղանթի ինքնա-

մաքրման խանգարում, լորձաթաղանթի գրգռում, որոշ դեպքերում ի հայտ է 

գալիս փսխման ռեֆլեքս: Այն հատվածներում, որտեղ պրոթեզը հպվում է 

բնական ատամներին, զարգանում է գինգիվիտ, գոյանում են ախտաբանական 

գրպանիկներ: Քանի որ լորձաթաղանթը ունակ չէ դիմակայելու ծամողական 

ճնշման, այդ ճնշումը փոխանցվում է նաև վերնոսկրին և հանգեցնում արյան 

շրջանառության խանգարման, որի հետևանքով ատամնաբնային կատարի 

ապաճը ուժգնանում է: 
 

Պրոթեզային դաշտը և շարժական պրոթեզների ֆիքսացիան 
 

Պրոթեզի ֆիքսացիա 

 

  

անատոմիական   մեխանիկական 
 

Վերին և ստորին ծնոտի բնական մորֆոլոգիական գոյացությունները 

իրենց ձևով և տեղակայմամբ կանխում են պրոթեզի շարժումները խոսելիս, 

ծամելիս և ծիծաղելիս: Սակայն միայն անատոմիական գոյացությունները չեն 

լուծում ամբողջությամբ պրոթեզի ռետենցիայի խնդիրները, իսկ կան դեպքեր, 

երբ այդ գոյացությունները կարող են բացակայել ատամնաբնային մասի զգալի 

ապաճի հետևանքով: 



263 
 

Մասնակի շարժական պրոթեզը հենվում է ատամների, լորձաթաղանթի 

և ոսկրի վրա: Կլինիկական դեպքով պայմանավորված` այդ գոյացությունները 

կարող են ունենալ բարենպաստ կամ անբարենպաստ նշանակություն: Պետք է 

իմանալ, որ բազմաթիվ անբարենպաստ գոյացություններ կարող են բարե-

նպաստ դառնալ կամ վիրաբուժական միջամտության շնորհիվ, կամ էլ բնական 

ատամների ձևի փոփոխության հետևանքով:  

Պոլ Հուսեթը որոշ անատոմիական շրջաններ անվանել է «կենսա-

բանական» գոյացություններ, որոնք նշանակություն ունեն մասնակի շարժական 

պրոթեզավորման ժամանակ: 

Հայտնաբերելով բերանի մեջ, տեղափոխելով մոդելի վրա և գրանցելով` 

դրոշմների միջոցով նշվում են դրանց հավասարակշռման համար բարենպաստ 

(դրական) կամ էլ անբարենպաստ (բացասական) լինելը (նկ. 6.2.4): Բարենպաստ 

են ատամների հպման կետերը, ատամնաբնային կատարը, վերինծնոտային 

թումբը, հետաղորիքային եռանկյունին, անբարենպաստ են շրջակա մկանները, 

փափուկ քիմքը, շրթնային միջին սանձիկը, թևակերպածնոտային կապանը, 

լնդային պտկիկները, հետկտրիչային պտկիկը, միջին կարանը, Շրեդերի չեզոք 

գոտիները, լեզուն և բերանի հատակը, լեզվային սանձիկը: 

 Շրեդերի գոտիները (նկ. 6.2.3) ճար-

պային հյուսվածքից կազմված ոչ ախտա-

բանական գոտիներ են, որոնք ախտորոշվում 

են պալպացիայի միջոցով: Դրանք կարծր 

քիմքի վրա են` առաջին և երկրորդ աղորիք-

ներին զուգահեռ:  

 

Դրական` 

1.ատամների կոնտակտային կետերը, 

2.ատամնաբնային կատարը, 

3. վերծնոտային թմբերը, 

4. հետաղորիքային եռանկյունին: 

Բացասական` 

5. շրջակա մկանները, 

6. փափուկ քիմքը, 

7. շրթնային միջային սանձիկը, 

8. թևակերպածնոտային կապանը, 

9. լնդային պտկիկները, 

10. հետկտրիչային պտկիկը,  

11. միջային կարանը, 

12. Շրեդերի չեզոք գոտիները, 

13. լեզուն և բերանի հատակը, 

14. լեզվային սանձիկը: 

 

 

Նկ. 6.2.3. Շրեդերի գոտիները: 

Նկ. 6.2.4. «Կենսաբանական» 

գոյացություններն ըստ Պոլ 

Հուսեթի: 
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6.3 . Մասնակի շարժական աղեղային պրոթեզներ 
 

 Պատրաստման նպատակը 
Աղեղային մասնակի շարժական պրոթեզներ պատրաստելու նպատակն է. 

1. Անբնական և հիվանդագին վիճակի վերացումը: 

2. Առողջական ընդհանուր վիճակի պահպանումը, քանի որ վերջինս սեր-

տորեն պայմանավորված է ատամների և բերանի խոռոչի առողջական վիճա-

կով: Այստեղ կարևոր նշանակություն ունեն բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի, 

լնդերի, մկանային, ոսկրային և այլ հյուսվածքների առողջ պահպանումը, ինչ-

պես նաև պահպանված բնական ատամների, շուրջատամնային հյուսվածքների 

և օկլյուզիայի առողջ վիճակի պահպանումն ու նոր բարդությունների կանխումը: 

3. Կազմախոսական (անատոմիական) արատների վերացումը. այսպիսի 

արատներ կարող են առաջանալ ոսկրային հատվածի արատների դեպքում, 

օրինակ` ատամների վնասվածքային հեռացումների կամ շուրջատամնային 

հյուսվածքների հիվանդությունների պատճառով, երբ դրանք չափազանց 

ներծծվում են բնածին կամ հետվիրահատական շրջանում ծնոտի, քիմքի կամ այլ 

մասերում առաջացած մնայուն վնասվածքների պատճառով: 

4. Բնախոսական (ֆիզիոլոգիական) արատների վերացումը: Մասնակի 

անատամությունը կարող է հանգեցնել արտասանական լուրջ անկանոնություն-

ների` խախտելով դենտալ (Ս, Զ, Չ, Ց) և լաբիոդենտալ (Վ, Ֆ) հնչյունների 

արտասանությունը: Դրանից բացի, այն անդրադառնում է մարսողության և ընդ-

հանուր առողջական վիճակին: Կլման բնախոսական գործողությունը կարող է 

խախտվել կարծր և փափուկ քիմքի բնածին կամ հետվիրահատական արատ-

ների դեպքում: 

5. Բնական տեսքի վերականգնումը խիստ կարևոր է առջևի ատամների 

բացակայության ժամանակ շուրթերի անբնական, ներընկած դիրքի հետևան-

քով: 

6. Հիշյալ պրոթեզը կանխում է կազմախոսական և բնախոսական արատների 

առաջացումը: Մասնակի անատամության դեպքում անատամ հատվածին հա-

րող ատամները, ինչպես նաև հակադիր (անտագոնիստ) ատամները կարող են 

թեքվել կամ տեղաշարժվել դեպի անատամ հատվածները, խախտել բնական 

ատամնահպումը` որոշ դեպքերում անհնարին դարձնելով ճիշտ պրոթեզավո-

րումը: Ատամների բացակայութան դեպքում ատամնածնոտային համակարգում 

զարգացող ձևախախտումները հանգեցնում են օկլյուզիայի լուրջ խախտման, 

քունքստործնոտային հոդի գործունեության խանգարման և անգամ ծանր 

բարդությունների:  
 

 Մասնակի շարժական աղեղային պրոթեզների պատրաստման ցուցումները 

Մասնակի ձուլովի արհեստական ատամնաշարերը պատրաստվում են այն 

դեպքում, երբ.  

1. Անատամ հատվածներից գոնե մեկը ծայրամասային է: 

2. Երկու և ավելի հարևան ատամների բացակայության դեպքում անատամ 

հատվածը տարածուն է: Բացառություն են այն դեպքերը, երբ բացակայում են 

երկու նախաաղորիքները և առաջին աղորիքը, սակայն ժանիքը և երկրորդ 
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աղորիքն առողջ են, ամուր և չունեն շուրջատամնային հյուսվածքի հիվան-

դություններ: Այս դեպքում հնարավոր է պատրաստել անշարժ կամրջաձև 

պրոթեզ: 

3. Անատամ հատվածում առկա է ոսկրային արատ, որը կարելի է վերացնել 

հենքային պլաստմասսայի միջոցով և ապահովել ավելի մեծ գեղագիտական 

արդյունք, քան ստացվում է այլ տեսակի կառուցվածքներ կիրառելու դեպ-

քում: 

4. Ատամնաղեղը կարիք ունի խաչաձև ամրացման, այսինքն` միաժամանակ 

առկա են և ընդգրկված, և ծայրամասային արատներ: Ընդ որում, ընդգրկված 

արատը կարելի է վերականգնել անշարժ կառուցվածքների միջոցով, սակայն 

մասնակի շարժական աղեղային պրոթեզների կայունացման (ստաբի-

լիզացիայի) տեսակետից ավելի արդյունավետ է երկու արատներն էլ վերաց-

նել շարժական կառուցվածքների միջոցով: 

5. Մասնակի շարժական աղեղային պրոթեզով կարելի է ստանալ գեղագի-

տական ավելի լավ արդյունք: 

6. Հիվանդը ծեր է: 

7. Հիվանդի ընդհանուր առողջական վիճակը հնարավորություն չի տալիս 

պատրաստելու անշարժ կամրջաձև պրոթեզներ: 

8. Մասնակի շարժական աղեղային պրոթեզները պատրաստվում են որպես 

անմիջական կամ ժամանակավոր ատամնաշարեր: 

9. Ըստ սոցիալ- տնտեսական պայմանների` այն ավելի մատչելի է, քան անշարժ 

այլ կառուցվածքները: 

10. Պահպանված ատամների համար կանխատեսումը վատ է, քանի որ այն 

կարող է կատարել նաև բեկակալի դեր, ինչպես նաև ատամի կորստի 

դեպքում հեշտ է ավելացնել բացակա ատամը` առանց փոխելու պրոթեզը:  
 

Մասնակի շարժական աղեղային պրոթեզների պատրաստման հակացու-
ցումները 

Ժամանակավոր հակացուցումներ են բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի 

քրոնիկ հիվանդությունները սրացման փուլում, ինչպես նաև բերանի խոռոչի 

վատ հիգիենան, երբ հիվանդը ջանք չի գործադրում այդ վիճակը վերացնելու: 
 

 Հորիզոնական և ուղղահայաց ուժեր 

Արհեստական մասնակի ատամնաշարեր կրելիս առաջանում են երկու 

տեսակի ուժեր` ուղղահայաց և հորիզոնական, որոնք իրենց հերթին փոխանց-

վում են ստորադիր հյուսվածքներին: Մասնակի անատամության բուժման 

ժամանակ ամենակարևորը բնախոսական ֆունկցիաների ժամանակ ստեղծված 

ճնշումների հավասար բաշխումն է ստորադիր հյուսվածքների վրա: Այս 

դեպքում ճիշտ նախագծված և ճշգրիտ պատրաստված մասնակի աղեղային 

պրոթեզը համաչափ կազդի պրոթեզային դաշտի հյուսվածքների վրա և 

հնարավորություն կստեղծի պահպանել բերանի խոռոչի հյուսվածքներն առողջ 

վիճակում: Որպեսզի փոխանցվող ճնշումները հավասար լինեն, պետք է 
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գլխավոր և երկրորդային կապիչները, աղեղային պրոթեզի բաղադրիչ մասերը 

միացվեն միմյանց, լինեն ամուր և չդեֆորմացվեն:  

Ուղղահայաց ուժերն ունեն երկու ուղղվածություն` օկլյուզիոն մակերեսնե-

րից դեպի անատամ հատվածները և հակառակը: Առաջինը դրական նշանա-

կություն ունի պրոթեզի կայունացման համար, իսկ երկրորդը` բացասական, 

քանի որ այդ ուժի ազդեցությամբ պրոթեզը կարող է անկայունանալ (դեստա-

բիլացվել): Դրական ուժը զարգանում է բերանը փակելիս, իսկ բացասականը` 

բացելիս:  

Հորիզոնական ուժերը զարգանում են անհավասարակշիռ օկլյուզիայի 

դեպքում, երբ առկա են հպման կանխահաս կետեր, սահքեր: Դրանց առկայու-

թյամբ հնարավոր են բնական որոշ ատամների և այլ հյուսվածքների վնասվածք-

ներ, որոնք առաջացնում են ցավ և անհանգստություն:  

Մասնակի ձուլովի աղեղային պրոթեզները կիսաֆիզիոլոգիական են, քանի 

որ ծամողական ճնշումը փոխանցում են հենակետային ատամներին և 

լորձաթաղանթին: 
 Մասնակի շարժական աղեղային պրոթեզների բաղադրիչ մասերը 

Մասնակի շարժական աղեղային պրոթեզները կազմված են բռնիչներից, 

ուղեցույց հարթություններից, անուղղակի բռնիչներից, գլխավոր կապիչից կամ 

միացնողից, երկրորդային կապիչից կամ միացնողից, մետաղական թամբերից, 

ատամնաշարի հենքից, արհեստական ատամներից (նկ. 6.3.1):  
 

  

  

   

 

  

  

 

 

  

 

 
 

Բռնիչներ 

Կան բռնիչների բազմաթիվ դասակարգումներ: Ստորև կներկայացվեն 

առավել տարածված և կիրառելի դասակարգումները: 

Ըստ տեղադրության` բռնիչները լինում են ներպսակային կամ աթաչմեններ 

և արտապսակային, ըստ ատամի փքվածության հետ ունեցած հարաբերության` 

վերփքվածքային և վարփքվածքային:  

անուղղակի բռնիչ 

բռնիչ  

Մետաղական 

մ

Գլխավոր կապիչ 

(երկակի լայնական 

երկրորդային կապիչ

Նկ.6.3.1. Արհեստական մասնակի 

ատամնաշարերի բաղադրիչ 

մասերը: 



267 
 

Արտապսակային ձուլովի բռնիչների կազմությունը դիտարկենք դասական 

ընդգրկող հենարանային բռնիչի (Աքերսի) կառուցվածքի օրինակով: Վերջինս 

կազմված է օկլյուզիոն նեցուկից, պահող և հավասարակշռող բազուկներից (նկ. 

6.3.2):  

 

պահող բազուկ 

  

 
Նկ. 6.3.2. Ընդգրկող հենարանային բռնիչի կառուցվածքը: 

 

Օկլյուզիոն նեցուկը մետաղական կմախքի այն մասն է, որն ատամների 

օկլյուզիոն մակերեսների վրա է և ծամողական ճնշումը փոխանցում է հենա-

կետային ատամի երկայնաձիգ առանցքով:  

Նեցուկի միջոցով արհեստական ատամնաշարը հենվում է հենակետային 

ատամների վրա: Այն ծամողական ճնշումը փոխանցում է հենակետային ատամ-

ների երկայնաձիգ առանցքով կամ դրան զուգահեռ, կանխում է շարժական 

պրոթեզի մխրճումը ստորադիր հյուսվածքների մեջ և վնասվածքների զարգա-

ցումը, ինչպես նաև հենակետային ատամի գերաճը, պահպանում է բռնիչի 

դիրքը հենակետային ատամի վրա, ծառայում է իբրև անուղղակի բռնիչ, հենակե-

տային ատամների թեքվածության և ծամիչ մակերեսի ախտահարվածության 

դեպքում կարող է վերականգնել նաև ծամիչ մակերեսը: 

Նեցուկները պետք է լինեն ամուր և չձևափոխվեն ծամողական ճնշման 

ազդեցությամբ: Դրանք պետք է այնպես տեղադրվեն, որ ծամողական ճնշումը 

փոխանցվի հենակետային ատամի երկայնաձիգ առանցքով կամ դրան զուգա-

հեռ. փոքր անճշտության դեպքում հենակետային ատամը կարող է կորցնել իր 

ամրությունը և դառնալ շարժուն: Ծամիչ ատամների վրա նեցուկները տե-

ղադրվում են միջթմբիկային ակոսում, իսկ կենտրոնական ատամների վրա` 

գլխավոր թմբիկի վրա (նկ. 6.3.3): Արտաքին մակերեսը պետք է վերականգնի 

հենակետային ատամի անատոմիական ձևը և միաձուլվի դրան:  

Ծամիչ ատամների նեցուկների ներքին մակերեսը կարող է լինել գդալաձև, 

կլոր եզրերով, իսկ կենտրոնական ատամներինը` եռանկյունաձև, կլոր եզրերով: 

հավասարակշռող 

բազուկ 

օկլյուզիոն նեցուկ
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Ծամիչ ատամերի օկլյուզիոն նեցուկի լայնությունը պետք է հավասար լինի 

լեզվային և թշային թմբիկերի գագաթների միջև եղած հեռավորության կեսին, 

երկարությունը պետք է հավասար լինի լայնությանը, իսկ խորությունը պետք է 

լինի 1-1,5մմ` կենտրոնական հատվածում 

ավելի խոր, քան եզրային հատվածում 

(նկ.6.3.4): Կենտրոնական ատամների նեցու-

կի լայնությունը պետք է լինի նվազագույնը 

1մմ: Առջևի ատամների կտրող եզրերի վրա 

նեցուկներ տեղադրվում են միայն այն 

դեպքում, երբ այդ ատամների մյուս մակե-

րեսներին տեղադրելու հնարավորություն 

չկա (ավելի նախընտրելի է նեցուկը տեղադ-

րել կտրող եզրի միջին մասում):  
 

  
Նկ. 6.3.4. Օկլյուզիոն նեցուկ ի տեղը ծամիչ ատամների վրա և չափերը: 

 

Պահող բազուկն ապահովում է պրոթեզի ամրացումը` ռետենցիան: Սովո-

րաբար այն ատամի վեստիբուլյար մակերեսին է և իր ֆունկցիան կատարելու 

համար նրա ծայրային 1/3 հատվածը, որը կոչվում է նաև ռետենցիոն հատված, 

պետք է լինի հենակետային ատամի վզիկային 1/3 հատվածում` ներքնափոսի 

մեջ (0,25-ից 0,5մմ խորությամբ ներքնափոսի մեջ՝ պայմանավորված բազուկի 

երկարությամբ): Պահող բազուկը հե-

նակետային ատամի վրա ազդում է 

պրոթեզը դնելիս և հանելիս, իսկ 

արդեն ներքնափոսում այն չեզոք է: 

Հենց պրոթեզը ներմուծման և արտա-

հանելու ժամանակ է, որ այն ճնշում է 

բնական հենակետային ատամը և 

դրան հրում դեպի հակառակ կողմ: 

Երկարատև ազդեցության հետևան-

քով հենակետային ատամը, եթե 

չունենա հակազդող տարրեր, կարող է 

շարքից դուրս գալ: Այդ հակազդող տարրի դերը կատարում է հավասարակշռող 

բազուկը: Այն պետք է լինի կարծր, պահող բազուկի հակառակ կողմում` 1800 

անկյան տակ, պետք է ավելի լայն լինի, քան պահող բազուկը և գտնվի ատամի 

Նկ. 6.3.3. Օկլյուզիոն նեցուկի տեղը

առջևի ատամների վրա: 

Նկ. 6.3.5. Պահող և հավասարակշռող 

բազուկների չափերը: 



269 
 

հասարակածից վեր (նկ.6.3.5): Պրոթեզը ներմուծման ժամանակ հավասա-

րակշռող բազուկը հենակետային ատամին հպվում է պահող բազուկից շուտ և 

շարունակում է մնալ այդ դիրքում մինչև ներմուծման կամ արտա-հանման ուղու 

ավարտը` ատամը պաշտպանելով թեքվելուց:  
 

 ԱՔԵՐՍԻ ԲՌՆԻՉ. (նկ.6.3.6): 

Ցուցումներն են. սահմանափակ անատամության դեպքում ինչպես մեդիալ, 

այնպես էլ դիստալ հենակետային ատամի վրա և ծայրամասային 1 ատամի 

բացակայության դեպքում: Դրվում է ժանիքների, նախաաղորիքների և 

աղորիքների վրա:   

Մյուս տեսակի վերփքվածքային բռնիչ-

ներն են. 
 ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԲՌՆԻՉ 

ԿԱՄ ՆԱԼԻ-ՄԱՐՏԻՆԵ. կազմված է 

օկլյուզիոն նեցուկից, հավասարակշռող 

բազուկից, որը սահուն վերածվում է 

պահող բազուկի: Ընդհանուր բազուկի 

ծայրի 1/3-ը ներքնափոսի մեջ է, որի 

խորությունը 0,25-ից 0,5մմ է, հազվա-

դեպ մինչև 0,75մմ (պայմանավորված 

ընդհանուր բազուկի երկարությամբ): 

Ցուցված է ծայրամասային անատա-

մության ժամանակ և ընդգրկված 

դեֆեկտների դեպքում՝ մեդիալ հենա-

կետային ատամի վրա, երբ դիստալ 

հենակետային ատամն ունի վատ կան-

խատեսումներ (հենակետային ատա-

մի կորուստ): Բռնիչի այս տեսակը 

դրվում է ժանիքների, նախա-

աղորիքների վրա (նկ.6.3.7): 

 ԲՈՆՎԻԼԻ ԲՌՆԻՉ ԿԱՄ 

ՈՐՄԱՆՑՔԱՅԻՆ. կառուցվածքով 

նման է 2 իրար հակառակ միա-

ձուլված Աքերսի բռնիչերի: Բոլոր 

չափերը համապատասխանում են 

Աքերսի բռնիչի չափերին(նկ. 6.3.8): 
Ցուցումը. հավասարակշռության 

ապահովում II, III, IV դասի դեպքում 

դեֆեկտի հակառակ /դիմացի կողմում 

(կոնտր-լատերալ հավասարակշռու-

թյուն):  

 ՄԱՏԱՆԻԱՁԵՎ ԲՌՆԻՉ. 

կազմված է օկլյուզիոն նեցուկից և հավասարակշռող բազուկից, որը սահուն 

Նկ. 6.3.6. Աքերսի բռնիչ: 

Նկ. 6.3.7. Հետադարձ ազդեցության 

բռնիչ: 

Նկ. 6.3.8. Բոնվիլի կամ որմանցքային 

բռնիչ: 
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վերածվում է պահող բազուկի: Բազուկի ընդհանուր երկարության 1/3-ը 

ներքնափոսի մեջ է (խորությունը 0,5-0,75մմ է՝ օրալ կամ վեստիբուլյար կողմից 

, նկ. 6.3.9):  

 Ցուցված է տեղադրել աղորիքներին, 

որոնք ունեն օրալ կամ վեստիբուլյար 

թեքվածություն, բոլոր այն դեպքերում, երբ 

Աքսերսի բռնիչի ռետենցիոն բազուկը չունի 

բարենպաստ պայմաններ այն տեղադրելու 

համար:  
 ՀԱԿԱԴԱՐՁ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԲՌՆԻՉ. 

կազմված է օկլյուզիոն նեցուկից, հավա-

սարակշռող բազուկից, ռետենցիոն բազու-

կից. Ի տարբերություն Աքերս բռնիչի` 

ռետենցիոն բազուկը օկլյուզիոն նեցուկի 

մոտ գտնվող ներքնափոսի մեջ է, որի 

խորությունը 0,25-0,5մմ է (նկ. 6.3.10): 
 

 
Նկ. 6.3.10. Հակադարձ ազդեցության բռնիչ: 

 

 ՌՈՈՒՉԻ ԲՌՆԻՉ. վարփքվածքային բռնիչ է: Կազմված է օկլյուզիոն նեցուկից, 

հավասարակշռող բազուկից և պահող բազուկից: Պահող բազկի ռետենցիոն 

հատվածը կոնտակտի մեջ է ատամի 

մակերեսի հետ: Այս բռնիչները նման են 

լատինական տառերին և կոչվում են նույն 

կերպ` T – ձող, U- ձող, L- ձող, I- ձող, C- ձող 

(նկ.6.3.11): Ի տարբերություն նախորդ-

ների` Ռոուչի բռնիչի օկլյուզիոն նեցուկը 

կարող է տեղադրվել ատամի ինչպես 

մեդիալ, այնպես էլ դիստալ մակերեսի 

վրա` պայմանավորված դեֆեկտի տեսա-

կով (ծայրամասային, թե սահմանափակ-

ված): Ներքնափոսի խորությունը, որում 

պահող բազուկն է 0,25-ից 0,75 մմ է: Ռոուչի 

բռնիչը էսթետիկ բռնիչ է և ցուցված է 

Նկ. 6.3.9. Մատանիաձև բռնիչ: 

Նկ. 6.3.11. Վարփքվածքային կամ 

Ռոուչի բռնիչներ: 
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կիրառել ժանիքների և նախաաղորիքների վրա: Սակայն ունի որոշ թերութ-

յուններ՝ 1) սննունդը կուտակվում է պահող բազուկի ձողի շուրջը, 2) ռետեն-

ցիան վատանում է պահող բազուկի դեֆորմացվելու պատճառով: 
 

 Ուղեցույց հարթություններ 

Ուղեցույց հարթությունները մետաղական կմախքի այն հատվածներն են, 

որոնք հենակետային ատամների հպման մակերեսներին են և ապահովում են 

շարժական պրոթեզի ներմուծումն ու արտահանումը միայն մեկ` նախօրոք 

որոշված ուղիով: Պրոթեզը միայն մեկ հարթությամբ դնելու և հանելու համար 

անհրաժեշտ է ունենալ առնվազն միմյանց զուգահեռ երեք ուղեցույց հարթու-

թյուններ: Ուղեցույց հարթությունների բարձրությունը պայմանավորված է 

հենակետային ատամի կլինիկական պսակի բարձրությամբ, որը պետք է 

զբաղեցնի հպման մակերեսի 2/3 մասը` ազատ թողնելով վզիկային 1/3 մասը: 
 

 Մետաղական թամբեր 

Թամբը մետաղական կմախքի մասն է, որը տեղադրվում է ատամնաբնային 

կատարի վրա և հենք է ծառայում արհեստական լնդի և արհեստական 

ատամների համար (նկ. 6.3.12): Լինում են՝ 

    
Նկ.6.3.12. Մետաղական թամբեր` ա) թիթեղաձև, բ) ցանցաձև, գ) ձկան փշի տեսքով 

(գլխավոր կապիչը` լեզվային ձողը): 
 

Ցանցաձև թամբ 

Ցանցի յուրաքանչյուր թել ունի 1մմ հաստություն: Վեստիբուլյար սահմանը 

3մմ է ատամնաբնային կատարի միջին գծից, քմային սահմանը` 3-5 մմ: 

Մետաղական թամբի և ատամնաբնային կատարի միջև մնում է մոտ 1մմ 

տարածություն պլաստմասսայի համար: Քմային սահմանը ավարտվում է 

բարակ եզրով 1մմ կամ 8/10 մմ հաստությամբ, որը մետաղ/պլաստմասսա 

սահմանը դարձնում է աննշան: Պրոքսիմալ սահմանը 1-3մմ է հենակետային 

ատամից:  

Ցանցաձև թամբերը կիրառվում են վերին ծնոտի բոլոր տեսակների 

(ընդգրկված և ծայրամասային) անատամությունների, իսկ ստորին ծնոտի` 

միայն ընդգրկված արատների դեպքում:  

«Ձկան փուշ» 

Կազմված է ձողից, որն ունի 3մմ հաստություն (գտնվում է ատամնաբնային 

կատարի վրա) և ելուստներ, որոնք ունեն 2-3մմ հաստություն, կարող է ունենալ 

նաև անցքեր: Բոլոր սահմանները համապատասխանում են նախորդին, ավելի 

ամուր է: 

Ցուցված է ստորին ծնոտի ծայրամասային անատամության դեպքում: 

Ստորին ծնոտի վրա գլխավոր կապիչը ավելի թույլ է և ընդհանուր կառույցը 
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երկար է, այդ իսկ պատճառով ստորին ծնոտի համար անհրաժեշտ է ամուր 

թամբ: 

Ամբողջական թամբ 

Փոքր չափերի է, հիմնականում վերականգնում է 1 ատամ: Անմիջական 

կոնտակտի մեջ է լորձաթաղանթի հետ: Կրում է կամ արհեստական ատամը, 

կամ մետաղից վերականգնում է ատամի անատոմիան. վերջինիս դեպքում 

հնարավոր է երեսպատում: 

 Ցուցումները՝ 

 1.մեկ ատամի ադենտիա (կտրիչ, ժանիք, նախաաղորիք), 

 2.ավելի մեծ անատամություն՝ միջծնոտային անբավար տարածության 

դեպքում: 
  

ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԹԱՄԲ 

Պրոթեզի այս հատվածն անմիջական կոնտակտի մեջ է լորձաթաղանթի հետ, 

ապահովում է արհեստական ատամների ռետենցիան մետաղական կմախքի 

հետ, որոշ չափով ապահովում է պրոթեզի կայունացումը (ստաբիլիզացիա) և 

հենքը: 

Վեստիբուլյար կողմից պլաստմասսե թամբի սահմանն անցնում է անցման 

ծալքի շարժուն և անշարժ հատվածներով իսկ լեզվային կողմից ստորին ծնոտի 

դեպքում՝ linea mylohyoidea-ով: 
 

 Գլխավոր կապիչ  

Գլխավոր կապիչները մասնակի աղեղային պրոթեզի մետաղական կմախքի 

այն հատվածներն են, որոնք իրար են միացնում պրոթեզի բաղկացուցիչ մասերը, 

որպեսզի կարողանա դիմակայել ծամողական ճնշմանը և հավասար 

վերաբաշխի այդ ճնշումը ստորադիր հյուսվածքների վրա: 

Գլխավոր կապիչի դերը վերին և ստորին ծնոտների վրա տարբերվում է 

միմյանցից: Ստորին ծնոտի վրա այն կապում է ծնոտի երկու կողմերում առկա 

մետաղական կմախքի տարրերը, իսկ վերին ծնոտի վրա, ծածկելով քիմքը, 

ապահովում է նաև հենքը: Վերին ծնոտի վրա գլխավոր կապիչը հպվում է 

լորձաթաղանթին, իսկ ստորին ծնոտի վրա չի հպվում՝ պարօդոնտալ 

խնդիրներից խուսափելու նպատակով: 

Վերին և ստորին ծնոտների համար գլխավոր կապիչները տարբեր են լինում: 

 Ստորին ծնոտի վրա գլխավոր կապիչը երկու տեսակի է լինում ՝ լեզվային 

ձող և լեզվային գոգնոց (նկ. 6.3.13, նկ. 6.3.14): 
 

  
  

 
 

Նկ. 6.3.13. Գլխավոր կապիչ՝ լեզվային 

գոգնոց: 

Նկ. 6.3.14. Գլխավոր կապիչ՝ 

լեզվային ձող: 
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Լեզվային ձողը տեղադրելու համար լեզվային սանձիկից մինչև լնդեզր 

անհրաժեշտ է 8-10մմ տարածություն: Այն տեղադրվում է լեզվային սանձիկից 1 

մմ բարձր, լնդեզրից՝ 4-5մմ ներքև: Ձողի լայնությունը 3-4մմ է, հաստությունը` 2-

3մմ: Գլխավոր կապիչի այս տեսակը կիրառվում է, երբ լնդեզրից մինչև լեզվային 

սանձիկ առկա է բավարար տարածություն:  

 Լեզվային գոգնոցը կիրառվում է, երբ լնդեզրից մինչև լեզվային սանձիկ 

հեռավորությունը փոքր է 8-10մմ–ից, ինչպես նաև եթե պահպանված առջևի 

ատամները հեռացվելու են մոտ ժամանակահատվածում: Վերջին դեպքում 

հնարավոր է ավելացնել արհեստական ատամ` առանց աղեղային պրոթեզը 

փոխելու: Ֆրոնտալ ատամների շարժունակության դեպքում հանդես է գալիս 

որպես բեկակալ:  

Վերին ծնոտի գլխավոր կապիչներն են քմային միայնակ ձողը, քմային 

երկակի լայնակի ձողերը, քմային ընդհանուր թիթեղը, քմային պայտաձև 

թիթեղը և բաց քմային թիթեղ: 

Քմային միայնակ ձողն ամուր չէ, ծամողական ճնշման ազդեցությամբ այն 

ձևախախտվում է՝ առաջացնելով ստորադիր լորձաթաղանթի վնասվածքներ և 

բորբոքումներ: Այդ իսկ պատճառով այն ներկայումս չի օգտագործվում և ունի 

զուտ պատմագիտական նշանակություն: 

Երկակի լայնակի ձողերը կարող են կիրառվել վերին ծնոտի ոչ մեծ 

անատամությունների դեպքում: Առավել նպատակահարմար է դրանք կիրառել 

թեթև արտահայտված քմային դարերի դեպքում, քանի որ հնարավորություն են 

տալիս շրջանցելու այն՝ խուսափելով վիրաբուժական միջամտություններից: 

Առջևի ձողի առաջային սահմանը հիվանդի համար հարմարավետության 

տեսակետից պետք է անցնի ժանիքի և առաջին նախաաղորիքի սահմանով, իսկ 

հետին ձողի հետին սահմանը, ծամողական ճնշմանը դիմակայելու նպատակով, 

տեղադրվում է առաջին և երկրորդ աղորիքների սահմանով: Երկու ձողերի միջև 

եղած հեռավորությունը (լայնակի և հատող (տրանսվերսալ) ուղղություններով) 

ստորադիր հյուսվածքների սնուցումը պահպանմելու և առողջությունը 

չվնասելու նպատակով պետք է լինի առնվազն 15 մմ (նկ. 6.3.1): 
 

Քմային ընդհանուր թիթեղ 

Քմային թիթեղը կարող է կիրառվել բոլոր տեսակի անատամությունների 

դեպքում: Թիթեղի ուրվագիծը տարբեր է՝ պայմանավորված արատի մեծությամբ 

և տեղակայմամբ (նկ. 6.3.15): 
 

   
Նկ. 6.3.15. Քմային թիթեղ: 
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Հաստությունը 0,3-0,6մմ է, հետին սահմանը հետին պատնեշից մի քանի 

մմ-ով առաջ է, առջևինը՝ առավել առջևում եղած նեցուկի կամ այլ տարրի 

մակարդակով է, կողմնայնորեն՝ միանում թամբին: 

Առջևի և հետին սահմանը կարող է ավարտվել աննշան հաստացմամբ, 

որը, մխրճվելով լորձաթաղանթի մեջ, կանխում սննդի մնացորդների թափան-

ցումը թիթեղի տակ:  

Ընդհանուր թիթեղը մեծ դեր է կատարում հենարան ապահովելու 

հարցում: Երբեմն օգտագործվում է շատ փոքր թիթեղ, որը կոչվում է ժապավեն 

(strap): 

Ցուցումները՝ 

1) դաս I, 

2) դաս II , 3 ատամից մեծ դեֆեկտ, 

3) դաս III,  

4) դաս IV: 
 

Քմային պայտաձև թիթեղի` որպես գլխավոր կապիչի կիրառումը սահմա-

նափակված է, քանի որ ունի ոչ ամուր հենարան: Սակայն այն օգտագործվում է 

խոր քիմքի դեպքում (նկ.6.3.16):  

Կարող է կիրառվել դաս I-ի դեպքում, երբ բացակայում են աղորիքները: 

Հիմնականում օգտագործվում է խորը քիմքի դեպքում: Առաջացնում է խոսելու 

անհարմարություն: 

Բաց քմային թիթեղ 

Նման է ընդհանուր քմային թիթեղին, 

սակայն քմային դարի շրջանում բաց է: Լոր-

ձաթաղանթի բորբոքումներից խուսափելու 

նպատակով անհրաժեշտ է պահպանել բաց-

վածքի չափսերը (նվազագույնը 15 մմ): 

Հենարանն ապահովվում է ավելի թույլ, քան 

նախորդը (նկ.6.3.17): 

 Ցուցումները՝  

1) դաս II (մինչև 3 ատամի բացակայություն), 

2) դաս III, 

 3) դաս IV:  

Անուղղակի բռնիչներ 

  Տեղադրվում են ոչ հենակետային ատամնե-

րի վրա` պրոթեզի պտտման առանցքից առաջ: 

Դրանց դերը պրոթեզը կայուն վիճակում պահելն 

է: 

Ապահովում են պրոթեզի հենարանը, կայու-

նությունը և անուղղակիորեն նաև ռետենցիան: 

1)Թմբիկային հենքային թել (նկ.6.3.18) 

Նկ. 6.3.16. Քմային պայտաձև 

թիթեղ: 

Նկ.6.3.17.Բաց քմային թիթեղ:
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 Տեղադրվում է ֆրոնտալ ատամների (ժանիքից ժանիք) թմբիկների վրա, եթե 

անատամությունը սահմանափակված է ժանիքներով (I դաս): Կիրառվում է, երբ 

առկա է պրոթեզի դիստալ հատվածը բարձ-

րացում: Հենվում է մի խումբ ատամների վրա` 

բացառելով յուրաքանչյուր ատամի վնաս-

վածքը: Սակայն կիրառումը կարող է զուգորդ-

վել ատամների վեստիբուլյար տեղաշարժով 

հատկապես վերին ծնոտի դեպքում, ինչից 

խունափելու համար ատամների թմբիկները, 

որոնց վրա հենվում է թմբիկային թելը, 

ենթակա են հղկման անկյան տակ: 

 

2) Պսակային հենքային թել 

Տեղադրվում է ծամիչ ատամների վրա: Ունի 

3մմ լայնություն, տեղակայվում է ատամների 

հասարակածից վերև: Ցուցված է II դասի 

դեպքում և բոլոր դեպքերում կանխում է 

պրոթեզի տատանումը (նկ.6.3.19): 

 3) Թմբիկ- պսակային հենքային թել. 

Տարածվում է թմբիկների և պսակների վրա: 

Ցուցված է ֆրոնտալ մոդիֆիկացիաների 

դեպքում (նկ. 6.3.20): 

 

 

 

 

4) Առանձին հավասարակշռող բազուկ  
Իրագործվում է բռնիչից անկախ, կարելի է անվանել պսակային թել 1 ատամի 

համար: Տեղադրվում է հասարակածից վերև կամ թմբիկի վրա ժանիքի 

դեպքում (նկ. 6.3.21): Ցուցված է ծամիչ ատամների կամ ժանիքների վրա 

(առանձին կտրիչի վրա տեղադրելն արգելվում է): Կանխում է պրոթեզի 

դիստալ հատվածի բարձրացումը: 

 

 

Նկ. 6.3.18. Թմբիկային հենքային թել:

Նկ. 6.3.19.Պսակային հենքային 

թել: 

Նկ. 6.3.20. Թմբիկ- պսակային 

հենքային թել: 

Նկ. 6.3.21. Առանձին հավասարակշռող 

բազուկ: 
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5) Օկլյուզիոն նեցուկ. 
 Ինչպես և նախորդը, հակացուցված է առան-

ձին կտրիչի վրա: Հակազդում է պրոթեզի դիս-

տալ բարձրացմանը: Կիրառվում է I դասի 

դեպքում (նկ. 6.3.22):  

Անուղղակի բռնիչների ճիշտ կիրա-

ռումը անհնար է առանց պրոթեզի աշխա-

տանքի սկզբունքներն իմանալու: 
 
Երկրորդական կապիչներ 

Երկրորդային կապիչների միջոցով կապ է 

հաստատվում մասնակի շարժական պրոթեզի 

բաղադրիչ տարրերի և գլխավոր կապիչի միջև: 

Երկրորդային կապիչները պետք է լինեն 

ամուր, չձևախախտվեն ծամիչ ուժի ազդեցութ-

յամբ, գլխավոր կապիչին միանան ուղիղ 

անկյան տակ: Անցնում է բնական ատամների 

ապրոքսիմալ մակերեսներով` ուղեկցող հար-

թակ դառնալով պրոթեզը ներմուծելիս և ար-

տահանելիս:  

 Երկրորդային կապիչը պետք է լինի լվաց-

վող, այսինքն` եզրային պարօդոնտից բավա-

րար տարածության վրա լինի (նկ. 6.3.23): 
 
 

ՄԱՍՆԱԿԻ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ՊՐՈԹԵԶԻ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՄԱՆ 

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 
 

 Չնայած պրոթեզը կոչվում է շարժական, սակայն այն պետք է անշարժ լինի 

տեղադրելուց հետո, հակառակ դեպքում պրոթեզը անհարմարություն կստեղծի 

հիվանդի համար, կառաջացնի ախտածին ճնշումներ բերանի խոռոչի օրգան-

ների վրա և օկլյուզիոն աններդաշնակություն: 

 Պրոթեզի ճշգրիտ հարմարեցումը հենքային հյուսվածքներին պայմանա-

վորված է դրոշմի որակով, աշխատանոցային աշխատանքներով և բժշկի կողմից 

հետագա շտկումներով: Մեծ նշանակություն ունի նաև հենքային հյուսվածքների 

որակը (ընկղմելիությունը, շարժունակության աստիճանը): 

 Պոլ Հուսեյի կողմից դիտարկվել է պրոթեզի հավասարակշռությունը երեք 

հարթություններում, որոնք արտահայտվում են Հուսեյի եռյակով (տրիադով):   

 Հենարան (Support) 

  Առանցքային ուժերի միասնություն է, որոնք կանխում են պրոթեզի 

մխրճումը հենքային հյուսվածքների մեջ; այլ կերպ, կայունություն օկլյուզիո-

ցերվիկալ ուղղությամբ: 

 Հենարան ապահովող հենքային հյուսվածքները լինում են ատամնային և 

ֆիբրոմուկոզ և դրանց կողմից դրսևորվող հենարանը տարբեր է: Նորմայում 

Նկ. 6.3.22. Օկլյուզիոն նեցուկ: 
 

Նկ. 6.3.23. Երկրորդային 

կապիչներ: 
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ատամների ընկղմելիությունը միջինը 1/10մմ է, իսկ լորձաթաղանթինը` 0,4 – 

2մմ: Հենարանն ատամնային է անշարժ, ֆիբրոմուկոզ՝ լրիվ շարժական, խառը՝ 

մասնակի շարժականի պրոթեզների դեպքում: 

 Լորձաթաղանթային հենարանը պայմանավորված է հենարանային 

մակերեսով: Որքան մեծ է հենարանային մակերեսը, այնքան փոքր է դրա վրա 

ընկնող ճնշումը (միավոր մակերեսի վրա): 

 Ատամնային հենարանը կարծրության շնորհիվ ավելի արդյունավետ է, 

սակայն չպետք է հանգեցնի ախտաբանական պրոցեսների (Թիլմանի և 

Ջոնսթոնի տեսությունները): 

  Մասնակի շարժական պրոթեզների դեպքում՝ 

 - լորձաթաղանթային հենարանն ապահովվում է մեծ կապիչով և թամբերով, 

 - ատամնայինը՝ օկլյուզիոն նեցուկներով:    

 Կայունություն (ստաբիլիզացիա, stabilisation)  

 Ուժերի միասնությունն է, որը կանխում է պրոթեզի շարժումը հորիզո-

նական հարթության մեջ կամ կանխում է պրոթեզի պտույտը (ռոտացիան): 

Հորիզոնական հարթության մեջ դիտարկվում են ինչպես կողմնային (աջ և ձախ), 

այնպես էլ առաջ և հետ շարժումները: Նույնպես լինում է ատամնային և 

լորձաթաղանթային, առավել արդյունավետ է ատամնայինը, որն ապահովվում 

է բռնիչներով, երկրորդային կապիչներով, նեցուկներով: Լորձաթաղանթային 

կայունությունն ապահովում են անատոմիական տարբեր գոյացությունները՝ 

ատամնաբնային կատարը, քիմքը, վերինծնոտային թումբը և այլն: 
 

 Ամրացում (ռետենցիա, retention) 

Առանցքային ուժերի միասնությունն է, որոնք կանխում են պրոթեզի պոկումը 

հենարանային հյուսվածքներից: Այլ կերպ ասած, կայունությունն է ցերվիկո-

օկլյուզյոն ուղղությամբ: 

 Պրոթեզի հեռացմանը(պոկմանը) հենարանային հյուսվածքներից նպաս-

տում են՝  

 - պրոթեզի կշիռը վերին ծնոտի վրա, 

 - մկանային ապարատի շարժումները ծամելիս և խոսելիս: 

 Ռետենցիան նույնպես լինում է ատամնային և լորձաթաղանթային: 

 Լորձաթաղանթային ռետենցիան ապահովվում է մածուցիկությամբ, երկու 

խոնավ մակերեսների միջև առաջացող մակերեսային լարմամբ. վերջինս 

փոքրանում է մակերեսի մեծացման հետևանքով: Առավել արդյունավետ է 

պլաստմասսայի, քան մետաղի դեպքում: Ատամնային ռետենցիան ապահով-

վում է բռնիչներով կամ աթաչմեններով: 
 

 

ՊՏՏՄԱՆ ԱՌԱՆՑՔՆԵՐ 

Դաս I  

Հիմնական բարդությունը դիստալ ծայրային պտույտն է, ընդ որում, դի-

տարկվում է ինչպես պրոթեզի բարձրացումը, այնպես էլ իջեցումը (կամ 
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մխրճումը): Մխրճումը կանխվում է 

ընդհանուր քմային թիթեղի կիրառմամբ և 

բռնիչի ռետենցիոն բազուկով: Եթե անա-

տամությունը սահմանափակված է V ատա-

մով, ապա IV ատամի վրա տեղադրվում է 

կամ նեցուկ, կամ հավասարակշռող բազուկ 

(նկ. 6.3.24): Եթե անատամությունը սահմա-

նափակվում է ժանիքով, ապա կտրիչների 

վրա տեղադրվում է թմբիկային թել (նկ. 

6.3.25): Եթե առկա է ֆրոնտալ մոդիֆիկացիա, 

ապա նախապատվությունը տրվում է 

անշարժ պրոթեզներին: Լատերալ մոդիֆի-

կացիայի դեպքում պարտադիր չէ նեցուկ 

կիրառել (նկ. 6.3.26):  

 

  

 

 

 

 

 

 
  
 
  

 

Դաս II 

 Դիստալ ծայրային պտույտը զուգորդվում է անատամ հատվածի 

ատամնաբնային կատարի միջին գծի շուրջ կատարվող պտույտով: Վերջին 

պտտումը կանխվում է Բոնվիլի բռնիչի տեղադրմամբ, իսկ անատամ հատվածը 

սահմանափակող ատամի վրա տեղադրվում է Ռոուչ-ի կամ հետադարձ 

ազդեցության բռնիչ: Բռնիչների տեղադրումով ձևավորվում է մեկ այլ պտտման 

առանցք, որն անցնում է Բոնվիլ և հետադարձ ազդեցության բռնիչների 

նեցուկներով: Պտույտն այս դեպքում կանխվում է ադենտիայի հակառակ 

կողմում IV ատամի շրջանում նեցուկի տեղադրումով, իսկ նեցուկը և Բոնվիլի 

բռնիչի հավասարակշռող բազուկը միանում են պսակային հենքային թելով (նկ. 

6.3.27, 6.3.28): 

 Լատերալ մոդիֆիկացիայի դեպքում անուղակի բռնիչների կիրառելու 

անհրաժեշտությունը վերանում է (նկ. 6.3.29. ): 

  

 

Նկ. 6.3.24. Հետադարձ 

ազդեցության բռնիչ, լրացուցիչ 

օկլյուզիոն նեցուկ: 

Նկ. 6.3.25. Ռոուչի բռնիչներ, 

թմբիկային հենքային թել: 
Նկ. 6.3.26. Հետադարձ ազդեցության 

և Աքերսի բռնիչներ: 
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Դաս III 

 Առկա է միայն մեկ պտտման առանցք, որն անցնում է հենակետային 

ատամների օկլյուզիոն մակերեսներով: Շարժումը կանխում է Բոնվիլի բռնիչը, 

որը տեղադրվում է արատի հակառակ կողմում: 

Նկ. 6.3.27.Հետադարձ ազդեցության և

Բոնվիլի բռնիչներ, պսակային 

հենքային թել: 

Նկ. 6.3.28.Հետադարձ ազդեցության և 

Բոնվիլի բռնիչներ, պսակային 

հենքային թել: 

Նկ. 6.3.29. Մատանիաձև բռնիչ և 

Ռոուչի բռնիչներ: 

Նկ. 6.3.30. Աքերսներ դիստալ 

հենակետային ատամների վրա և 

ֆրեզավորված 

մետաղակերամիկական կամուրջ: 

Նկ. 6.3.31. Բոնվիլի երկկողմանի 

բռնիչներ և պսակային հենքային 

թել: 

Նկ. 6.3.32. Աքերս-Բոնվիլի և 

երկկողմանի պսակ-թմբիկային 

հենքային թել: 
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Մոդիֆիկացիայի դեպքում պտտման առանցքներով գոյանում է փակ երկրա-

չափական պատկեր ֆիգուրա (նկ. 6.3.30): 

Դաս IV 

 Պտտման առանցքը մեկն է, շարժումը ֆրոնտալ մխրճումն է և բարձ-

րացումը: Շարժումը կանխվում է Բոնվիլի երկկողմանի բռնիչի տեղադրմամբ, 

որից դեպի հենակետային ատամ անցնում է հենքային թելը (նկ. 6.3.31, 6.3.32): 
  

Զուգահեռաչափություն 
 

Մասնակի շարժական ձուլովի պրոթեզների կառուցվածքի պլանավորումն 

իրականացվում է զուգահեռաչափի միջոցով ախտորոշիչ մոդելների մանրա-

կրկիտ հետազոտությամբ: Կառուցվածքը ծրագրելիս որոշվում են` 

1. պրոթեզի ներմուծման և արտահանման ուղին, հենակետային ատամ-

ների միջնագծերի ամենահարմար դիրքը և դրան համապատասխան բռնիչների 

տեղադրումը, 

2. հենքի սահմանները, աղեղի տեղակայումը քիմքի և ստորին ծնոտի 

ատամնաբնային ելունի վրա, 

3. կմախքի կառուցվածքը: 

Այս ամենի հիման վրա մոդելի վրա գծվում է ապագա աղեղային պրոթեզի 

կմախքը, որոշվում են թամբերի սահմանները և բռնիչների տեղակայումը: 

Կառուցվածքը ծրագրելու համար սուպերգիպսից ստանում են ախտորոշիչ 

մոդել, որն էլ հետազոտվում է զուգահեռաչափի միջոցով: 

Մոդելի հիմքը պետք է լինի բավականին հաստ, մոտավորապես 1.5սմ, 

կողմնային պատերը միմյանց զուգահեռ պետք է լինեն, իսկ հիմքին` ուղղա-

հայաց:  

Հուսեի ցուցումների ատամնային նշաններն ընդհանուր են վերին և ստորին 

ծնոտի ատամների համար: Իդեալական դեպքում միջնագիծն ատամի վեստի-

բուլյար հատվածում պետք է լինի պսակի բարձրության վզիկային 1/3 սահ-

մանում: Ատամը նաև վզիկային 1/3 – ի միջին հատվածում պետք է ունենա 0.25մմ 

ներքնափոս: Միջնագիծը լեզվային կողմում պետք է լինի պսակի բարձրության 

1/2–ում: Ձեռքբերովի տեղախախտումները հանգեցնում են միջնագծի խոր փո-

փոխությունների: Պետք է հաշվի առնել, որ որոշ ատամներ իրենց ձևաբա-

նության շնորհիվ ունենում են միջնագծի ճշգրիտ տեղակայում, այն դեպքում, 

երբ մյուս ատամների համար դրանք անբարենպաստ են: Շատ կարևոր է 

գնահատել կլինիկական պսակի բարձրությունը. եթե այն կեսից պակաս է, ապա 

ցուցումը բացասական է:  

Զուգահեռաչափը (նկ. 6.3.33) գործիք է, որի նպատակն է հայտնաբերել երկու 

և ավելի ատամների ու ծնոտի այլ մասերի հարաբերական զուգահեռությունը: 

Կան զուգահեռաչափի բազմաթիվ տեսակներ, բայց բոլորի հիմքում առկա է 

աշխատանքային միևնույն սկզբունքը. ցանկացած տեղափոխման ժամանակ 

ուղղահայաց առանցքը մնում է զուգահեռ իր նախնական դիրքին: Հենց այս 
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հատկության շնորհիվ են հայտնաբերվում ատամների վրա զուգահեռ 

հարթություններում առկա կետերը:  

      
  
 

 

 

 

 

 

 

Զուգահեռաչափն ունի մի քանի 

առանցքներ (նկ. 6.3.34)` 

1. վերլուծող առանցք, 

2. ներքնափոսերը չափելու համար տարբեր տրամագիծ ունեցող 

գլխիկավոր առանցքներ, 

3. գրաֆիտային (գծող) առանցք` միջնագիծը գծելու համար, 

4. սրիչ` մոմի ավելցուկները հեռացնելու համար: 
 

Վերլուծող առանցքը տափակ է: Դրա նպատակն է հայտնաբերել միջնագծե-

րի ամենահարմար տեղակայումը, հետևաբար և բռնիչների տեղադրումը, 

այսինքն` ընտրվում է պրոթեզը ներմուծելու ամենահարմար ուղին: 

Պրոթեզի ներմուծման ուղին այն ուղին է, որն անցնում է մասնակի շար-

ժական աղեղային պրոթեզը` սկսած հենակետային ատամների հետ բռնիչների 

ունեցած առաջին հպումից մինչև պրոթեզի վերջնական տեղադրումը պրոթե-

զային դաշտում: 

Հնարավոր են ներմուծման մի քանի ուղիներ, բայց պետք է ընտրել ամենա-

հարմարը: Պրոթեզի ներմուծման և արտահանման լավագույն ուղին այն է, երբ 

պրոթեզը հեշտ է դրվում և հանվում` հանդիպելով նվազագույն խոչընդոտների: 

Այդ խոչընդոտները հնարավոր չէ բացառել, և դրանք միաժամանակ ապահո-

վում են հավասարաչափ ռետենցիա: Ամեն մի ատամի վրա ներմուծման ուղին 

պայմանավորված է բռնիչների տեղակայմամբ, որոնք ազդում են գեղագի-

տական արդյունքի վրա: Հետևաբար պետք է գտնել այնպիսի լուծում, որի ժա-

մանակ բռնիչները լինեն հնարավորինս աննկատ, և առջևի ատամների ձևը 

պահպանված լինի: Որոշ դեպքերում, էսթետիկան հաշվի առնելով, հարկ է 

լինում անտեսել որոշ պահանջներ (օր.` ամրացումը): 

Բոլոր այս պայմանները բավարարելու համար հենակետային ատամները 

հաճախ ենթարկվում են փոփոխության: 

Զուգահեռաչափով մոդելի հետազոտման նպատակն է հայտնաբերել ատամ-

ների միջնագիծը և որոշել պրոթեզը ներմուծման ուղին: Միջնագիծն ատամի 

 

Նկ. 6.3.33. Զուգահեռաչափ: Նկ. 6.3.34. Զուգահեռաչափի 

առանցքներ: 
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ամենաարտացցված կետերը միացնող գիծն է տվյալ հարթության մեջ, որը 

գծվում է զուգահեռաչափի գրաֆիտային առանցքով, ատամի մակերեսը բաժա-

նում է երկու մասի` օկլյուզիոն կամ հենարանային և պահող (ռետենցիոն) կամ 

վզիկային: 

Միջնագծի և լնդեզրի միջև ներքնափոսն է: Հենց այս հատվածում է վերջա-

նում բռնիչի առաձգական հատվածը, որն ապահովում է պրոթեզի ռետենցիան: 

Հենակետային ատամների միջնագծերը որոշելը կարևոր է բռնիչների 

տարրերը տեղադրելու և ներմուծման ամենահարմար ուղին գտնելու համար: 

Միջնագծի դիրքը փոփոխական է և պայմանավորված է ատամի թեքման 

աստիճանով, որ կարելի է տեսնել ձվաձև մարմնի օրինակով (նկ. 6.3.35): 

Միջնագիծը չի համապատասխանում 

անատոմիական հասարակածին: Այն 

պայմանավորված է ոչ միայն ատամի թե-

քությամբ, այլև զուգահեռաչափում մո-դե-

լին տրված դիրքով: 

Մոդելն ամրացնում են զուգահեռա-

չափի սեղանիկին, այնուհետև սեղանիկը 

տեղադրում այնպես, որ մոդելի ատամնե-

րի օկլյուզիոն մակերեսները ուղղահայաց 

լինեն վերլուծող առանցքին (զրոյական 

թեքություն): 
 

Այնուհետև վերլուծող առանցքը մո-

տեցնում են ամեն մի ատամին և ուսում-

նասիրում հենարանային ու պահող հատվածների առկայությունը և մեծու-

թյունը: Կարող է ստացվել այնպես, որ մեկ կամ մի քանի ատամների դեպքում 

հայտնաբերվեն բռնիչների տեղադրման լավ պայմաններ, իսկ մյուսների 

դեպքում ` անբավարար: Այդ դեպքում մոդելը պետք է հետազոտվի այլ անկյան 

տակ: Մոդելի մի քանի հնարավոր թեքումներից ընտրվում է այնպիսինը, որը 

լավ պահող հատված է ապահովում բոլոր հենակետային ատամների վրա: 

Կան մոդելի չորս հիմնական թեքումներ` 

1. առաջային, 

2. հետին, 

3. աջ կողմնային, 

4. ձախ կողմնային: 

Ընտրելով մոդելի ամենաարդյունավետ թեքումը` վերլուծող առանցքը 

փոխարինում են գծող (գրաֆիտային) առանցքով և գծում միջնագծերը: 

Սույն մեթոդն աղեղային պրոթեզների կառուցվածքը որոշելու ժամանակ 

հնարավորություն է տալիս բավարարելու ատամնաշարի գեղագիտության 

պահանջները` միաժամանակ ընտրելով պրոթեզի ներմուծման լավագույն 

ուղին այդ պայմաններում: 

 

Նկ.6.3.35. Միջնագծի դիրքի 

փոփոխությունը` պայմանավորված 

թեքման աստիճանով: 
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Մասնակի շարժական աղեղային պրոթեզների պատրաստման 

կլինիկալաբորատոր փուլերը 
 

Հիվանդի վիճակի բժշկական գնահատումը 
 

Հիվանդի վիճակի բժշկական գնահատումը խիստ կարևոր փուլ է և պետք է 

կատարվի նախքան բուժման որևէ քայլի դիմելը: Հիվանդի վիճակի բժշկական 

ճիշտ գնահատմամբ են պայմանավորված կառուցվածքի ճիշտ ընտրությունը և 

բուժման ծրագրի կազմումը: 

Հիվանդի վիճակի բժշկական գնահատումը կատարվում է` նրան ուշադ-

րությամբ լսելով, ըմբռնելով, ուշադրությունը սևեռելով գլխավոր գանգատին և 

գրի առնելով այն բոլոր գանգատները` գլխավոր և երկրորդային, որոնք նրան 

ստիպել են դիմել բժշկի: Այդ ընթացքում պարզ է դառնում նաև հիվանդի 

խառնվածքը և ընդհանրապես նրա վերաբերմունքը պրոթեզավորման նկատ-

մամբ: 

 Գլխավոր գանգատը որոշվում է հարցման միջոցով և կարող է լինել տար-

բեր` պայմանավորված անատամ հատվածների տեղակայմամբ: Առաջային 

հատվածի արատների դեպքում հիվանդները կարող են գանգատվել էսթետիկ 

անբավարարությունից, կծելու և խոսելու գործառույթների խանգարումներից, 

խոսելիս թքի արտահոսքից, ծամիչ հատվածում տեղակայման դեպքում՝ ծամել-

ու գործառույթի խանգարումից և սրանցով պայմանավորված՝ աղեստա-

մոքսային ուղու գործունեության խանգարումներից, թշերի ներընկածությունից: 

Կրկնակի պրոթեզավորվող հիվանդները կարող են ունենալ նաև այլ գանգատ-

ներ՝ պայմանավորված իրենց ունեցած պրոթեզներով: 

Այնուհետև անցնում են բուժական պատմությանը, որը ներառում է 

հիվանդի` 

1. սոցիալական վիճակի պատմությունը, 

2. ընդհանուր առողջական պատմությունը, 

3. ատամնաբուժական պատմությունը: 

Հիվանդի սոցիալական վիճակի պատմությունը լսելով` բժիշկը տեղեկանում 

է նրա տարիքի, աշխատանքի բնույթի, ընտանեկան վիճակի մասին, որը 

լիարժեք պրոթեզավորման կարևոր նախապայմաններից է:  

Ընդհանուր առողջական պատմության վերաբերյալ հարցման ժամանակ 

պարզվում են անցյալում և ներկայում հիվանդի կրած հիվանդությունները, դե-

ղորայքի օգտագործումը: Պետք է մեծ ուշադրություն դարձնել այն հիվան-

դություններին և դեղորայքին, որոնք արտահայտվում են նաև բերանի խոռոչում 

և կարող են ազդել բուժման ծրագրի կազմման և պրոթեզավորման արդյունք-

ների վրա (օր.` բրոնխային ասթմա, սրտանոթային անբավարարություն, ին-

սուլտ, ինֆարկտ, ալերգիա, էնդոկրին հիվանդություններ և այլն)։ 

 Ատամնաբուժական պատմությունը ներառում է անցյալում կրած ստոմա-

տոլոգիական հիվանդությունները և միջամտությունները, ատամների հեռաց-

ման պատճառները և ժամանակահատվածը։ Եթե հիվանդը նշում է, որ ունի 
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ռենտգենյան հին լուսանկարներ, բնական ատամների հին մոդելներ, հին լու-

սանկարներ, որտեղ երևում են դիմագծերը (երեսադեմ (ֆաս) և կիսադեմ 

(պրոֆիլ), ինչպես նաև ժպիտը, ապա պետք է ցույց տալ դրանք։ Անհրաժեշտ է 

պարզել` արդյոք հիվանդն ունի՞ կամ ունեցե՞լ է արհեստական հին ատամնա-

շարեր: Եթե ունի, ապա պետք է դրանք զննել՝ պարզելու համար դրանց առավե-

լությունները կամ թերությունները, օրինակ՝ եզրերի երկարությունը, հետքմային 

պատնեշը, ատամների գույնը, ձևը, միջծնոտային կենտրոնական հարաբերութ-

յունը և այլն։ Այսպիսի քննությունը կօգնի նոր ատամնաշարի պատրաստման 

ժամանակ ուղղելու եղած թերությունները կամ ընդօրինակելու առավելություն-

ները։ 

Հաջորդ կարևոր փուլերից է հիվանդի հետազոտումը: Այն լինում է արտաբե-

րանային և ներբերանային: 

Արտաբերանային հետազոտումն սկսվում է հիվանդի ներս մտնելու պահից՝ 

գնահատելով նրա արտաքին տեսքը (հաբիտուսը): Այնուհետև ուսումնասի-

րության գոտին տեղափոխվում է դեպի գլխի և պարանոցի հատված։ Ուշադ-

րությամբ հետազոտվում են մաշկը, դրա վրա եղած վնասվածքները և ախտա-

հարումները, շրթունքների ատամնային հենարանը, բերանի անկյունների դիր-

քը և վիճակը, դեմքի շրջագծի անհամաչափությունը, աջ և ձախ կեսերի համա-

չափության պահպանվածությունը, քիթ-շրթնային ծալքի արտահայտվածու-

թյունը և այլն: 

Ներբերանային հետազոտումը լինում է տեսողական (վիզուալ) և գործի-

քային (մանուալ): Այն անհրաժեշտ է կատարել ուժեղ լույսի տակ՝ օգտագործելով 

ատամնաբուժական հայելի, բութ ծայրով զոնդ։ Այս հետազոտումը պետք է 

ներառի շրթունքները, կարծր և փափուկ քիմքերը, ատամնաբնային կատարնե-

րը, բերանի հատակը, վերին ծնոտի հետատամնային թամբերը, ստորին ծնոտի 

հետաղորիքային եռանկյունաձև բարձիկները, լեզուն, կոկորդի գեղձերը, թշերը, 

մկանները և սանձիկները։ 

Տեսողական հետազոտմամբ բացահայտվում են լորձաթաղանթի գույնը, 

կազմությունը (կոնսիստենցիան), խոնավությունը: Տեսողական հետազոտումը 

լրացվում է շոշափողական հետազոտմամբ։ Մատներով շոշափվում են ոսկրա-

յին հյուսվածքները՝ ատամնաբնային ելունները, ցցվածքները՝ էկզօստոզները 

(սրության աստիճանը), ներքնափոսերը և այլ կառուցվածքների վիճակը։ 

Կարևոր են այնպիսի բնախոսական գործողությունների հետազոտումը, ինչ-

պիսիք են բերանի բացվածքը, շրթունքների, լեզվի, փափուկ քիմքի շարժումնե-

րը, խոսքի, կլման, քունքստործնոտային հոդի ֆիզիոլոգիան և ախտաբա-

նությունը, դրանց գրանցումը հիվանդի անձնական թերթիկում։ 

Հետազոտման ժամանակ պետք է փորձել հայտնաբերել հիվանդի հարմար-

վողական ունակությունը։ 

Ախտորոշումը կատարվում է միայն այն ժամանակ, երբ ուսումնասիրված և 

արձանագրված են բնական և անբնական բոլոր երևույթները, դրանց պատճառ-

ներն ու հետևանքները։ Այդ ընթացքում հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել 
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հիվանդի դիմածնոտային մկանների գործառության ներդաշնակությանը։ Հի-

վանդի մկանների առողջ վիճակը և բնական գործառության առկայությունը շատ 

հեշտացնում է բուժման ծրագրումը, հակառակ դեպքում միջծնոտային հարաբե-

րությունների արձանագրումը շատ է դժվարանում։  

Հետազոտման արդյունքի և ախտաճանաչման եզրակացության վրա հիմն-

վելով` կազմվում է բուժման ծրագիր, որն ընդգրկում է բուժման մանրամասն 

գործընթացն իր ճշգրիտ հերթականությամբ՝ արդյունավետ բուժում կազմակեր-

պելու համար։ 

Հիվանդի առողջական վիճակի գնահատման վերջին մասը հիվանդության 

ապագա ընթացքի և բուժման ծրագրի հաջող կանխատեսումն է։ Դրա ավարտից 

անմիջապես հետո բժշկի առաջնահերթ պարտականությունն է մատչելի և համ-

բերությամբ հիվանդին իրազեկել հետազոտման արդյունքի, ախտաճանաչման 

եզրակացության, առաջադրված բուժման ծրագրի և ընթացքի կանխատեսման 

մասին։  
 

 Բերանի խոռոչի նախապատրաստումը պրոթեզավորմանը 
 

Բերանի խոռոչի նախապատրաստական վիրաբուժական միջամտություն-

ները ներառում են հետևյալ գործողությունները. 

1. հենակետային և ռետենցված ոչ պիտանի ատամների, ինչպես նաև 

նախկինում ոչ լիարժեք հեռացված ատամների մասերի հեռացում, 

2. ոսկրային դարերի և արտացցվածքների (էկզօստոզների) հեռացում, 

3. ատամնաբնային ելունների պլաստիկա, 

4. անհրաժեշտության դեպքում` փափուկ հյուսվածքների պլաստիկա (ծփա-

ցող լորձաթաղանթի հեռացում, որոշ դեպքերում՝ սանձիկների պլաստի-

կա), 

5. կրկնակի պրոթեզավորվող հիվանդները կարող են ունենալ պրոթեզային 

դաշտի բորբոքումներ, խոցոտումներ, պապիլոմատոզ փոփոխություններ, 

կեղծ լնդի առաջացում` նախկին ոչ լիարժեք պրոթեզների պատճառով: 

Առանց դրանք վերացնելու հնարավոր չէ լիարժեք պրոթեզավորում 

կատարել:  

Պրոթեզային դաշտի նախապատրաստական աշխատանքներից հետո բուն 

պրոթեզավորմանը կարելի է անցնել միայն բոլոր վերքերը լիարժեք սպիանա-

լուց հետո:  

Նախապատրաստական աշխատանքներից են նաև թերապևտիկ, սանա-

ցիոն միջամտությունները (ատամնաքարերի և ատամնափառերի հեռացում, 

ախտահարված ատամների բուժում, պարօդոնտի վիճակի վերականգնում):  

Բերանի խոռոչը նախապատրաստելու և վերքերը սպիանալու համար 

անհրաժեշտ ժամանակահատվածն անցնելուց հետո կատարվում է հիվանդի 

կրկնակի զննում: Պրոթեզային դաշտի վիճակը բավարար լինելու դեպքում 

միայն հնարավոր է կատարել բուն պրոթեզավորում, որն ակնկալում է մասնակի 

շարժական պրոթեզների պատրաստում: 
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Առաջին բուժայց 

 Կլինիկական փուլ 

Այս փուլում կատարվում է հիվանդի բերանի խոռոչի վերջնական զննում և 

նախնական դրոշմի ստացում (նկ.6.3.36): 

Ինչպես նշվեց վերևում, հիվանդի բերանի խոռոչի առաջնային զննման 

ժամանակ կատարվում է ախտորոշում և կազմվում է բուժման ծրագիր, որի 

համաձայն`կատարվում են նախապատրաստական բոլոր աշխատանքները:  

Այս փուլի ժամանակ օգտվում են ախտո-

րոշիչ մոդելներից` անհրաժեշտության դեպ-

քում դրանք տեղադրելով հոդափոխանակիչի 

վրա: Վաղաժամ ատամնահպումները պետք 

է ախտորոշել և վերացնել մինչև վերջնական 

դրոշմի ստացումը: 

Ընդգրկված արատների դեպքում, եթե 

դեմքի ուղղահայաց բարձրությունը խախտ-

ված չէ, բացակայում են վաղաժամ հպում-

ները, իսկ պարօդոնտի վիճակը բավարար է, 

մասնակի շարժական ատամնաշարերը 

պատրաստվում են բնական պահպանված ատամների կողմից ստեղծված 

ատամնահպմամբ: Ատամնահպումային անկանոնությունների կամ պարօդոն-

տի հիվանդագին վիճակի դեպքում անհրաժեշտ է վերացնել դրանք, ինչպես նաև 

դրանց պատճառները, բուժել պարօդոնտը, ապա սկսել պրոթեզավորումը: 

Ծայրամասային արատների դեպքում (Քենեդու I, II դասեր) պատրաստվող 

մասնակի շարժական ատամնաշարը պետք է հենվի պահպանված ատամների 

և ատամնաբնի վրա: Այս դեպքում անհրաժեշտ է մեծ ուշադրությամբ վերլուծել 

բնական ատամնահպումը, որը պետք է համընկնի ծնոտների կենտրոնական 

հարաբերությանը:  

Նախնական դրոշմներն ստացվում են վերին և ստորին ծնոտներից` անկախ 

նրանից, թե որ ծնոտի վրա է պատրաստվելու մասնակի շարժական ատամ-

նաշարը: Ընդ որում` ծայրամասային արատների դեպքում ստանդարտ դրոշմա-

գդալը պետք է ձևափոխվի մեղրամոմով` դիստալ հատվածների անատոմիա-

կան գոյացություններին առավել հստակ ընդգրկելու համար:  

 Աշխատանոցային փուլ 

Այս փուլում գիպսով անմիջապես ստացվում է մոդելը, որը գիպսը կարծ-

րանալուց հետո անջատվում է դրոշմից: Այնուհետև գիպսե մոդելը հղկվում է (նկ. 

6.3.37) և տեղադրվում է զուգահեռաչափի վրա, ընտրվում է ապագա պրոթեզը 

ներմուծելու լավագույն ուղին, և սև մատիտով գծվում են ատամների և լնդերի 

արտահայտված գծերը (նկ. 6.3.38): Կարմիր մատիտով նախագծվում է մասնակի 

շարժական ատամնաշարի մետաղե կմախքի կառուցվածքը: 

Նկ. 6.3.36. Նախնական դրոշմ: 
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Նկ. 6.3.37. Մոդելի հղկումը: Նկ. 6.3.38. Զուգահեռաչափություն: 

Ըստ որում նախ` գծվում են նեցուկների տեղերը, որը կատարվում է 

մանրակրկիտ, ճշգրիտ քանակով և ճիշտ տեղում (նկարագրված է նախորդ 

գլխում), ապա`ուղեցույց հարթություններն ատամների հպման մակերեսներին: 

Պետք է նշել, որ ամեն մի ատամնակամարի վրա պետք է լինի առնվազն երեք 

ուղեցույց հարթություն: Այսինքն` դրանք կարող են լինել նաև ոչ հենակետային 

ատամների վրա:  

Պահող բազուկները գծվում են` ընդգրկելով ներքնափոսերը: Օգտագործվող 

ներքնափոսերի խորությունը պայմանավորված է նախատեսված բազուկի 

ճկունությամբ, ձևով, երկարությամբ, հաստությամբ և մետաղի տեսակով: 

Ձողանման բազուկները շրջագծային բազուկների համեմատությամբ ավելի 

երկար են, ճկուն և կարող են ներառել ավելի խոր ներքնափոսեր: Շրջագծային 

պահող բազուկների ավելի երկար ու ճկուն լինելու համար դրանք կոր են 

պատրաստվում: Բարակ բազուկներն ավելի ճկուն են, քան հաստերը: Նշենք 

նաև, որ քրոմ-կոբալտ մետաղից պատրաստված բազուկներն ավելի բարակ են 

և ճկուն:  

Ինչպես արդեն նշվել է, հավասարակշռող բազուկները տեղադրվում են 

պահող բազուկի հակառակ կողմում: Որպեսզի հավասարակշռող բազուկներն 

արդյունավետ լինեն, դրանք պետք է կարծր լինեն և ճիշտ դիրքում` ապահո-

վելով ատամի հավասարակշռությունը պրոթեզը դնելու և հանելու ժամանակ: 

Անուղղակի բռնիչները սովորաբար պատրաստվում են միակողմանի կամ 

երկկողմանի ծայրամասային արատների դեպքում (ըստ Քենեդու դասակարգ-

ման` I և II դասեր):  

Այնուհետև գծվում են տվյալ կլինիկական դեպքին համապատասխան գլխա-

վոր կապիչը, ինչպես նաև արատի տեղագրությանն ու մեծությանը համապա-

տասախան մետաղական թամբերը:  

Այնուհետև մասնակի շարժական ատամնաշարի մետաղե կմախքի բոլոր 

մասերը երկրորդական կապիչների միջոցով միացվում են գլխավոր կապիչին: 

Դրանից հետո մեկ այլ գույնի մատիտով նախնական մոդելի վրա նշվում են 

հենակետային ատամների այն տեղերը, որոնք անհրաժեշտ է մշակել երկրորդ 

բուժայցի ժամանակ` պրոթեզը պատրաստելու և տեղադրելու համար լավա-

գույն պայմաններ ստեղծելու մինչև վերջնական մոդելի ստացումը: Ծայրամա-

սային (միակողմանի և երկկողմանի) արատների դեպքում, երբ անհրաժեշտ է 
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պատրաստել մասնակի շարժական ատամնաշար, պլասմասսայից ստանում 

ենք անհատական գդալ: 
 

 Երկրորդ բուժայց 
 

Այս բուժայցի ժամանակ մշակվում են հենակետային ատամները նախապես 

գծված ծրագրին համապատասխան, և ստանում են վերջնական դրոշմը, իսկ 

աշխատանոցային փուլում պատրաստվում և ձուլվում է մետաղական կմախքը: 

 Կլինիկական փուլ 

Այս փուլում վերջնականապես ստուգվում է մասնակի շարժական ատամ-

նաշարի պատրաստման նախագիծը, մշակվում են հենակետային ատամները` 

օգտվելով ախտորոշիչ մոդելից: Հենակետային ատամների մշակումն սկսվում է 

դրանց հպման մակերեսները հղկելով` ուղեցույց հարթությունների համար: Այդ 

ամենը կատարվում է նախնական մոդելի վրա հենակետային ատամների 

շրջանում կապույտ մատիտով գծված սահմաններում: Հետո ձևավորվում են 

հենակետային ատամների ծամող մակերեսների և կտրիչային եզրերի վրա 

նեցուկների նստատեղերը` կրկին նախագծին համապատասխան: Վերջում 

հարթեցվում են մշակված ատամների բոլոր մակերեսները: 

Նշենք, որ բնական ատամներն ի սկզբանե նախատեսված չեն մասնակի 

շարժական ատամնաշար պատրաստելու համար: Այնուամենայնիվ, բացառիկ 

դեպքերում բնական ատամները կարելի է չհղկել` դրանք օգտագործելով որպես 

հենակետային ատամներ: Հենակետային ատամների մշակումը ծրագրվում է 

հիվանդի բերանի խոռոչի ախտաճանաչման փուլում` ախտորոշիչ մոդելները 

չափագրելուց (զուգահեռաչափելուց) և մասնակի շարժական ատամնաշարը 

նախագծելուց հետո: Պետք է հիշել, որ ատամի կարծր հյուսվածքների չափից 

ավելի հղկումը կհանգեցնի դենտինային խողովակների բացմանը և ատամի մեջ 

վարակի ներթափանցմանը:  
 

 Հենակետային ատամների վերափոխումը 

Մասնակի շարժական ատամնաշար պատրաստելու ժամանակ հենակե-

տային ատամների մշակումը կատարվում է կրճատման կամ վերականգման 

եղանակով: 

Կրճատման եղանակով մշակումը կատարվում է` ատամի էմալը հղկելով, 

ըստ որում, այդ ամենը կատարվում է էմալի սահմաններում: Կրճատումը 

կատարվում է գերարագ բոր մեքենաներով` օգտագործելով տարբեր ձևերի 

ադամանդե գչիրներ: Էմալի շերտի հաստությունը պայմանավորված է ատամի 

տեսակով, ձևով, կարիեսային բծի առկայությամբ և ֆիզիոլոգիական մաշվա-

ծությամբ: Կրճատումը կատարվում է ըստ նախագծի, որոշակի ձևով և հերթա-

կանությամբ: Նշենք նաև, որ բոլոր դեպքերում մինչև ծամիչ մակերեսի մշակումը 

մշակվում են ատամի հպման մակերեսները: Ըստ որում, ադամանդե գչիրները 

պետք է ընտրել այնպես, որ դրանց ձևը համապատասխանի մշակվող մակերեսի 

ձևին: Օրինակ` հենակետային ատամների վրա ուղեցույց հարթություններն 

ստեղծվում են գլանաձև գչիրներով` սովորականից շատ խոր ներքնափոսերը 
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կրճատելով: Մասնակի շարժական ատամնաշարի կայունությունն ապահով-

վում է հենակետային ատամների ներքնափոսերում` բռնիչների պահող 

բազուկներ տեղադրելով: Բայց պետք է հիշել, որ ներքնափոսերը և դրանց 

խորությունը խիստ հարաբերական են: Դրանք պայմանավորված են մասնակի 

շարժական ատամնաշարը ներմուծման և արտահանման ուղիների ճիշտ 

ընտրությամբ:  

Այսպիսով, մասնակի շարժական ատամնաշարի նախատեսված կայունու-

թյունն ապահովելու համար պետք է ճիշտ ընտրել պրոթեզը ներմուծման և 

արտահանման ուղիները: Որպեսզի մասնակի շարժական ատամնաշարը միայն 

նախագծված ուղիով դրվի և հանվի, անհրաժեշտ է ատամի հպման մակերես-

ներին ունենալ երեք և ավելի ուղեցույց հարթություններ: Իսկ եթե այդ զուգահեռ 

պատերը իրականում գոյություն չունեն, ապա պետք է ստեղծել` մշակելով 

հենակետային ատամները: Մշակման (կրճատման) անհնարինության դեպքում 

պետք է դիմել այլ եղանակի:  

Հենակետային ատամի ամենաարտափքված մասից (հասարակածից) ներքև 

եղած հատվածը` ներքնափոսը, օգտագործվում է բռնիչի պահող բազուկի 

տեղադրելու համար: Որպեսզի մետաղե բռնիչը չերևա, և հենակետային ատամը 

չպտտվի իր առանցքի շուրջը, այն պետք է տեղադրվի ատամի պսակի թշային 

մակերեսի ստորին 1/3-ի հատվածում: Այդ նպատակով ատամը հղկվում է, և դրա 

ամենաարտափքված մասը տեղափոխվում է փոքր-ինչ դեպի ներքև: Երբ 

ատամի` իր առանցքի շուրջը պտտվելու հետևանքով կամ թշային մակերեսին 

անբնական հասարակածի առկայության պատճառով առաջացած ներքնափոսը 

շատ խոր է, և անհնար է այն օգտագործել բռնիչի պահող բազուկը տեղադրելու 

համար, անհրաժեշտ է հասարակածի շրջանում կրճատել ատամի էմալը` հղկե-

լով ատամը, որի շնորհիվ փոքրանում է ներքնափոսի խորությունը, և ստացվում 

է անհրաժեշտ խորությամբ ներքնափոս:  

Սովորաբար ատամի բերանային (օրալ) մակերեսը ծառայում է հավասա-

րակշռող բազուկի հենվելուն, և այնտեղ չպետք է ներքնափոս լինի: Կարևոր է 

նաև այն պայմանը, որ հավասարակշռող բազուկը, սկսած ատամնահպման 

պահից մինչև վերջնական դիրքը, պետք է հենվի հենակետային ատամին` 

առանց այն հրելու: Այսինքն` լեզվային մակերեսին եղած բոլոր ներքնափոսերը 

պետք է չեզոքացվեն, որի արդյունքում կրճատվում է հասարակածի շրջանի 

էմալը: Որոշ դեպքերում ստորին ծնոտի փոքր աղորիքների` դեպի լեզվային 

կողմ թեքված լինելու պատճառով խանգարվում է գլխավոր կապիչի ներմուծ-

ման բնականոն ընթացքը: Նման դեպքերում չափագրող գործիքի վրա մոդելները 

տեղադրելուց հետո անհրաժեշտ է մոդելավորել հենակետային ատամների 

լեզվային մակերեսը: Մեծ թեքության դեպքում, երբ հենակետային ատամների 

հղկումը հնարավոր չէ իրականացնել միայն էմալի սահմաններում, անհրաժեշ-

տություն է առաջանում այդ ատամները ձևափոխել վերականգնման եղանա-

կով` պատրաստելով արհեստական պսակներ: Բացառիկ դեպքերում, երբ 

ատամի թեքությունն այնքան մեծ է, որ նույնիսկ արհեստական պսակը չի 



290 
 

օգնում, ստորին ծնոտի մասնակի աղեղային պրոթեզի համար որպես գլխավոր 

կապիչ կարելի է օգտագործել թշային ձողը: 

Եթե ատամների բնական ներքնափոսերի խորությունն այնքան էլ մեծ չէ, 

դրանք կարելի է խորացնել` ատամը այդ շրջանում հղկելով: Եթե հենակետային 

ատամի թշային մակերեսի ներքևի 1/3-ը զուգահեռ է ներմուծման ուղու 

առանցքին, ապա ներքնափոսն ստեղծվում է ատամի թշային մակերեսին որպես 

փոսիկ կամ ակոս:  

Վերականգման եղանակով հենակետային ատամները մշակելու նպատակն 

է ապահովել ատամների նախապես ծրագրված այնպիսի ուրվագծեր, որոնք 

կրճատման միջոցով հնարավոր չէ ստեղծել: Ատամների ուրվագծերը վերա-

կանգնելու նպատակով օգտագործվում են մետաղե ներդիրներ, մակդիրներ, 

մետաղե արհեստական պսակներ, իսկ որպես լցանյութեր` միայն ամալգամ:  

Կոմպոզիտային լցանյութերի` որպես հենակետային ատամների ուրվա-

գծերի վերականգնման միջոցի օգտագործումը, ցանկալի չէ, քանի որ դրանք 

ունեն մաշվելու հատկություն: 

Մետաղե ներդիրներն օգտագործվում են հենակետային ատամները վերա-

կանգնելու համար` դրանց վրա ստեղծելով նեցուկների նստատեղեր: Ատամ-

ների ուրվագծերի վերականգնումները պետք է կատարվեն բավականին մեծ 

ծավալով, քանի որ նստատեղը պետք է ամբողջությամբ տեղակայվի ներդիրի 

սահմաններում:  

Հենակետային ատամների ուրվագծերը վերականգնելու համար մետաղե 

արհեստական պսակները պատրաստվում են այն դեպքում, երբ ամալգամով 

կամ մետաղե ներդիրներով հնարավոր չէ մշակելել և վերականգնել ատամները, 

կամ երբ ատամի ուրվագիծը հնարավորություն չի ընձեռում պատրաստել 

նախատեսված մասնակի շարժական ատամնաշարի բաղադրիչ մասերը: 

Հնարավորության դեպքում նախընտրելի է պատրաստել մակդիրներ և 3/4 

արհեստական պսակներ, քան լրիվ արհեստական պսակներ:  

Ստացվող լրիվ արհեստական պսակներն անհաջող են լինում և ոչ լիարժեք, 

երբ լրիվ արհեստական պսակներ պատրաստելու ժամանակ անտեսվում են 

պատրաստման հիմնական սկզբունքները, կամ դրանց պատրաստումն անհնար 

է գործնականորեն: Արհեստական պսակների պատրաստման ժամանակ պետք 

է ուշադրություն դարձնել հետևյալ հանգամանքներին.  

1. Եթե արհեստական պսակի եզրերը լիարժեք չեն, ատամի այդ մասերում 

կարող է զարգանալ երկրորդային կարիես: 

2. Հակադիր ատամների ճիշտ հպումը շատ կարևոր է շուրջատամնային 

հյուսվածքների բարդություններից խուսափելու համար: 

3. Ատամի հասարակածը պետք է հարմար լինի նախատեսված բռնիչի 

տեղադրման համար: 

4. Ատամի մշակման ժամանակ պետք է հաշվի առնել նեցուկի ու բռնիչի մյուս 

բաղադրիչ մասերի ճշգրիտ տեղը և դրանց համար պահպանել անհրաժեշտ 

տարածություն:  
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5. Նախընտրելի է, որ նեցուկի նստատեղը և պահող բազուկի կողմից 

օգտագործվող ներքնափոսերը լինեն մետաղից:  

6. Մետաղե արհեստական պսակների ճենապակով երեսպատման 

ժամանակ ատամի ուրվագիծը վերջնականապես պետք է ձևավորել մինչև 

ջնարակապատումը: 

7. Մետաղե արհեստական պսակների երեսպատումը պլաստմասսե շերտով 

չի թույլատրվում: 

Միակողմանի և երկկողմանի ընդգրկված արատների դեպքում վերջնական 

դրոշմ ստանալու համար օգտագործվում են մետաղե ստանդարտ դրոշմա-

գդալներ, ըստ որում, դրանց չափը պետք է լինի ճիշտ, և դիստալ հատվածներում 

դրանք պետք է անհատականացվեն փափուկ մեղրամոմով: 

Միակողմանի և երկկողմանի ծայրամասային արատների դեպքում վերջնա-

կան դրոշմ ստանալու համար օգտագործվում են պլաստմասսե անհատական 

գդալներ, ըստ որում, նախօրոք պատրաստված պլաստմասսե անհատական 

գդալն սկզբում փորձարկվում է բերանի խոռոչում, իսկ այնուհետև ջերմապլաս-

տիկ դրոշմանյութի միջոցով ձևավորվում են եզրերը (ինչպես լրիվ շարժական 

պրոթեզավորման դեպքում): Անհրաժեշտության դեպքում կատարվում են 

գդալի հղկումներ: 

Գդալների (ստանդարտ և անհատական) եզրերի անհրաժեշտ ձևափոխութ-

յունները կատարելուց հետո ալգինատային կամ սիլիկոնային դրոշմանյութով 

ստանում են վերջնական դրոշմ (նկ. 6.3.39): 

Հետագա աշխատանքները կատարելու համար ստացված դրոշմներից 

հատուկ կարծր գիպսից պատրաստվում են մոդելներ (նկ. 6.3.40): 

      
Նկ. 6.3.39. Անհատական գդալով 

ստացված դրոշմ: 

Նկ. 6.3.40. Աշխատանքային մոդել: 

 

 

 Աշխատանոցային փուլ  

Այս փուլում կարծր գիպսը վերջնական կարծրանալուց հետո մոդելն 

անջատվում է դրոշմից, և հարթեցվում են ստացված մոդելի եզրերը: Մոդելը 

չորանալուց հետո այն տեղադրվում է զուգահեռաչափի սեղանիկին, ուսումնա-

սիրվում (վերլուծվում) և ընտրվում է մասնակի շարժական ատամնաշարի 

ներմուծման ամենահարմար ուղին (նկ. 6.3.41,6.3.42.): Զուգահեռաչափի վրա 

գրաֆիտով (սև գույնի) գծվում են ատամների միջնագծերը (նկ.6.3.43): Մեկ այլ 

գույնի մատիտով (օր.` կարմիր) մոդելի վրա ճշգրիտ գծվում է մասնակի շար-

ժական ատամնաշարի մետաղական կմախքը: Վերջում մետաղական կմախքի 
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պատրաստման վերաբերյալ ատամնատեխնիկին տրվում են համապա-

տասխան գրավոր ցուցումներ, համաձայն որոնց` նա պետք է իրականացնի 

նախատեսվող աշխատանքները:  

  
   
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նախ` մոմով չեզոքացվում են գիպսե 

մոդելի բոլոր ոչ պիտանի ներքնափոսերը 

(նկ. 6.3.44), ապա աշխատանքային 

մոդելից կրկնօրինակման (դուբլիկա-

ցիայի) եղանակով ստացվում է հրակա-

յուն մոդելը: Վերջինս հնարավորություն է տալիս իրականացնել մետաղական 

կմախքի մոմե վերարտադրանքի (ռեպրոդուկցիայի) ձուլումը մոդելի վրա: 
 

 
Նկ. 6.3.44. Ներքնափոսերի չեզոքացում մոմով: 

 

Կրկնօրինակման առաջին փուլում հատուկ կաղապարի մեջ գիպսե մոդելից 

ստացվում է դրոշմ` հոսուն սիլիկոնով կամ գելինով: Այնուհետև ստացված 

կաղապարը լցվում է վակուումային խառնիչով շաղախված հրակայուն 

զանգվածով (նկ. 6.3.45, 6.3.46, 6.3.47): 

Նկ. 6.3.41. Ներքնափոսերի 

խորությունը որոշելը: 

Նկ. 6.3.42. 

Զուգահեռաչափություն: 

Նկ. 6.3.43. Գրաֆիտային 

առանցքով միջնագծերի գծումը: 
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Չորանալուց հետո այն թրծվում է մուֆելային վառարանում` ավելի 

ամրանալու համար: Ստացված հրակայուն մոդելի վրա պատրաստվում է 

մետաղական կմախքի մոմե ռեպրոդուկցիան նախապես գծագրված դիզայնին 

համապատասխան (Նկ. 6.3.48, 6.3.49): 

Նկ. 6.3.45. Վակուումային խառնիչ:

Նկ. 6.3.46. Հրակայուն նյութ: 

Նկ. 6.3.47. Կրկնօրինակ մոդելի ստացումը հրակայուն 

նյութով կրկնօրինակման եղանակով: 
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Մասնագիտացված ձուլարաննե-

րում իրականացվում է դրա ձուլումը (նկ. 

6.3.50): Ձուլումից հետո պատրաստի 

կմախքից անջատվում է ձուլաձողային 

համակարգը, կմախքը ենթարկվում է 

էլեկտրափայլեցման և մշակվում է մե-

տաղական ֆրեզներով, ռետինե գլխիկ-

ներով և փայլեցնող նյութերով (նկ. 

6.3.51): Պատրաստի կմախքը սկզբում 

հարմարեցվում է աշխատանքային մո-

դելի վրա (նկ. 6.3.52), այնուհետև 

ուղարկվում կլինիկա` բերանի խոռո-

չում փորձարկելու նպատակով: 

 

Նկ. 6.3.48. Մոմի և պլաստիկ նյութերի միջոցով ապագա 

մետաղական կմախքի ռեպրոդուկցիայի ստեղծումը: 

Նկ. 6.3.49. Մոմե ռեպրոդուկցիա 

հրակայուն մոդելի վրա: 
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Նկ. 6.3.50. Ձուլաձողային համակարգի ստեղծումը: 

   

 
Նկ. 6.3.51. Մետաղական կմախքի մշակումը: 

 

   

Նկ. 6.3.52. Պատրաստի մետաղական կմախքներ: 

Երրորդ բուժայց 

Այս փուլի նպատակները երեքն են` 

1. բերանի խոռոչում մասնակի աղեղային ատամնաշարի մետաղե ձուլված 

կմախքի փորձարկումը և անհրաժեշտ շտկումների կատարումը, 

2. հիվանդի միջծնոտային հարաբերությունների արձանագրումը և դրանց 

փոխադրումը հոդափոխանակիչի վրա, 
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3. արհեստական ատամների ընտրությունը` ըստ դրանց նյութի, գույնի, 

մեծության և ձևի (նկ. 6.3.53): 
 

 
Նկ. 6.3.53. Գույնի ընտրությունը: 

Կլինիկական փուլ 

Այս փուլում պետք է ուշադիր և մանրակրկիտ զննել մետաղե կմախքը մինչև 

գիպսե մոդելի վրա տեղադրելը և 

վերջինիս վրա տեղադրված վիճա-

կում: Այնուհետև բերանի խոռո-

չում փորձարկվում է մետաղե 

կմախքը (նկ. 6.3.54): Այդ ընթաց-

քում հայտնաբերվում են մետաղե 

կմախքի սահքը կամ անհարթութ-

յունները, որոնք կարող են նկատ-

վել վերջինիս բերանի խոռոչ ներ-

մուծման և արտահանման ժամա-

նակ (նկ. 6.3.55.): Կարևոր է նաև 

այն, թե ինչպես է մետաղե կմախքն 

իր բոլոր բաղադրիչ մասերով 

(նեցուկներ, ուղեցույց հարթու-

թյուններ և այլն) հարաբերվում 

(նստում) բնական ատամներին:  

 Այդ նպատակով օգտագործվում 

են ճնշում հայտնաբերող նյութեր, 

բացահայտվում են օկլյուզիոն ան-

կանոնությունները և վերացվում: 

Մետաղե կմախքի փորձարկման 

ժամանակ ուսումնասիրվում և 

հայտնաբերվում են վաղաժամ 

ատամնահպումները: Այնուհետև 

ծայրամասային շրջաններում 

կերպառու նյութից պատրաստվում են ժամանակավոր հենքեր, որոնց վրա 

պետք է տեղադրվեն մոմե գլանակները (նկ. 6.3.56):  

Նկ. 6.3.54. Մետաղական կմախքի 

փորձարկումը: 

Նկ. 6.3.55. Մետաղական կմախքի վաղաժամ 

հպման կետերը հայտնաբերելը: 
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Մոմե գլանակները պատրաստ-

վում են կարծր մոմից` բնական 

ատամների բարձրությամբ: Ապա 

մետաղե կմախքը մոմե գլանակներով 

տեղադրվում է բերանի խոռոչում: 

Նշենք, որ ատամնահպման ժամանակ 

գլանակները պետք է հպվեն հակադիր 

ծնոտի ատամներին կամ գլանակնե-

րին` առանց խանգարելու պահպան-

ված ատամների ատամնահպմանը: 

Այս ամենից հետո արձանագրվում 

է ծնոտների կենտրոնական հարաբե-

րությունը, և այն փոխանցվում է 

հոդափոխանակիչին: ՈՒղղահայաց բարձրությունը որոշելուց հետո գլանակի 

բարձրությունից կրճատվում է 2մմ: 6- 7մմ բարձրությամբ ոլորված փափուկ 

արձանագրիչ մոմը տեղադրվում է գլանակի վրա` հեռացված մոմի տեղում: 

Մետաղե կմախքը` իրեն միացված գլանակներով և արձանագրիչ մոմով, 

տեղադրվում է ծնոտի վրա` հիվանդին խնդրելով բերանը փակել կենտրոնական 

օկլյուզիայի դիրքով` ստանալով ծրագրված արձանագրումը: Հետո մոմե 

գլանակներով մետաղե կմախքը հանվում է բերանի խոռոչից և անմիջապես 2-3 

րոպեով ընկղմվում սառը ջրի մեջ, որպեսզի մոմը կարծրանա: Ապա 

ուսումնասիրում են մոմե արձանագրումը և ստորին ծնոտի մոդելը: Վերջինս 

արագ կարծրացող գիպսով միացվում է հոդափոխանակիչի համապատասխան 

մասին: 

Այնուհետև ընտրվում են արհեստական ատամները, որոնց գույնը, ձևը և 

մեծությունը պետք է հարմարեցնել առկա ատամներին: 

 Աշխատանոցային փուլ 

Այս փուլի ընթացքում ատամնատեխնիկի կողմից կատարվում է արհես-

տական ատամների շարում և մոմից արհեստական լնդերի ձևավորում:  

 Մոմից արհեստական լնդերի ձևավորումը կատարվում է այնպես, որ 

արհեստական ատամները լինեն ամուր և ունենան բնական ու գեղեցիկ տեսք: 

Ինչպես նաև անատամ հատվածները ծածկող մետաղական թամբերը պատվում 

են վարդագույն օպակով (նկ. 6.3.57): Արհեստական ատամները շարվում են 

ժամանակավոր, և միայն կենտրոնական հարաբերությամբ շարվածքը ներդաշ-

նակվում է պահպանված բնական ատամների հետ (նկ. 6.3.58, 6.3.59):  

Նկ. 6.3.56. Մոմե գլանակ` պատրաստված 

կարծր հենքի և մետաղական թամբի վրա:
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Նկ. 6.3.57. Մետաղական թամբերի պատումը օպակով: 

 

Նկ. 6.3.58. Ատամների ընտրությունը և շարվածքը: 
 

 

 

 

 

 

Չորրորդ բուժայց 

Այս բուժայցի նպատակն է մոմի վրա շարված արհեստական ատամնա-

շարերը փորձարկել բերանի խոռոչում (նկ.6.3.60.):  

Նկ. 6.3.59. Արհեստական ատամների նախնական շարվածքը: 
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Պետք է ստուգել միջծնոտային հարաբերությունը, արձանագրել առաջային 

և կողմնային ապակենտրոն շարժումները, քննել գեղագիտական տեսքը և ճշտել 

արտասանությունը: 
 

 Կլինիկական փուլ 

Այս փուլում ստուգվում է ատամնահպումը ծնոտների կենտրոնական փոխ-

հարաբերության ժամանակ, որի իրականացման համար օգտագործվում է 

արձանագրիչ հատուկ մոմ, որը հիվանդը պետք է կծի: Ստացված արձանա-

գրումը փոխադրվում է հոդափոխանակիչի վրա և զննվում դրա ճշգրտությունը: 

Եթե առկա են բնական ատամներ, և օկլյուզիոն բարձրությունը խախտված չէ, 

ապա դրանց բնականոն ատամնահպումը կարելի է ստուգել բերանի մեջ: Ապա-

կենտրոն շարժումների հարաբերություններն արձանագրելու համար կրկին 

օգտագործվում է արձանագրիչ փափուկ մոմ, որն ամրացվում է ծամիչ ատամ-

ների վրա` գրանցելով առջևի ատամների կտրող եզրերի ծայրեծայր հպման 

դիրքում ապակենտրոն հարաբերությունը: Մոմը կարծրացնելու նպատակով 

ժամանակավոր ատամներով արհեստական ատամնաշարերն ընկղմվում են 

սառը ջրի մեջ, այնուհետև ստացված արձանագրումը փոխադրվում է հոդափո-

խանակիչի վրա: Հոդափոխանակիչի հոդային մասերը հարմարեցնելով` ստաց-

վում են սագիտալ հոդային ուղու անկյունը, ապա՝ տրանսվերզալ հոդային ուղու 

անկյունը: 

Այնուհետև ստուգվում է տարբեր հնչյունների, հատկապես «Ս» և «Չ» հնչյուն-

ների արտասանությունը, եթե վերականգնվում է բացակա առաջային (ֆրոն-

տալ) հատվածը: Նկատվող թերությունները վերացվում են առջևի ատամների 

դիրքի փոփոխությամբ: Պետք է հիշել, որ արհեստական ատամնաշարերը 

կրելու առաջին ժամերին խորթ լինելու պատճառով դժվարանում է տարբեր 

հնչյունների արտասանությունը, որը չպետք է շփոթել մասնակի շարժական 

ատամնաշարերի անկանոնությունների հետ: 

Բժշկի կողմից գեղագիտական ստուգումը 

կատարվում է ըստ արհեստական ատամների 

գույնի, դրանց մեծության, ձևի և շարվածքի: 

Նկատվող թերությունների դեպքում կատար-

վում են հարկ եղած ճշգրտումները, որից հետո 

միայն հնարավորություն է տրվում հիվանդին 

գեղագիտորեն գնահատելու այն: Այս ստու-

գումը կարևոր է հատկապես այն դեպքում, երբ 

մասնակի շարժական ատամնաշարն 

ընդգրկում է առջևի ատամները: Այս ընթաց-

քում պետք է ուշադիր լսել հիվանդի կարծիքը և 

կատարել հնարավոր փոփոխությունները: 

Վերջում ընտրվում է արհեստական մասնակի ատամնաշարի հենքի գույնը` 

բնական լնդերի գույնին համապատասխան (նկ. 6.3.61): 

Աշխատանոցային փուլ  

Նկ. 6.3.60.Բերանի խոռոչում 

շարվածքի գնահատումը: 
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Այս փուլում բժշկի մանրամասն և գրավոր կարգադրությամբ հոդափո-

խանակիչը` իր վրա ամրացված մոդելներով և ժամանակավոր արհեստական 

ատամնաշարերով, ուղարկվում է աշխատա-

նոց: Այստեղ արհեստական ատամները պետք 

է վերջնականապես շարվեն` ըստ ստուգված 

միջծնոտային կենտրոնական և ապակենտրոն 

արձանագրությունների: Ըստ որում, արհես-

տական ատամներն անհրաժեշտության դեպ-

քում տաշվում են և հարմարեցվում մոտակա 

բնական ատամներին: 

Այնուհետև վերջնականապես ձևավորվում 

են մոմե լնդերը, մոդելներն անջատվում են հոդափոխանակիչից, կաղա-

պարվում են, և մոմը փոխարինվում է պլաստմասսայով (նկ. 6.3.62-6.3.67): 

  

Նկ. 6.3.62. Կաղապար: Նկ. 6.3.63. Պոլիմերիզացնող սարք: 

  
Նկ. 6.3.64. Մոմի հեռացումը 

կաղապարից և  

ճարպազրկումը եռման շիթով: 

Նկ.6.3.65.Պլաստմասսա: 

 

  
Նկ. 6.3.66. Պլասստմասայի 

տեղադրում:

Նկ. 6.3.67. Մամլիչի մեջ 

 տեղադրումը: 

Նկ. 6.3.61. Ատամնաշարի հենքի

գույնի ընտրությունը: 
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 Պլաստմասսայի պոլիմերացումից հետո պատրաստի ատամնաշարերը հեռաց-

վում են կաղապարից, հղկվում և հարդարվում հաջորդ բուժայցի համար 

(նկ.6.3.68, 6.3.69): 

Նկ. 6.3.68. Պլաստմասսե հատվածների 

մշակումը: 

Նկ.6.3.69. Պլաստմասսե հատվածների 

փայլեցումը պեմզայի միջոցով: 

Հինգերորդ բուժայց 

Այս բուժայցի նպատակն է պատրաստի ատամնաշարի տեղադրումը 

բերանի մեջ, առկա անճշտությունների բացահայտումը և դրանց շտկումները, 

այնուհետև տնային խնամքի վերաբերյալ ցուցումներ տալը և պրոթեզի 

հանձնումը հիվանդին (նկ. 6.3.70, 6.3.71): 

  

  

  

Նկ. 6.3.70. Վերջնական 

մշակված համակցված 

աղեղային պրոթեզներ: 

Նկ. 6.3.71. Պատրաստի պրոթեզների օրինակներ: 
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 Կլինիկական փուլ 

Այս փուլում հայտնաբերվում և ճշգրտվում են մի շարք գործողություններ: 

Նախ` հայտնաբերվում են պրոթեզի անհամաչափ երկարությամբ եզրերը` 

պրոթեզը տեղադրելով բերանի խոռոչում և ուսումնասիրելով: Հարկ է նշել, որ 

արհեստական ատամնաշարի երկար եզրերը կարող են սահմանափակել 

մկանների, դրանց ջլերի և սանձիկների ազատ շարժումները: Այդ անհամաչափ 

եզրերը հայտնաբերվում են` օգտագործելով ճնշում հայտնաբերող հատուկ 

մարկերներ կամ մածուկներ, օր.` ցինկօքսիդային մածուկը: Վերջինս քսվում է 

ատամնաշարի եզրերին առավելագույնը 3մմ երկարությամբ և 2-3մմ հաս-

տությամբ` տարածելով արտաքին և ներքին մակերեսների վրա: Չափից ավելի 

երկար մասերում մաքրվում է մածուկի շերտը, այդ մասերը զգուշությամբ 

կարճացվում են և հարդարվում: 

Այնուհետև նույն նյութերով լորձաթաղանթի վրա հայտնաբերվում են 

անհավասար ճնշման փոխանցման կետերը: Դրա համար ZnՕ–ի մածուկը 

վրձինով հավասար հաստությամբ, համարյա թափանցիկ քսվում է արհես-

տական ատամնաշարի ներքին մակերեսին այնպես, որ վրձինի թողած բոլոր 

հետքերը լինեն նույն ուղղությամբ: Ապա պրոթեզը տեղադրվում է համա-

պատասխան ծնոտին և մատներով սեղմվում տարբեր ուղղություններով` 

նմանեցնելով ծամողական շարժումներին: Հետո պրոթեզը զգուշությամբ 

հանվում է բերանից, և քիմիական մատիտով նշվում են անհավասար ճնշման 

տեղերը: Մատիտով նշված տեղերը հղկվում են համապատասխան գչիրով: 

Գործողությունը կրկնվում է այնքան, մինչև պրոթեզը համահավասար հպվի 

լորձաթաղանթի բոլոր հատվածներում:  

Արհեստական ատամների աններդաշնակ ատամնահպումը կարելի է շտկել 

հենց բերանի մեջ, եթե նոր պատրաստված արհեստական մասնակի ատամ-

նաշարն ատամնահենված է, և ծնոտների կենտրոնական հարաբերությունը 

համընկնում է բնական ատամների ատամնահպմանը:  

Արհեստական ատամների աններդաշնակ ատամնահպումը ճշտում են նաև 

հոդափոխանակիչի վրա այն դեպքում, երբ անատամ շրջանը տարածված է և 

ընդգրկված չէ: Դրա համար արհեստական մասնակի ատամնաշարը տե-

ղադրվում է համապատասխան ծնոտին, և ալգինատային դրոշմանյութով 

ստացվում է դրոշմ: Սովորաբար այս դեպքում արհեստական ատամնաշարը 

մնում է դրոշմի մեջ, եթե ոչ, այն բերանից հանվում է և վերատեղադրվում դրոշմի 

մեջ: Հալված մոմով չեզոքացվում են պրոթեզի ներքնափոսերը, և հատուկ կարծր 

գիպսով ստացվում է մոդելը:  

Գիպսը կարծրանալուց հետո դրոշմն անջատվում է մոդելից և հարդարվում 

մոդելի շուրջը: Ըստ որում, արհեստական ատամնաշարը մնում է մոդելի վրա: 

Այնուհետև մոդելը պրոթեզի հետ 3-4 րոպեով ընկղմվում է տաք ջրի մեջ` 

ներքնափոսերի մոմը փափկելու, հեռացնելու և ատամնաշարը մոդելից 

անջատելու համար: Այս բոլորը կատարելուց հետո դիմային աղեղի միջոցով 

վերին ծնոտի մոդելը տեղադրվում է հոդափոխանակիչի վրա: Բերանի խոռոչում 
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ստանալով կենտրոնական հարաբերության արձանագրումը` ստորին ծնոտի 

մոդելը տեղադրվում է հոդափոխանակիչի վրա:  

Կենտրոնական հարաբերության ճշգրտությունն ստուգվում է` կրկնելով 

արձանագրումը: Հետո բերանի խոռոչում ստացվում է ապակենտրոն հարա-

բերության արձանագրությունը և հոդափոխանակիչի հոդերը համապատաս-

խանեցվում են դրան: Ատամնահպման համար նախատեսված հատուկ 

գունավոր թղթի միջոցով հոդափոխանակիչի վրա ճշգրտվում են կենտրոնական 

և ապակենտրոն շարժումների ժամանակ ատամնահպման բոլոր անկանո-

նությունները: Ըստ որում, բնական բոլոր ատամների ծամող մակերեսներն 

առնվազն մեկ կետում պետք է հպվեն հակադիր ծնոտի բնական ատամներին, 

անկախ նրանից, թե արհեստական մասնակի ատամնաշարը բերանի մեջ է, թե 

ոչ: Ատամնահպման ճշգրտումները պետք է կատարել ճիշտ հերթականութ-

յամբ` նախ` կենտրոնական, հետո` առաջային, ապա` կողմնային օկլյուզիայի 

դիրքերում:  

Ուշադրությամբ պետք է զննել ատամնահպումը կողմնային շարժման ժա-

մանակ` հիշելով որ գոյություն ունի բնական ատամներով ժանիքային պաշտ-

պանված ատամնահպում, հակառակ դեպքում պետք է ստանալ խմբային 

ատամնահպում ծամող կողմում: Ստորին ծնոտի առաջ շարժման ժամանակ 

առնվազն երկու կենտրոնական կտրիչների կտրող եզրերը պետք է հպվեն 

հակադիր ծնոտի կտրիչների կտրող եզրերին: Ապակենտրոն հարաբերության 

դեպքում ատամնահպումների անկանոնությունները ճշգրտելուց հետո 

վերստուգվում է կենտրոնական օկլյուզիայի ժամանակ ստացված ատամնա-

հպումը, քանի որ վերջինս կարող է խախտված լինել ապակենտրոն անկանո-

նությունները ճշտելիս: 

Արհեստական մասնակի ատամնաշարը տեղադրելով համապատասխան 

ծնոտին` հիվանդին տրվում են տնային խնամքի վերաբերյալ ցուցումներ, բայց 

մինչ այդ նրան պետք է սովորեցնել, թե ինչպես հանել և դնել պրոթեզը բերանի 

խոռոչում: Հիվանդը պետք է պրոթեզը լվանա սենյակային ջերմաստիճանի ջրով: 

Առաջին օրերին դժվար է հարմարվել արհեստական ատամնաշարերին, 

տարբեր հնչյունների արտասանությունը նույնպես կարող է անկանոն լինել: 

Չնայած այս ամենին` հիվանդը պետք է դիմանա հնարավոր բոլոր անհարմա-

րություններին, նույնիսկ ցավերի առկայության դեպքում դնի արհեստական 

մասնակի ատամնաշարը մինչև հաջորդ բուժայցը, որպեսզի հեշտությամբ 

հայտնաբերվեն բոլոր անկանոնությունները և շտկվեն: Ըստ որում, ատամնա-

շարերը պետք է օգտագործել ամբողջ օրը` առավոտյան արթնանալուն պես 

դրանք տեղադրելով համապատասխան ատամնակամարի վրա: Գիշերը` 

քնելուց առաջ, ինչպես նաև յուրաքանչյուր անգամ սնունդ ընդունելուց հետո, 

պրոթեզները պետք է հանել բերանի խոռոչից, լվանալ հոսող ջրի տակ 

խոզանակով և մածուկով: Անհրաժեշտ է լվանալ նաև բնական ատամները և 

բերանի խոռոչի լորձաթաղանթը, ապա նորից տեղադրել բերանի մեջ: 

Ատամնաշարը տեղադրելուց հետո անհրաժեշտ է հիվանդի հետ պայմա-

նավորվել հաջորդ պարտադիր այցելությունների մասին. առաջին այցելությունը 
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նշանակվում է տեղադրումից մեկ - երկու օր հետո, իսկ երկրորդը` մեկ շաբաթ 

անց: Այս բուժայցերի ժամանակ ուշադիր պետք է լինել, լսել հիվանդի բոլոր 

գանգատները և կատարել հարկ եղած բոլոր շտկումները: 
 

6.4. Աթաչմեններ 

Մասնակի շարժական ատամնաշարի այն բաղադրամասերը, որոնց 

ընդգրկում են հենակետային ատամները՝ դիմակայելու համար տեղաշարժման 

ուժերին, կոչվում են ուղղակի ֆիքսատորներ (direct retainers): ՈՒղղակի 

ֆիքսատորները լինում են 2 տեսակ՝ ներպսակային և արտապսակային: 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 
          
  
       
 

 
   

Սխեմա1. Ուղղակի ֆիքսատորների դասակարգումը: 
 

Մասնակի շարժական արհեստական ատամնաշարը (պրոթեզը) ծնոտին 

պահվում է բռնիչների կամ կողպեքային ամրակապերի՝ աթաչմենների միջոցով: 

Աթաչմենները կամ կողպեքային ամրակապերը մեխանիկական հարմարանք-

ներ են, որոնք ապահովում են մասնակի շարժական ատամնաշարի հենումը, 

նպաստում նրա ֆիքսմանը, ամրացմանը (ռետենցիային) ու կայունացմանը: 

Յուրաքանչյուր աթաչմեն կազմված է երկու հիմնական մասերից՝ պատրիքսից 

և մատրիքսից (նկ. 6.4.1):        
    

ՈՒղղակի 

ֆիքսատորներ

Ներպսակային 

ֆիքսատորներ 
Արտապսակային 

ֆիքսատորներ 

Հստակ 

աթաչմեններ 
Կիսահստակ 

աթաչմեններ 

Բռնիչներ 
Աթաչմեններ 

Վերփքվածքային Վարփքվածքային 

ա բ գ դ 

Նկ.6.4.1. Աթաչմենի կառուցվածքը` ա) պատրիքս, բ) մատրիքս, 

գ) մատրիքսը տեղադրված պատրիքսի վրա, դ) պատրիքսը` ձուլված անշարժ 

կառուցվածքի մետաղական կմախքին: 
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 Այս համակարգի հիմնական ֆունկցիան շարժական պրոթեզի միացումն 

է պահպանված ատամներին, արմատներին կամ իմպլանտներին: Այսպիսով, 

աթաչմենի մի մասն ընդգրկում են հենակետային ատամները, իսկ մյուսը միաց-

ված է նրան հարակից մասնակի շարժական ատամնաշարին: Պայմանավորված 

կոնստրուկցիայով` շարժական պրոթեզի հենքում կամ հիմնակմախքում կարող 

է ամրացվել պատրիքսը կամ մատրիքսը: Ամեն դեպքում շարժական պրոթեզում 

անհրաժեշտ է ամրացնել առավել բարդ, ակտիվացվող մասը, քանի որ այն արագ 

դուրս է գալիս գործածությունից, հետևաբար պետք է նախատեսել այդ բաղադ-

րամասը շտկելու կամ նորով փոխարինելու հնարավորությունը՝ առանց նոր 

պրոթեզի պատրաստման: 

Աթաչմենների դասակարգումը 

Ներկայումս կան աթաչմենների ավելի քան 100 տեսակներ և դրանց 

բազմաթիվ դասակարգումներ: 

Ըստ հենակետային ատամի նկատմամբ տեղակայման` աթաչմենները 

լինում են ներպսակային և արտապսակային: 

Ներպսակային աթաչմենի մատրիքսը, հենակետային ատամի վրա ձուլ-

ված արհեստական պսակի կլինիկական նորմալ սահմաններից դուրս չի գալիս: 

Պատրիքսը, միացված է մասնակի շարժական ատամնաշարին: 

Ներպսակային աթաչմենները, ըստ արտադրման եղանակի և բաղադրա-

մասերի միջև տոլերանտության, բաժանվում են 2 խմբի՝ հստակ և կիսահստակ: 

Հստակ աթաչմենների բաղադրիչ մասերը պատրաստված են ցածր տոլերան-

տությամբ մետաղներից, արտադրվում են գործարանում և հավաքվում բժշկի 

կողմից: Դրանք ճշգրտորեն համապատասխանում են իրար և միմյանց միջև 

ապահովում են սերտ շփում: Կիսահստակ աթաչմենները շատ նման են հստակ-

ներին, բայց տարբերվում են նրանով, որ բաղադրիչ մասերի շփվող մակերես-

ներն ավելի քիչ են իրար համապատասխանում: Չնայած կիսահստակ աթաչ-

մենների բաղադրիչ մասերը կարող են գործարանային պայմաններում ար-

տադրված հավաքովի մետաղական էլեմենտներ լինել, այնուամենայնիվ դրանց 

մատրիքսները և կամ պատրիքսները սովորաբար ձուլվում են կերպառու կամ 

մոմե կոնստրուկցիաներից: Համակարգչով վերահսկվող արտադրման պրոցես-

ների բացակայության պայմաններում կիսահստակ աթաչմենների դեպքում 

անհամապատասխանությունը բաղադրամասերի միջև ավելի մեծ է, քան 

հստակ աթաչմենների դեպքում: 

Արտապսակային աթաչմենները մեխանիկական սարքեր են, որոնք 

ամբողջովին տեղակայվում են հենակետային ատամների նորմալ կլինիկական 

ուրվագծերից դուրս: 

Ըստ բաղադրիչ մասերի ճկունության աստիճանի՝ աթաչմենները լինում 

են կոշտ և առաձգական: Մասնակի շարժական ատամնաշարերի պատրաստ-

ման ժամանակ կոշտ աթաչմեններ օգտագործելու դեպքում բացակայում է 

շարժումը կամ ճկումը մատրիքսի և պատրիքսի միջև: Առաձգական աթաչ-

մեններ օգտագործելու դեպքում, շնորհիվ զսպանակային մեխանիզմի, օղակի, 
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շարնիրային սարքի կամ ճկուն բաղադրիչ մասերի միացման, հնարավոր է շարժ 

մատրիքսի և պատրիքսի միջև: 

Ըստ բաղադրիչ մասերի ձևի` աթաչմենները լինում են՝ 

1. ռելսային, 2.գնդաձև, 3.ձողաձև, 4.հոդային միացումներ, 5.Շտեկերա-

դարձման ֆիքսատորներ: 

Ռելսայի աթաչմենի պատրիքսը նման է ձևափոխված գծերի (ռելսերի): 

Սովորաբար այդ գիծը կարող է լինել T-աձև, ծիծեռնակի պոչի նման, ձվաձև, H-

աձև (նկ.6.4.2, 6.4.3): 

Գնդաձև աթաչմենի պատրիքսը գունդ է հիշեցնում, որը կարող է տեղա-

կայվել իմպլանտի սուպրաստրուկտուրայի, ձողի, արմատային թասակների, 

հենակետային ատամի արհեստական պսակի վրա (նկ. 6.4.4): 

Ձողաձև աթաչմենի պատրիքսը տեղակայվում է հենակետային պսակների 

միջև, անմիջականորեն իմպլանտների վրա, հենակետային ատամների 

արմատների միջև արմատային թասակների վրա (նկ. 6.4.5): 

Հոդային միացումներում մատրիքսը և պատրիքսը ռելսային և գնդաձև 

աթաչմենների համակցություն են (նկ. 6.4.6): 

Շտեկերա-դարձման ֆիքսատորների երկու բաղադրամասերը միանում են 

առանց ճիգերի` հատուկ «բանալու» կամ «սողնակի» միջոցով (նկ.6.4.7): 
 

Նկ. 6.4.2. 
Ներպսակային 

գծային աթաչմեն: 
 

Նկ.6.4.3. 
Արտապսակային 
գծային աթաչմեն: 

Նկ. 6.4.4. Գնդաձև աթաչմեններ 
արմատային թասակի, ձողի,   

հենակետային ատամի պսակի 
վրա: 

 

 

Նկ. 6.4.5. Ձողաձև 

աթաչմեններ: 

Նկ. 6.4.6. Հոդային միացումներ: 
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Աթաչմենների առավելությունները 

 Բռնիչների համեմատությամբ աթաչմեններն ավելի գեղագիտական են: 

Որոշ աթաչմենների ֆիքսելու հատկությունն ավելի լավ է արտահայտված: 

Ներպսակային աթաչմենները նույնպես ունեն մեխանիկական առավելու-

թյուններ. քանի որ աթաչմենը հենա-

կետային ատամի նորմալ անատո-

միական ուրվագծերի ներսում է, 

ֆունկցիոնալ ծանրաբեռնվածությունը 

փոխանցվում է հենակետային ատա-

մին ավելի ապիկալ ուղղությամբ: 

Ավանդական օկլյուզիոն նեցուկների 

հետ համեմատած՝ փոքրանում է ոչ 

աքսիալ ծանրաբեռնվածությունը և 

նվազում հենակետային ատամի ռո-

տացիան: 
 
Աթաչմենների թերությունները 
 

1. Մեծ մասամբ հենակետային ատամներն անհրաժեշտ է լինում ծածկել 

արհեստական պսակներով՝ աթաչմենների բաղադրամասերն ընդգրկե-

լու համար: Այս դեպքում պետք է կատարվի հենակետային ատամների 

ճշգրիտ հղկում, որպեսզի աթաչմենները տեղավորվեն ատամների 

նորմալ անատոմիական ուրվագծերի ներսում:  

2. Կլինիկական պսակի բարձրությունը պետք է լինի բավարար (4-6մմ), 

պետք է ապահովվի նաև ատամնաբնային կատարի և անտագոնիստ 

ատամների միջև բավարար հեռավորությունը: Նշենք, որ կլինիկական 

պսակի կարճ բարձրությունը կարող է հանգեցնել արհեստական պսակի 

գերուրվագծմանը կամ աթաչմենների ռետենցիայի փոքրացմանը: 

3. Ավելի ծախսատար կոնստրուկցիա է: 

4. Ինչպես բոլոր մեխանիկական սարքերը, աթաչմենների բաղադրա-

մասերը ժամանակի ընթացքում մաշվում են, և կարող է վերանորոգելու 

կամ փոխարինելու անհրաժեշտություն առաջանա: Մեծ է նաև ատամի և 

աթաչմենի կոտրվելու հավանականությունը: 

5. Անհրաժեշտ է նորագույն տեխնիկական սարքավորումներով հագեցված 

ատամնատեխնիկական լաբորոտորիան: 
 

Աթաչմենների ցուցումները 

Կարևոր ցուցում է այն դեպքը, երբ մասնակի շարժական ատամնաշարեր 

պատրաստելու դեպքում սովորական բռնիչների օգտագործումը չի բավարա-

րում հիվանդի գեղագիտական պահանջները: 

Այսպիսով, աթաչմենները կարելի է կիրառել հետևյալ օրթոպեդիկ 

կոնստրուկցիաներում՝ 

 արհեստական պսակներ և կամրջաձև պրոթեզներ, 

Նկ. 6.4.7. Շտեկերային ֆիքսատոր
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 մասնակի շարժական պրոթեզներ, 

 վերածածկող պրոթեզներ (overdenture), 

 իմպլանտների սուպրաստրուկտուրա: 

Աթաչմենների հակացուցումները 

Ընդհանուր հակացուցումներ. 

1. Սովորական բռնիչներ օգտագործելով՝ հնարավոր է բավարարել 

հիվանդի պահանջները: 

2. Հիվանդի սոցիալ-տնտեսական վիճակը բավարար չէ: 

3. Հենակետային ատամների պարօդոնտի ատրոֆիա արմատի երկա-

րության 1/3-ից ավելի չափով: 

4. Հիվանդի ձեռքերի սահմանափակ շարժումը որոշ հիվանդությունների 

պատճառով (արթրիտ, Պարկինսոնի հիվանդություն, ցերեբրովաս-

կուլյար հիվանդություններ): 

5. Բերանի խոռոչի անբավարար հիգիենան և հիվանդի հետագա այցե-

լությունների անհնարինությունը: 

Հիվանդը պետք է լինի ադեկվատ, համագործակցի բժշկի հետ և ձեռքի 

հմտություն ունենա աթաչմենները կիրառելիս: Հիվանդը պետք է տեղեկաց-

ված լինի պոտենցիալ և սպասվող խնդիրների (աթաչմեններով պայմանա-

վորված), պարբերական այցերի և վերանորոգումների մասին: Բացի այդ, 

աթաչմենով ֆիքսված մասնակի շարժական պրոթեզը սովորաբար դժվար է 

տեղադրել բերանի խոռոչում և հանել: Այն հիվանդների համար, որոնք ի 

վիճակի չեն դա անելու, պետք է պատրաստել ավանդական դիզայնով 

պրոթեզներ: 

Տեղային հակացուցումները` 

1. ցածր կլինիկական պսակ (բարձրությունը 4մմ-ից պակաս), 

2. կտրիչների և ժանիքների անբավարար լայնություն վեստիբուլո-օրալ 

ուղղությամբ 
 

Աթաչմեններով մասնակի շարժական աղեղային պրոթեզների պատրաստելու 

ընդհանուր կլինիկա-լաբորատոր փուլերը 

 

Համակցված պրոթեզներով պրոթեզավորումը սկսվում է հետազո-

տությունից, ախտորոշումից և բուժման պլան կազմելուց: Բուժման պլանը 

կազմելու նպատակով պատրաստում են ախտորոշիչ մոդելներ՝ ատամնա-

շարերի միջև ուղղահայաց հեռավորության ու հենակետային ատամների 

երկարությունը որոշելու, ինչպես նաև դեֆեկտի տեղագրությունը գնահատելու 

համար: Այնուհետև որոշում են կենտրոնական կամ սովորութային օկլյուզիան, 

ֆիքսում մոդելները հոդափոխանակիչում՝ հակադիր ատամների միջև 

աթաչմենը տեղադրելու տեղը և անհրաժեշտ տարածությունը ուսումնասիրելու 

համար (արտապսակային աթաչմենի կիրառելու դեպքում): Համապատասխան 

աթաչմենը ընտրելուց հետո ախտորոշիչ մոդելի վրա գծագրում են պրոթեզի 

կոնստրուկցիան:  



309 
 

 Հենակետային ատամների կարծր հյուսվածքները նախապատրաս-

տելուց հետո (կարիեսի բուժում, անհրաժեշտության դեպքում կակղանա-

զերծում, պսակային հատվածի վերականգնում գամիկավոր կոնստրուկ-

ցիաներով) կատարում են հենակետային ատամների հղկում: Հենակետային 

ատամների հղկումը առաձգական արտապսակային կողպեքային ամրակապեր 

կիրառելու դեպքում ոչնչով չի տարբերվում մետաղակերամիկական պսակներ 

պատրաստելիս ատամների հղկումից: Ըստ որում, ատամի ծայրատի բարձ-

րությունը պետք է լինի 4 մմ-ից ոչ պակաս, իսկ պատերի կոնայնությունը 2-3O: 

Կոշտ արտապսակային աթաչմեններ օգտագործելու ժամանակ պարտադիր է 

կատարել հենակետային պսակների ֆրեզավորում: Այս դեպքում հենակետային 

ատամներ հղկելիս պետք է բավարար տեղ նախապատրաստել միջատամնային 

տարածությունում ինտերլոքերի, ինչպես նաև օրալ մակերեսին պրոթեզի 

շարժական մասի ֆրեզման ճյուղավորումները տեղակայելու համար՝ 

հենակետային պսակների գերուրվագծումից խուսափելու համար: Նշենք նաև, 

որ ներպսակային կողպեքային ամրակապեր կիրառելու դեպքում նույնպես 

հղկվում են հենակետային ատամները այնպես, ինչպես դա արվում է կոշտ 

արտապսակային աթաչմենների դեպքում: Միակ տարբերությունը վերջին 

փուլն է, երբ ձևավորվում է դարականման խոռոչ կողպեքային ամրակապի 

մատրիքսի տեղակայման համար: Խոռոչը պետք է այնպես ձևավորել, որպեսզի 

աթաչմենը տեղավորվի պսակային մասի ուրվագծերի սահմաններում: Խոռոչը 

ձևավորելու համար բժիշկը պետք է իմանա աթաչմենի ծավալային չափսերը: 

Այնուհետև սիլիկոնային դրոշմանյութերով ստանում են երկշերտ կամ միաշերտ 

(մոնոֆազ) դրոշմ: Որոշվում է կենտրոնական օկլյուզիան: 

 Լաբորատորիայում ատամնատեխնիկը սուպերգիպսից ստանում է 

համակցված հավաքովի մոդել, այնուհետև գիպսում դրանց հոդափոխանա-

կիչում և մոմով մոդելավորում հենակետային պսակների հիմնակմախքը 

աթաչմենի մատրիքսի կամ պատրիքսի հետ. վերջինս տեղադրվում է զուգահե-

ռաչափում (նկ.6.4.8): Ինչպես արդեն նշվեց, կոշտ աթաչմենների դեպքում 

լաբորոտորիայում այս փուլում կատարվում է հենակետային պսակների 

ֆրեզավորում (նկ. 6.4.9.-6.4.12): Ծայրամասային դեֆեկտների դեպքում պետք է 

առնվազն երկու հենակետային պսակներ ֆրեզավորել: Հենակետային պսակ-

ների ֆրեզավորման ժամանակ ստեղծվում են հարվզիկային օրալ հարթակը, 

ուղղաձիգ օրալ պատը և օկլյուզիոն հարթակը: Հարվզիկային հարթակը 

աթաչմենի տեղադրման ստորին եզրի մակարդակին ձևավորում են 

երկաստիճան ֆրեզներով: Լեզվային պատը պետք է լինի զուգահեռ կողպեքային 

ամրակապի պատերին, ինտերլոքին, համընկնի պրոթեզի ներմուծման ուղուն և 

զբաղեցնի հենակետային ատամի պսակային հատվածի բարձրության 2/3-ից ոչ 

պակաս: Պսակային հատվածի վերին 1/3-ում ձևավորվում է վեցաստիճան 

օկյուզիոն հարթակը: Հենակետային պսակի աթաչմենի հակառակ կողմում 

տեղադրվում է ստաբիլիզատորը կամ ինտերլոքը, որը կարող է գործարանում 

արտադրված կամ անհատապես պատրաստված լինել: Ինտերլոքը տեղադրում 

են ֆրեզավորված մակերույթի խորության 2/3-ի չափով՝ աթաչմենին զուգահեռ: 
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Ինտերլոքի ֆրեզավորումը կատարում են 0-աստիճան ֆրեզով: Օկլյուզիոն 

մակերեսից դիտարկելիս ինտերլոքը պետք է ունենա Ω տառի տեսք: Միայն այս 

դեպքում կանխվում է պրոթեզի կողմնային տեղաշարժը: Համակցված պրոթեզ-

ների պատրաստման ժամանակ կարևոր է նաև ֆրեզավորման համար 

անհրաժեշտ ֆրեզների ճիշտ ընտրությունը: Մշակվող նյութով (մոմ, կերպառու, 

մետաղ) և փուլով պայմանավորված` տարբեր են նաև ֆրեզավորման համար 

նախատեսված ֆրեզները: Մինչև ֆրեզավորում անցկացնելը կատարվում է 

հղկված ատամների զուգահեռաչափություն՝ պրոթեզի ներմուծման ուղին և 

ֆրեզավորման օպտիմալ աստիճանը որոշելու համար: Ըստ որում, ներպսա-

կային աթաչմեն կիրառելու դեպքում այն տեղադրվում է մինչև ֆրեզավորումը, 

որից հետո էլ տեղադրվում են գործարանային արտադրության ստաբիլիզա-

տորները (ինտերլոքերը): Արտապսակային աթաչմեն կիրառելու դեպքում 

սկզբում ֆրեզավորում են հարվզիկային հարթակը, լեզվային պատը, օկլյուզիոն 

հարթակը, ինտերլոքերը, ապա տեղադրում են կողպեքային ամրակապը (նկ. 

6.4.13): 

 

 

Նկ. 6.4.8. Անշարժ 

կոնստրուկցիայի մոմե 

ռեպրոդուկցիա: 

Նկ. 6.4.9. Ֆրեզավորում: Նկ. 6.4.10. Ֆրեզավորում:

Նկ. 6.4.11. Ֆրեզավորում: Նկ. 6.4.12. Ֆրեզավորում:

Նկ. 6.4.13. Ֆրեզավորում 

և պատրիքսի ֆիքսում: 
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Կլինիկայում հենակետային պսակների կմախքը փորձարկվում է բերա-

նի խոռոչում: Որոշվում է կերամիկական երեսպատման գույնը: 

 Ատամնատեխնիկի կողմից կերամիկական երեսպատումից հետո 

կլինիկայում փորձարկվում են մետաղակերամիկական պսակները: Ստուգվում 

են օկլյուզիոն հպումները, գույնը: 

 Ջնարակապատումից հետո պսակները ֆիքսում են բերանի խոռոչում 

դրոշմանյութի ճշգրտող շերտով՝ դրանց տեղաշարժը կանխելու համար, և 

ստանում դրոշմ՝ կոմբինացված պրոթեզի շարժական մասը պատրաստելու 

համար: Կարելի է դրոշմ ստանալ նաև անհատական գդալով: Նշենք, որ դրոշմ 

ստանալու ժամանակ հենակետային պսակները կողպեքային ամրակապերի 

հետ անցնում են դրոշմի մեջ: 

 Լաբորատորիայում դրոշմից ստանում են աշխատանքային մոդելը: 

Հենակետային պսակներին տեղադրված աթաչմենին միացնում են կոմպլիմեն-

տար մասը կամ նրա անալոգը (նկ. 6.4.14): Կողպեքային ամրակապի տեսակով 

և պրոթեզի շարժական մասի կոնստրուկցիայով պայմանավորված` հրակայուն 

զանգվածից պատրաստում են կրկնօրինակ մոդելը, որի վրա հավաքվում է 

մասնակի շարժական աղեղային պրոթեզի հիմնակմախքի մոմե կոնստրուկ-

ցիան: Ձուլված հիմնակմախքը փորձարկում են մոդելի վրա: Հետո հիմնակմախ-

քը վերջնական մշակվում է, արհեստական ատամները շարվում են մոմի վրա, 

մոմը փոխարինվում է կերպառուով, և պրոթեզը վերջնական մշակվում է: 

Կողպեքային ամրակապերի որոշ կոնստրուկցիաների դեպքում հենց այս 

փուլում է պրոթեզի շարժական մասի հիմնակմախքում ամրացվում աթաչմենի 

երկրորդ բաղադրիչ մասը:  

Վերջին փուլում պատրաստի պրոթեզը 

ստուգվում է բերանի խոռոչում: Գնահատվում 

է աթաչմենի նստեցման ճշտությունը, 

ճշգրտվում են օկլյուզիոն հպումները: 

Ստուգվում են աթաչմենի ֆունկցիաները (ի 

սկզբանե այն չպետք է ակտիվացած լինի): 

Ցեմենտով անշարժ կոնստրուկցիան բերանի 

խոռոչում ամրացվում է աղեղային պրոթեզի 

վերահսկման ներքո: Պատրիքսի և մատրիքսի 

հատվածների վրա պետք է վազելին քսել, 

որպեսզի այդ հատվածում ցեմենտի շերտ 

չլցվի: Այնուհետև հիվանդին տրվում են 

խորհուրդներ պրոթեզի խնամքի վերաբերյալ, 

տեղեկացնում են պարբերական բուժայցերի ժամկետների մասին, նրան 

սովորեցնում են պրոթեզը դնելու և հանելու կանոնները: Հաջորդ պարտադիր 

բուժայցը զննման համար նշանակվում է 24 ժամ հետո: 
 
 
  

Նկ. 6.4.14. Մատրիքսի 

տեղադրումը և ներքնափոսերի 

չեզոքացում: 
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ԳԼՈՒԽ 7 

 

7.1 Ատամների ընտրողական հղկումը 

 

Ատամների ընտրողական հղկման միջոցով ծամողական ծանրաբեռնվա-

ծության կարգավորումը բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում պարօդոնտում 

նյութափոխանակության կարգավորման համար, նպաստում է ախտաբանա-

կան պրոցեսի կայունացմանը և մեծացնում է պահպանողակ և վիրահատական 

բուժման արդյունավետությունը: Ատամների հպման կամ օկլյուզիայի խանգա-

րումները կարող են պարօդոնտի, ծամողական մկանների և քունքստործնո-

տային հոդի հիվանդությունների պատճառ դառնալ: 

Ատամների ընտրողական հղկման ցուցումներն են` 

1. պարօդոնտի հիվանդությունները` 

ա. առաջնային տրավմատիկ օկլյուզիա, երբ պարօդոնտի հիվանդությունները 

զարգանում են օկլյուզիայի խանգարման հետևանքով, 

բ. երկրորդային տրավմատիկ օկլյուզիա, երբ ատամների` պարօդոնտի հիվան-

դությունների հետևանքով առաջացող տեղաշարժման արդյունքում օկլյու-

զիան խանգարվում է, 

2. քունքստործնոտային հոդի և ծամողական մկանների հիվանդությունները, 

3. ատամի կարծր հյուսվածքների բնական մաշվածության ուշացում ունեցող 

անձանց շրջանում պարօդոնտի հիվանդությունների կանխարգելումը, 

4. ատամնաշարերի դեֆորմացիաները, 

5. ատամները ատամնալիցքերով, ներդիրներով, արհեստական պսակներով, 

կամրջաձև կամ շարժական պրոթեզներով վերականգնելու առաջ, 

6. ատամնածնոտային համակարգի անոմալիաները, 

7. իմպլանտներ կիրառելիս ֆունկցիոնալ օկլյուզիան վերականգնելիս: 

Հակացուցումներն են. 

1. Քունքստործնոտային հոդի սուր հիվանդությունները, որոնք ուղեկցվում 

են մկանահոդային դիսֆունկցիայի ցավային համախտանիշով. Ընտրողա-

կան հղկումը ցուցված է ռեմիսիայի փուլում: 

2. Ատամնածնոտային համակարգի խիստ արտահայտված անոմալիաները, 

որոնք ենթակա են վիրաբուժական և օրթոդոնտիկ բուժման` ատամնաշա-

րերի դիզօկլյուզիայով: 

Առկա են ընտրողական հղկման մի շարք եղանակներ: Այս դեպքում մեր 

կողմից ներկայացվում է այնպիսի եղանակ, որը նախկինում կիրառվողների 

հանրագումարն է: 

Մինչ եղանակը նկարագրելը նշենք, որ ճիշտ օկլյուզիայի խանգարման 

նշանները նորմային բնորոշ ատամնահպումների շեղումներն են: Դրանցից են 

վերաբերում այն շեղումները, որոնց դեպքում խանգարվում են ատամների 
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բազմակի ակոս-թմբիկային հպումները կենտրոնական, առաջային, կողմնային 

օկլյուզիաների դեպքում և կողմնային ատամների ու լանջերի երկկողմանի 

սիմետրիկ հպումը կենտրոնական փոխհարաբերության մեջ: Վաղաժամ են 

կոչվում այն օկլյուզիոն հպումները, որոնք առաջինն են դրսևորվում և նախոր-

դում են մնացած ատամների օկլյուզիոն սովորութային հպումներին: Ըստ որոշ 

մասնագետների` նման հպումները կենտրոնական օկլյուզիայի և կենտրո-

նական փոխհարբերության դեպքում կոչվում են վաղաժամ, իսկ առաջային և 

կողմնային օկլյուզիաների դեպքում`սահմանափակող: Ընդ որում, վաղաժամ 

օկլյուզիոն հպումները կողմնային օկլյուզիայի դեպքում կարող են դիտվել թե՛ 

աշխատող և թե՛ հավասարակշռող կողմերում: Հավասարակշռող կողմում 

ատամների հպումները, որոնք չեն խանգարում աշխատող կողմի ատամների 

հպումներին, կոչվում են բալանսավորող կամ հավասարակշռող, իսկ եթե 

խանգարում են` գերբալանսավորող կամ գերհավասարակշռող: 

Ատամները հղկելուց առաջ անհրաժեշտ է ներբերանային և արտաբերա-

նային եղանակներով հետազոտել ատամների օկլյուզիոն հպումները: Ներբերա-

նային եղանակով օկլյուզիոն հպումները հետազոտում են հատուկ պայտաձև 

պատճենահան թղթով, օկլյուզիոն աերոզոլով, մոմե թիթեղով, շոշափման եղա-

նակով` հետազոտելով ատամների վիբրացիան, նաև հատուկ սարքերի միջո-

ցով: Արտաբերանային եղանակով ուսումնասիրում են ծնոտների ախտորոշիչ 

գիպսե մոդելները: Բարդ դեպքերում մոդելներն ուսումնասիրվում են հոդա-

փոխանակիչի վրա: 

Ատամների ընտրողական հղկումը նպատակահարմար է իրականացնել 

երեք այցով, սակայն ոչ բարդ դեպքերում կարելի է կատարել նաև մեկ կամ երկու 

այց: Արտահայտված պարօդոնտալ ախտահարման, բազմաթիվ ատամների 

ախտաբանական շարժունության, ատամների դիրքերի անոմալիաների դեպ-

քում, երբ չի պլանավորվում կատարել բեկակալում, կարող է անհրաժեշտ լինել 

ընտրողական հղկման արդյունքները վերագնահատել լրացուցիչ այցելություն-

ների ընթացքում: Վերջիններս պետք է պլանավորվեն բավական ժամանակային 

միջակայքերով՝ հյուսվածքների լավացմանը և ատամների շարժունության 

նվազմանը նպաստելու համար: 

Ատամների կարծր հյուսվածքները հղկելու համար օգտագործում են 

ալմաստե և կարծրաձույլ նուրբ գչիրներ, ինչպես նաև հղկող սկավառակներ և 

ռետինե բաժակներ: Առաջին այցի ժամանակ կենտրոնական և կողմնային 

օկլյուզիաներում մանրակրկիտ ճշգրտվում են օկլյուզիոն հպումները: Երկրորդ 

այցի ժամանակ ուղղվում են առաջային օկլյուզիայում և կենտրոնական 

փոխհարաբերությունում գերհպումները: Երրորդ այցի ժամանակ ստուգվում է 

հղկման արդյունքը և վերացվում է հղկված ատամների գերզգայունությունը: 

Ատամների կարծր հյուսվածքները անհրաժեշտ է փայլեցնել յուրաքանչյուր 

այցի ժամանակ և հղկված մակերեսները մշակել ֆտոր պարունակող միջոց-

ներով: Անհրաժեշտ է հիշել, որ վերին քմային և ստորին թշային թմբիկները 

բնականոն կծվածքի դեպքում պահում են միջծնոտային տարածությունը, 

ապահովում են կենտրոնական օկլյուզիայի կայունությունը և բնորոշվում են 
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որպես պահող կամ հենարանային թմբիկներ: Այսինքն` դրանց բարձրությունը 

ենթակա չէ հղկման, կամ այս թմբիկները հղկվում են բացառիկ դեպքերում՝ 

դեմքի ստորին երրորդականի բարձրությունը չկորցնելու համար: Վերին թշային 

և ստորին լեզվային թմբիկները կոչվում են ոչ պահող կամ պաշտպանիչ: Հղկման 

են ենթակա թմբիկների լանջերը, ատամների չմաշված մասերը, խորացվում են 

ակոսները, կլորացվում են սուր եզրերը: Հղկումից առաջ հայտնաբերվում են 

վաղաժամ հպման կետերը: Երկու և ավելի վաղաժամ հպումներ հայտնաբերելու 

դեպքում առաջնահերթ հղկվում են ավելի դիստալ տեղակայված թմբիկները:  

Ստորև ներկայացնում ենք ընտրողական հղկման կարգը ըստ Ժուլևի (Жулев 

2003 թ.), որը կիրառվում է բնականոն կծվածքի դեպքում: Ախտաբանական 

կծվածքների դեպքում ընտրողական հղկում կատարելու տրամաբանությունը չի 

փոխվում, բայց կարող են փոխվել պա-

հող և ոչ պահող թմբիկները, ինչպես նաև 

ստորին ծնոտի սագիտալ և տրանսվեր-

սալ շարժումների առանձնահատկութ-

յունները: 

Կենտրոնական օկլյուզիայի դեպքում 

առջևի ատամների վրա ակնհայտ վաղա-

ժամ հպման դեպքում առանձին տեղա-

շարժված ատամներն անմիջապես կար-

ճացվում են (նկ. 7.1.1):  

Եթե կենտրոնական օկլյուզիայում 

առջևի ատամների դիրքի ակնհայտ շե-

ղումներ չկան, և միանգամից չեն բացա-

հայտվում վաղաժամ հպումները, ապա 

դրանք պետք է հայտնաբերել հետևյալ 

կերպ: Եթե առջևի ատամների միջև 

ստորին ծնոտն առաջ տեղաշարժելիս 

պահպանվում է վաղաժամ հպումը, 

կարճացվում են ստորին կտրիչները, 

քանի որ դրանց կտրող եզրը, որը սահում 

է վերին ծնոտի առջևի ատամների 

քմային մակերեսով, օկլյուզիայի խան-

գարման պատճառ է դառնում (նկ. 7.1.2. 

ա): Նույն շարժման ժամանակ եթե վա-

ղաժամ հպումը վերանում է, ապա 

հղկվում է վերին կտրիչների քմային 

մակերեսը (նկ. 7.1.2. բ):  

Առաջային օկլյուզիան ճշգրտմելու դեպքում վաղաժամ հպումները 

վերացվում են` պայմանավորված կենտրոնական օկլյուզիայի դիրքում 

կտրիչների հպման բնույթով: Կենտրոնական օկլյուզիայում կտրիչների միջև 

կետային հպման դեպքում կարճացվում է վերին կտրիչի կտրող եզրը (նկ. 7.1.3. 

Նկ. 7.1.1. Առանձին տեղաշարժված 

ատամների հղկումը Ժուլև Ե. Ն. 

(Жулев Е.Н., 2003): 

Նկ. 7.1.2. Վաղաժամ հպումների 

վերացումը կենտրոնական 

օկլյուզիայում (սլաքով ցույց է տրված 

ստորին ծնոտի շարժման ուղղությունը) 

Ժուլև Ե. Ն. (Жулев Е.Н., 2003) 

ա բ
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ա): Եթե հպումը մակերեսներով է, ապա հղկվում են երկու անտագոնիստների 

կտրող եզրերը (նկ. 7.1.3. բ):  

Առջևի ատամների անոմալ դիր-

քի դեպքում, եթե վերին կտրիչները 

կենտրոնական օկլյուզիայում վաղա-

ժամ հպվում են ստորին կտրիչների 

շրթնային մակերեսին, հղկվում է 

ստորին կտրիչի կտրող եզրը մինչ 

վերինի հետ հպման տեղը (նկ. 7.1.4. 

ա): Եթե կենտրոնական օկլյուզիայ-

ում առջևի ատամների միջև հպում 

չկա, ապա ստորին ծնոտի առաջ 

տեղաշարժման խոչընդոտները վե-

րացվում են` հղկելով երկու անտա-

գոնիստների կտրող եզրերը (նկ. 7.1.4. բ):  

ա բ  

Նկ. 7.1.4. Ընտրողական հղկումն առջևի ատամների անոմալ դիրքի դեպքում 

Ժուլև Ե. Ն. (Жулев Е.Н., 2003) 
 

Կողմնային օկլյուզիայում վաղաժամ հպումները նախ և առաջ վերացվում են 

հավասարակշռող կողմում (նկ. 7.1.5. ա): Հղկվում են վերին թշային և ստորին 

լեզվային թմբիկները: Եթե կենտրոնական և կողմնային օկլյուզիաներում 

վաղաժամ հպումները հայտնաբերվում են միջծնոտային բարձրությունն ապա-

հովող թմբիկներում և՛ կենտրոնական, և՛ կողմնային օկլյուզիաներում, ապա 

հենց դրանք էլ հղկվում են: Պահող թմբիկների ներքին լանջերն այնպես են 

ճշգրտվումն, որ չխաթարվեն ատամների հպումները կենտրոնական օկլյու-

զիայում: Հիմնականում գերբալանսավորող հպումներն առաջանում են պահող 

թմբիկներում: Սովորաբար հղկվում է վերին քմային թմբիկների այն կողմը, որը 

կենտրոնական օկլյուզիայում հպում չունի: Եթե գերհավասարակշռող հպումը 

հայտնաբերվում է վերին աղորիքների քմային առաջային թմբիկների վրա, ապա 

հղկվում է ստորին աղորիքի թշային թմբիկների միջև եղած մասը: Հակառակ 

դեպքում հնարավոր է առաջանան նոր վաղաժամ հպումներ: Եթե վերջիններս ի 

հայտ են գալիս այս հենարանային թմբիկներում միայն կենտրոնական օկլյու-

զիայում, իսկ կողմնայինում` ոչ, ապա խորացվում են բնական ակոսները: 

Նկ. 7.1.3. Ընտրողական հղկումն առաջային

օկլյուզիայում Ժուլև Ե.Ն. (Жулев Е.Н., 2003):

ա բ
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Աշխատող կողմի վրա վաղաժամ հպումները վերացվում են` հղկելով վերին 

թշային թմբիկների քմային լանջերը և ստորին լեզվային թմբիկների թշային 

լանջերը (նկ. 7.1.5. բ): 

ա բ  

Նկ. 7.1.5. Ընտրողական հղկում՝ ա) հավասարակշռող և բ) աշխատող 

կողմերում (սլաքով ցույց է տրված ստորին ծնոտի շարժման ուղղությունը) 

Ժուլև Ե. Ն. (Жулев Е.Н., 2003) 
 

Կողմնային ատամները կենտրոնական օկլյուզիայում ճշգրտելուց հետո 

ուսումնասիրում են դրանց հպման բնույթն առաջային օկլյուզիայում՝ վերին 

աղորիքների թշային թմբիկների դիստալ լանջերը և ստորին աղորիքների 

լեզվային թմբիկների մեզիալ լանջերը ճշգրտելու համար: Եթե առաջային 

օկլյուզիայում կողմնային ատամների միջև հպում չկա, ապա հղկվում են 

ստորին ծնոտի առջևի ատամները, կողմնային ատամների հպումը պահ-

պանվելու դեպքում` վերին ծնոտի առջևի ատամները: Սխալ է ստորին ծնոտը 

դեպի առաջային օկլյուզիան տեղաշարժելիս միայն մեկ-երկու զույգ անտա-

գոնիստ առջևի ատամների հպման առկայությունը: Ճշգրտումը պետք է այնպես 

իրականացնել, որ գոնե չորս զույգ անտագոնիստ առջևի ատամներ միմյանց 

հպվեն, եթե չի հաջողվում ստանալ բոլոր առջևի ատամների միմյանց հպումը: 

Օկլյուզիոն խանգարումները վերացնելու դեպքում հատուկ ուշադրություն է 

դարձվում միմյանց նկատմամբ կենտրոնական փոխհարաբերությունում 

ատամնաշարերի դասավորությանը: Հաճախ վաղաժամ հպումները հայտնա-

բերվում են վերին ատամների քմային թմբիկների մեզիալ լանջերին և ստորին 

ատամների թշային թմբիկների դիստալ լանջերին:  

Ատամների ընտրողական հղկման որակը ստուգվում է 10-14 օր անց, ապա` 

յուրաքանչյուր 6 ամիսը մեկ: Ավելի բարդ դեպքերում անհրաժեշտ է ավելի 

հաճախակի հսկել առաջին մի քանի ամիսների ընթացքում: Ոչ ճիշտ հղելու 

դեպքում առանձին ատամներ կարող են փոխել իրենց դիրքը, իսկ եզրային 

պարօդոնտում կարող է դիտվել բորբոքային պրոցեսի սրացում: 
 
Պարօդոնտի հիվանդությունների դեպքում ընտրողական հղկման 

առանձնահատկությունները 
 

Պարօդոնտի հիվանդությունների դեպքում հիմնականում նախօրոք հեռաց-

նում են ատամնաքարերը, հեռացվում և հարթեցվում է արմատի մակերեսը, 
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անհրաժեշտության դեպքում նշանակվում է դեղորայքային բուժում, ապա՝ 

ընտրողական հղկում: Սակայն շատ արտահայտված գերհպումների դեպքում 

սկզբում կատարվում է ընտրողական հղկումը, որը կարող է հետագայում 

շարունակվել պահպանողական բուժման մյուս եղանակներն իրականացնելուց 

հետո: Արտահայտված ախտաբանական շարժունության դեպքում ընտրո-

ղական հղկումը կատարվում է ախտաբանական շարժունությունը վերացնելուց 

հետո: Արտահայտված ախտաբանական շարժունության դեպքում օկլյուզիան 

որոշել հավաստի չէ, և ընտրողական հղկումը քիչ արդյունավետ է: Բացա-

ռությամբ հղկվում են այն ատամները, որոնք զգալիորեն փոխել են իրենց դիրքը 

և խանգարում են ստորին ծնոտի սովորութային շարժումներին: Եթե առկա է 

ատամների տեղաշարժ, ապա մինչ ընտրողական հղկում կատարելը անհրա-

ժեշտ է ճշտել` արդյոք հիվանդը չի՞ ցանկանում կատարել տեղաշարժված 

ատամների ուղղում օրթոդոնտիկ եղանակով, որը կվերականգնի ատամ-

նաշարի նորմալ ձևը և ատամների նախկին դիրքը: Այս դեպքում ընտրողական 

հղկումը կարող է կատարվել ավելի քիչ ծավալով կամ երբեմն ընդհանրապես 

չկատարվել: 

Օրթոդոնտիկ բուժումից և ժամանակավոր բեկակալումից հետո կատարվում 

է ընտրողական հղկում` ըստ վերը նշված սխեմայի: Հետագայում մշտական 

բեկակալումը և պրոթեզավորումը նպաստում են պրոցեսի կայունացմանը: 
 

7.2. Բեկակալում 

 

Բեկակալումը կատարվում է մեկ կամ մի խումբ ատամներ նախնական և 

վիրահատական պարօդոնտալ բուժումների, ինչպես նաև պահպանողական 

պարօդոնտալ բուժման ընթացքում անշարժացնելու համար, որը բարելավում է 

հյուսվածքների վերականգնման պայմանները և ամրապնդում է բուժման 

արդյունքները:  

Բեկակալումն ուղղված է տրավմատիկ օկլյուզիան վերացնելու, որն 

ուղեկցվում է ատամների ախտաբանական շարժունությամբ: Բեկակալն 

ապահովում է ծամողական ճնշման հավասարաչափ բաշխումը բեկակալվող 

բոլոր ատամների պարօդոնտի վրա, ապահովում է ախտահարված հյուսվածք-

ների համար ապահովում հանգսիտ վիճակ և մեծացնում է բուժման արդյու-

նավետությունը: 

Ախտահարված պարօդոնտով ատամների բեկակալումը բարելավում է 

հիվանդի ծամողական ֆունկցիան, վերադարձնում է հարմարավետության 

զգացողությունը ծամելիս: Անշարժ բեկակալը կարող է օգնել նաև տվյալ հատ-

վածի անհատական հիգիենան իրականացնելու, եթե ատամների շարժու-

նությունը մինչև բեկակալումը զգալի է, խոզանակումը ցավոտ է, և ատամը 

շարժվում է նույնիսկ անհատական հիգիենան իրականացնելիս: Բեկակալը 

կարող է լինել նաև շարժուն: Ատամները կարող են բեկակալվել, օրինակ, 

մասնակի շարժական բյուգելային պրոթեզի միջոցով` օգտագործվելով նաև 

որպես հենակետ: Այնուամենայնիվ, բեկակալումը երբեմն դժվարացնում է 
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բերանի խոռոչի հիգիենայի իրականացումը: Այս պատճառով բեկակալված 

ատամների երկարակեցությունն ապահովելու համար բեկակալը տեղադրելուց 

հետո հատուկ ուշադրություն պետք է դարձվի հիվանդի կողմից բերանի խոռոչի 

հիգիենայի ճիշտ կատարմանը: Պետք է նալ անհատական հիգիենան պահ-

պանելու լրացուցիչ ցուցումներ: Վերականգնողական ստոմատոլոգիայում 

ատամների բեկակալումը հաճախ կիրառելի միջամտություն է: Ատամները, 

որոնք տարբեր պատճառներով արտահայտված շարժունություն ունեն, անշար-

ժացվում են այնքան ժամանակ, քանի դեռ բեկակալը ամրացված է տվյալ 

ատամների վրա: Եթե բեկակալը չի անհանգստացնում հիվանդին և չի խան-

գարում անհատական հիգիենայի իրականացմանը, ուրեմն այն կարող է մնալ 

ավելի երկար ժամանակ, քան նախատեսվում էր բուժման պլանավորման 

ժամանակ: 
 

Օկլյուզիայի գնահատումը 
 

Ատամների բեկակալումը հաճախ կատարվում է օկլյուզիոն տրավմայի 

ժամանակ, որը կարող է ընթանալ ատամների շարժունությամբ և տեղաշարժով, 

ծամելիս և նույնիսկ թուքը կուլ տալիս անհարմարավետության զգացողությամբ: 

Ատամը կարող է ունենալ վաղաժամ հպումներ, հատկապես ստորին ծնոտի 

հորիզոնական շարժումների ժամանակ, գերհպումների պատճառով կարող է 

մեծացած շարժունություն լինել: Սակայն եթե պարօդոնտի հենարանային 

հյուսվածքները զգալիորեն ախտահարված չեն, չկան պարօդոնտալ խոր 

գրպանիկներ, և ատամի մեծացած շարժունությունը պայմանավորված է 

գերհպումների պատճառով առաջացած պերիօդոնտի ճեղքի կոմպենսատոր 

լայնացմամբ, ապա զուտ ընտրողական հղկման արդյունքում ատամի շարժու-

նությունը կարող է պակասել, այսինքն` բեկակալման կարիք չի լինում: Այնու-

ամենայնիվ, բեկակալման, նաև ընտրողական հղկման անհրաժեշտության 

դեպքում սկզբում կատարվում է բեկակալումը, ապա՝ ընտրողական հղկում, 

քանի որ ատամների արտահայտված շարժունությունը խանգարում է ընտ-

րողական հղկման ճիշտ իրականացմանն ու արդյունքների գնահատմանը: 

Բեկակալման անհրաժեշտության դեպքում բեկակալի կոնստրուկցիան պետք է 

ճիշտ պլանավորել: Ախտաբանական շարժունությամբ ատամները պետք է 

անշարժացվեն կայուն ատամների հաշվին: Կայուն ատամների քանակը պետք 

է բավարար լինի մնացած ատամները կայունացնելու համար: Օրինակ` առջևի 

ատամները բեկակալելու համար բավարար չէ մեկ կայուն ժանիքի և մեկ կայուն 

կողմնային կտրիչի առկայությունը: Բացի դրանից, կայուն ատամների 

դասավորությունը նույնպես պետք է հարմար լինի. օրինակ` չորս կտրիչները 

բեկակալելու համար անհրաժեշտ է երկու կայուն ժանիքների առկայություն: 

Մեկ այլ տարբերակում զգալի ախտաբանական շարժունությամբ ժանիքը չի 

կարող ապահով անշարժացվել կայուն կտրիչների միջոցով. ցանկալի է կայուն 

առաջին նախաաղորիքի ներգրավումը բեկակալի մեջ: 

Ամեն դեպքում աղեղնաձև բեկակալումն ավելի արդյունավետ է, քան գծային 

բեկակալումը. օրինակ` չորս շարժուն կտրիչների բեկակալումը պակաս արդ-

յունավետ է, իսկ չորս կտրիչների և երկու ժանիքների բեկակալումը բավական 
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արդյունավետ է: Այս տրամաբանությամբ մեկ ծնոտի բոլոր շարժուն ատամների 

բեկակալումը նրանց զգալիորեն կկայունացնի: Սա բացատրվում է ոչ միայն 

բեկակալի մեջ եղած ատամների քանակի շատացմամբ, նրանց պարօդոնտի 

պահեստային ուժերի ավելի մեծ հանրագումարով, հետևաբար ծամողական 

ուժերին ավելի արդյունավետ դիմակայելով, այլև նրանով, որ ատամների 

շարժունությունն ավելի առավելապես կատարվում է վեստիբուլոօրալ ուղղութ-

յամբ, իսկ աղեղնաձև բեկակալման դեպքում տարբեր ատամների դեպքում 

վեստիբուլոօրալ ուղղությունը տարբեր է լինում, որն էլ նպաստում է ատամների 

կայունացմանը: 

Ատամների բեկակալումը կարող է ցուցված լինել ինչպես եզակի շարժուն 

ատամների, այնպես էլ ամբողջ ատամնաշարի դեպքում, երբ նպատակա-

հարմար չէ հեռացնել կամ կատարել իմպլանտացիա: Սա հատկապես 

վերաբերում է այն պարօդոնտալ խնդիրներով հիվանդներին, որոնց դեպքում 

ընդհանուր առողջական խնդիրների պատճառով հնարավոր չէ վիրահատական 

բուժում անցկացնել: Այս դեպքում ատամի հեռացումը երբեմն չի լավացնում 

իրավիճակը, քանի որ մյուս ատամների շարժունությունը նորից սկսում է 

անհանգստացնել հիվանդին: Այս կլինիկական իրավիճակում կարող է իրակա-

նացվել պահպանողական բուժում, ինչպիսիք են բեկակալումը և ընտրողական 

հղկումը: Ատամնաշարերի անընդհատության պահպանումը դրական է ազդում 

ատամների ֆունկցիայի վրա: Բնական է, որ պահպանվող ատամները չպետք է 

վտանգեն տեղային հյուսվածքներն ու հիվանդի ընդհանուր առողջական 

վիճակը: 

Բեկակալումն ատամներն ամրացնելուց բացի, կարող է օգտագործվել նաև 

բաց միջատամնային տարածությունները փակելու համար: Առջևի ատամների 

շրջանում դա կարող է ունենալ էսթետիկ նշանակություն: Շարժուն ծամող 

ատամների շրջանում, երբ բեկակալի միջոցով նաև փակվում են բաց միջա-

տամնային տարածությունները, կանխվում է սննդի ներթափանցումը դեպի 

միջատամնային տարածություն, որը դրական է ազդում պահպանողական և 

վիրահատական բուժումների արդյունքների վրա: 
 

Բեկակալման ցուցումները և հակացուցումները 
Կան կլինիկական բազմաթիվ իրավիճակներ, որոնց դեպքում գերադասելի է 

ատամները բեկակալել: Վերջնական նպատակն է ստեղծել այնպիսի պայման-

ներ, որով կդադարեցվի ատամ(ներ)ի ախտաբանական շարժունությունը, մինչև 

կվերականգնվեն ֆունկցիաները և հիվանդի հարմարավետությունը: 

Բեկակալման ցուցումներն են. 

1. Կայունացնել աճող և զգալի շարժունություն ունեցող ատամները, որոնք չեն 

ենթարկվում օկլյուզիայի ճշգրտմանը և պարօդոնտալ բուժմանը, և բացա-

կայում է հիվանդի հարմարավետության զգացողությունը` նորմալ ծամո-

ղական ֆունկցիան խանգարվելու պատճառով: 

2. Հեշտացնել խիստ շարժուն ատամների հետագա բուժումը բեկակալման 

միջոցով, երբ պետք է կատարվի ընտրողական հղկում, ատամնաքարերի 

հեռացում և արմատի մակերեսի հարթեցում, լաթային վիրահատություններ: 
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3. Կանխել ատամների տեղաշարժը: 

4. Կայունացնել ատամները օրթոդոնտիկ բուժումից հետո: 

5. Ստանալ օկլյուզիայի լիարժեք կայունացում բացակա ատամը վերականգ-

նելիս: 

6. Բեկակալել ատամներն այնպես, որ հնարավոր լինի ատամի արմատը 

հեռացնել պսակային մասը պահպանելով: 

7. Կայունացնել ատամները սուր տրավմայից հետո: 
 

Բեկակալման հակացուցումները: Խորհուրդ չի տրվում բեկակալել այն 

դեպքում, երբ հնարավոր չէ ստանալ օկլյուզիոն ներդաշնակ հպումներ, և 

պարօդոնտի հյուսվածքներում լավացման համար չկան օպտիմալ պայմաններ: 

Ցանկացած շարժունություն պետք է նվազեցնել օկլյուզիոն ուժերի հավասա-

րակշռման միջոցով` պարօդոնտալ բուժմանը զուգակցված: Հակառակ դեպքում, 

երբ վերը նշված միջոցառումները հաջողության չեն հասնում, ատամը անհրա-

ժեշտ է հեռացնել: Բացակա ատամի տեղում կատարվում է ժամանակավոր 

վերականգնում մինչև վերջնական բուժումը: 

Բեկակալումն առանց անհրաժեշտ հետագա բուժման կարող է ստեղծել 

ժամանակավոր թվացյալ «ապահով» վիճակ, երբ ատամի շարժունությունը 

բացակայում է: Սակայն բորբոքային պրոցեսը և այն առաջացնող պատճառները 

չվերացնելու դեպքում պարօդոնտալ ախտահարումը կշարունակի խորանալ և 

տարածվել: 
 

Ինչպիսի՞ն պետք է լինի բեկակալը 
 

Ատամի ֆիզիոլոգիան: Հնարավորության դեպքում ցանկալի է բեկակալման 

ժամանակ պահպանել ատամի ֆիզիոլոգիական շարժունությունը, որպեսզի 

պերիօդոնտի թելերը ենթարկվեն ֆունկցիոնալ ռեգեներացիայի և կանխար-

գելվի դենտոալվեոլյար անկիլոզի առաջացումը: 

Օկլյուզիան: Բեկակալը չպետք է խանգարի ծնոտի շարժումներին և 

առաջացնի աններդաշնակ օկլյուզիոն հպումներ: 

Բերանի խոռոչի հիգիենան: Բեկակալը չպետք է խանգարի բերանի խոռոչի 

հիգիենայի պահպանմանը, չպետք է տեղադրվի լնդի եզրին շատ մոտ` 

լնդակոսում ատամնափառի կուտակմանը հանգեցնելու համար: 
Ատամի կառուցվածքի պահպանումը: Ցանկալի է, որ բեկակալման մեթոդը 

ատամների հյուսվածքների համար լինի նվազագույնս տրավմատիկ 

(այնուամենայնիվ, դա միշտ չէ, որ հաջողվում է, ինչպես օրինակ, մետաղակե-

րամիկական կոնստրուկցիաներով մշտական անշարժ բեկակալման դեպքում): 

Կենսամեխանիկական առանձնահատկությունները բեկակալման դեպքում 

 
Պարօդոնտի հիվանդությունների օրթոպեդիկ բուժումը ներառում է 

բեկակալող տարբեր համակարգերի կիրառում: Բեկակալի բուժիչ ազդեցու-

թյունը հիմնված է կենսամեխանիկական օրենքների վրա, որոնց իմացությունը 

հնարավորություն է տալիս բեկակալը ճիշտ կիրառելու` կլինիկական դեպքին 

համապատասխան: 



321 
 

Բեկակալումը հիմնված է հետևյալ կենսամեխանիկական հիմունքների 

վրա. 

1. Բեկակալը, որն ամրացած է ատամներին, իր ամրության շնորհիվ 

սահմանափակում է ատամների շարժունությունը: Ատամները կարող են 

շարժվել միայն բեկակալի հետ մեկտեղ և միայն բեկակալի ուղղությամբ: 

Սովորաբար բեկակալի տատանման ամպլիտուդը շատ ավելի քիչ է 

առանձին ատամի տատանման ամպլիտուդից: Ատամների ախտաբա-

նական շարժունության նվազումը բարենպաստ է անդրադառնում 

ախտահարված ատամների պարօդոնտին: 

2. Բեկակալող համակարգը, մեկ բլոկի մեջ ընդգրկելով առջևի և կամ 

կողմնային ատամները, թեթևացնում է նրանց պարօդոնտը կծելիս և 

ծամելիս: Այս ազդեցությունը մեծանում է այնքանով որքանով մեծանում 

է բեկակալվող ատամների քանակը: Համաձայն այս սկզբունքի` մինչև 

բեկակալումը ծամիչ ուժն ընկնում է 2 զույգ անտագոնիստ ատամների 

վրա, իսկ բեկակալումից հետո այդ ճնշումն արդեն բաշխվում է մի խումբ 

ատամների միջև, որոնց պահեստային հնարավորությունները 2-3 

անգամ գերազանցում են ծամողական ճնշմանը:  

3. Բեկակալված բլոկում ծանրաբեռնվածությունն առաջին հերթին 

ընդունում են այն ատամները, որոնք ունեն ախտաբանական ավելի քիչ 

շարժունություն` թեթևացնելով ախտահարված պարօդոնտով ատամ-

ների վիճակը: Հետևաբար բեկակալված բլոկում ցանկալի է, որքան 

հնարավոր է, շատ ներառել կայուն ատամներ: Առջևի ատամների 

դեպքում դրանք սովորաբար ժանիքներն են: 

4. Ատամների աղեղնաձև բեկակալումը նպաստում է ամուր համակարգի 

առաջացմանը, քանի որ ատամները վեստիբուլոօրալ ուղղությամբ 

շարժվում են խաչվող հարթություններում: Կողմնային ատամները 

բեկակալելիս, որպեսզի չառաջանա գծային բեկակալում, ցանկալի է 

ներառել առջևի ատամները` ամբողջ համակարգի կայունացումը 

մեծացնելու համար, և, հակառակը, առջևի ատամները բեկակալելիս 

անհրաժեշտ է ներառել ժանիքները և ցուցումների առկայության դեպ-

քում նաև կողմնային ատամները: 

5. Զգալի շարժունությամբ կողմնային ատամները չեն կարող անշար-

ժացվել առջևի ատամների հաշվին: Այսպես, օրինակ` աղորիքների և 

նախաաղորիքների կայունացումը չի կարող կատարվել ժանիքների և 

կտրիչների հաշվին: Մեկ ուրիշ դեպքում առաջին նախաաղորիքը կարող 

է անշարժացվել կայուն ժանիքի և երկրորդ նախաաղորիքի հաշվին: 

6. Բեկակալի գծային դասավորվածության դեպքում, երբ բոլոր ատամներն 

ունեն I-II աստիճանի շարժունություն, հնարավոր է բեկակալի տա-

տանում կողմնային շարժումների ժամանակ: Բեկակալի տրանսվերսալ 

շարժումները չեզոքացնելու համար այն անհրաժեշտ է ամրացնել իրեն 

նմանին` հակառակ ուղղությամբ տեղակայված, որը կոչվում է պարա-

սագիտալ կայունացում (ստաբիլիզացիա): Այսպիսով, բեկակալման 
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առավելագույն արդյունքը ստացվում է ատամնաշարի աղեղնային 

կայունացման դեպքում: 

 
Բեկակալման սկզբունքները 

 

Բեկակալման հիմնական նպատակը բոլոր 3 ուղղություններով ատամի 

շարժունության նվազեցումն է: Այս նպատակին 

հասնելու համար սովորաբար օգտագործվում է 

բեկակալման աղեղնաձև տարբերակը (նկ. 7.2.1): 

Գծային կողմնային բեկակալները, հակառակ 

աղեղնաձև բեկակալների, հնարավորություն են 

տալիս ախտահարված ատամներին շարժվելու 

վեստիբուլոօրալ ուղղությամբ` պտտվելով 

մեզիոդիստալ առանցքի շուրջ (նկ. 7.2.2): 

Հաջողության հասնելու համար բեկակալված 

ատամի պտտման առանցքը պետք է տեղակայվի 

առկա հենարանային ոսկրի մեջ` ախտահարված 

ատամին հնարավորություն տալով դիմակայելու 

շարժունությանը: Հակառակ դեպքում, եթե 

օկլյուզիոն և ծամողական ուժերը գերազանցեն 

բեկակալված ատամի դիմադրողականությանը, 

ուրեմն ցանկացած բեկակալի հետագա կանխա-

տեսումն անբարենպաստ կլինի: Իդեալական 

բեկակալը պետք է ծամողական ուժերն ուղղի 

ատամի երկայնական առանցքով` կանխելով 

ատամի տեղաշարժը հորիզոնական և ուղղա-

հայաց հարթություններում` այսպիսով կայու-

նացնելով ախտահարված պարօդոնտով ատամ-

(ներ)ը: 

Ատամը, որի շարժունության աստիճանը չի 

մեծանում, սովորաբար բեկակալման կարիք չունի: Ատամի` օկլյուզիոն տրավ-

մայի հետևանքով առաջացած թեթև շարժունությունը նախ և առաջ պետք է 

բուժել օկլյուզիոն ուժերի հավասարակշռմամբ՝ ընտրողական հղկմամբ, ոչ թե 

բեկակալմամբ: Այն, որ շարժուն ատամը կարելի է անշարժացնել բեկակալման 

միջոցով, որը կարող է ապահովել հիվանդի հարմարավետությունը ծամելիս, 

դեռ չի երաշխավորում ատամների երկարատև կենսաբանական կայունացումը: 

 
Բեկակալների տեսակները 

 

Բեկակալները դասակարգվում են`պայմանավորված բեկակալի տե-

ղադրման ենթադրյալ տևողությամբ և օգտագործվող նյութի տեսակով: 

Ըստ բեկակալի կիրառման տևողության` տարբերվում են` 

1. ժամանակավոր (մի քանի օրից մինչև մի քանի շաբաթ), 

Նկ. 7.2.1. Աղեղնաձև 

բեկակալում: 

Նկ. 7.2.2. Գծայնորեն 

բեկակալված կողմնային 

ատամների շարժը 

վեստիբուլոօրալ ուղղությամբ 

մեզիոդիստալ առանցքի շուրջ:
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2. կիսամշտական (մի քանի ամսից մինչև մի քանի տարի), 

3. մշտական (տարիներ): 

Վերը նշված տարբերակներից յուրաքանչյուրը կարող է լինել անշարժ և 

շարժական: 

Ըստ բեկակալի նյութի տեսակի` տարբերում են` 

1. ատամների ֆիքսում կոմպոզիտով, 

2. ատամների ֆիքսում մետաղական լարի և կոմպոզիտի միջոցով, 

3. ատամների ֆիքսում ապակեթելի և կոմպոզիտի միջոցով, 

4. ժամանակավոր անշարժ կամրջաձև պրոթեզներ (օրինակ՝ ակրիլե), 

5. անշարժ կամրջաձև պրոթեզներ, 

6. անշարժ ամբողջաձույլ բեկակալներ, 

7. շարժական ամբողջաձույլ բեկակալներ, 

8. օկլյուզիոն կապաներ (ակրիլե և ուրիշ): 

 
Տարատեսակ բեկակալներ տեղադրելու ցուցումները 

 

Պարօդոնտալ բուժման ժամանակ ժամանակավոր կամ կիսամշտական 

բեկակալումը ցուցված է խիստ շարժուն ատամների համար: Այսպիսի բեկակա-

լումը կարող է նվազեցնել բուժիչ միջոցառումների կողմից հարուցվող տրավ-

ման, հատկապես վիրահատական պարօդոնտալ բուժումից հետո ատամների 

շարժունության մեծացումը և դրանով պայմանավորված հիվանդի անհարմա-

րավետությունը: Բացի այդ, որոշ ատամների պահպանումը, որոնք զգալի 

ախտաբանական շարժունություն ունեն ոսկրային հյուսվածքի զգալի կորստի 

պատճառով, հնարավոր չէ առանց կայուն և երկարաժամկետ կայունացման: 

Կիսամշտական կամ մշտական բեկակալումը կարող է կիրառվել չափա-

զանց շարժուն ատամները կայունացնելու համար, որոնք խանգարում են 

հիվանդի ծամողական ֆունկցիային: Այդ ատամները հետագայում կարող են 

հեռացվել, օրինակ, իմպլանտացիա իրականացնելու նպատակով: Մեկ այլ 

տարբերակով կարող է հեռացվել զգալի պարօդոնտալ ախտահարմամբ ատամի 

արմատային հատվածը, իսկ պսակային հատվածը կարող է մնալ բեկակալի 

վրա: 

Օրթոդոնտիկ ռետենցիան նույնպես կարող է դիտվել որպես կիսամշտական 

կամ մշտական բեկակալման տեսակ, չնայած այս դեպքում առանձին ատամ-

ների թեթև շարժունությունը կարող է պահպանվել` ըստ բեկակալի առանձ-

նահատկությւոնների:  

Մշտական բեկակալումը կիրառվում է բերանի խոռոչի համալիր բուժման 

ժամանակ, երբ որոշ հենակետային ատամներ բավական շարժուն են, կամ երբ 

մի քանի հենակետային ատամներ հենարան են ամբողջական կամրջաձև 

պրոթեզի համար, հատկապես երբ նման հենակետային ատամներն ունեն 

պարօդոնտի նվազագույն հենարան, սակայն բարեհաջող պարօդոնտալ բուժում 

է անցկացվել: Եթե նման ատամները չեն բեկակալվում, ապա դրանց` աստի-

ճանաբար աճող շարժունության վտանգը մեծանում է: 
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Ինչպիսի՞ն պետք է լինեն ժամանակավոր բեկակալները 
 

Ժամանակավոր բեկակալը, որպեսզի լավագույնս կատարի բուժիչ դեր, 

ցանկալի է, որ`  

1. հուսալիորեն բեկակալի ատամները` վերացնելով ախտաբանական 

շարժունությունը 3 ուղղություններով` վեստիբուլոօրալ, մեզիոդիստալ, 

ուղղահայաց, 

2. պինդ և ամուր ամրացված լինի ատամներին, 

3. հեշտ տեղադրվի ատամնաշարի վրա և հեշտ հեռացվի, 

4. պատրաստման եղանակը պարզ լինի, 

5. հավասար բաշխի ծամողական ճնշումը բեկակալված ատամների միջև, 

6. չխանգարի գրպանիկների պահպանողական և վիրահատական բուժ-

մանը, 

7. չվնասի եզրային պարօդոնտը, 

8. չվնասի հարակից փափուկ հյուսվածքները և լեզուն, 

9. օկլյուզիոն մակերեսով չխանգարի օկլյուզիոն փոխհարաբերություն-

ներին ծնոտների շարժումների ժամանակ, 

10. բավարարի հիգիենիկ պահանջները, չունենա ռետենցիոն կետեր սննդի 

մնացորդները և ատամնափառը կուտակվելու համար; 

11. բավարարի էսթետիկ պահանջները, 

12. չխանգարի հիվանդի արտասանական ֆունկցիային, 

13. բեկակալի պատրաստման ժամանակ չպետք է պահանջվի մեծ քանակով 

հյուսվածքների հղկում, 

14. հնարավորություն ստեղծի իր կազմում վերականգնելու բացակա 

ատամը` վերականգնելով ատամնաշարի էսթետիկ և ֆունկցիոնալ 

ամբողջականությունը, 

15. լինի կենսաբանորեն չեզոք: 
 

  Ժամանակավոր բեկակալման ցուցումները` 

1. լոկալիզացված կամ գեներալիզացված պարօդոնտիտի սրացման 
փուլում ատամների զգալի շարժունությունը, 

2. համալիր պարօդոնտալ բուժման սկզբնական փուլում, եթե պլանա-
վորված է նաև վերջնական բեկակալումը, 

3. պահպանողական բուժման փուլում, երբ հետագայում չեզոքանում են 
բորբոքային երևույթները, լավանում են, և վերջնական բեկակալման 
անհրաժեշտություն չկա, 

4. էսթետիկ նկատառումներով. հեռացվող ատամների կամ դրանց 
պսակային մասի բեկակալում` հնարավորություն ստեղծելով հեռաց-
նելու ատամի միայն արմատային մասը, 

5. կատարված օրթոդոնտիկ բուժումից հետո` որպես ռետենցիոն ապա-
րատ, հատկապես երբ օրթոդոնտիկ բուժումը պարօդոնտիտի համալիր 
բուժման պլանի մի փուլն է, 

6. ատամի զգալի շարժունության դեպքում նախքան ընտրողական 
հղկումը: 
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Ախտաբանական շարժունությամբ ատամների բեկակալումը պարտադիր է 

կատարել վիրահատական միջամտությունից առաջ. այն կանխում է ծամողա-

կան ֆունկցիայի ժամանակ առաջացող քայքայիչ ուժերի ազդեցությունը և 

նպաստում պարօդոնտի հյուսվածքների լավացմանը: 

Անշարժ բեկակալման դրական կողմերն են. 

1. Ապահովում են հուսալի անշարժացում 3 ուղղություններով` սագիտալ, 

տրանսվերսալ և ուղղահայաց: 

2. Հիվանդն արագ և հեշտ է հարմարվում: 

3. Արտասանական ֆունկցիայի խանգարումը քիչ է և արագ անցնում է 

առանց բժշկի միջամտության: 

4. Անշարժ բեկակալի շնորհիվ կարելի է անշարժացնել ինչպես առանձին 

խումբ ատամներ, այնպես էլ ամբողջ ատամնաշարը: 

5. Ճիշտ ընտրված անշարժ բեկակալը կամ անշարժ կամրջաձև պրոթեզը 

շարժական բեկակալի համեմատությամբ ապահովում է ծամողական 

ավելի մեծ արդյունավետություն:  

Թերապևտիկ լավ արդյունք կարելի է ստանալ նաև անշարժ բեկակալը 

շարժական պրոթեզին զուգակցելով, եթե կա վերջինիս պատրաստման ցուցում: 
 

Անշարժ բեկակալման բացասական կողմերն են. 

1. Երբեմն ատամի հյուսվածքների զգալի քանակով հղկման անհրա-

ժեշտությունը (պայմանավորված է բեկակալի տեսակով, օրինակ՝ 

անշարժ կամրջաձև պրոթեզի դեպքում, ինչպես նաև ատամնաշարերի 

փոխհարաբերությամբ, օրինակ` ապակեթելի և կոմպոզիտի կիրառման 

դեպքում, երբ վերին ծնոտի առջևի ատամները բեկակալելու համար 

բավարար տարածություն չի լինում քիմքի կողմից բեկակալը տեղադ-

րելու համար): 

2. Անշարժ բեկակալումը դժվար է կատարել ատամների հովհարաձև 

բացվելու դեպքում: 

3. Հնարավոր է հիգիենայի դժվարացում ռետենցիոն կետերի ստեղծման 

պատճառով, որը հանգեցնում է սննդի և ատամնափառի կուտակմանը և 

ռիսկի գործոն է գրպանիկում բորբոքային պրոցեսի խորացման ու 

կարիեսի զարգացման համար: Սա հատկապես կատարվում է առկա 

ատամի կառուցվածքի վրա ադհեզիոն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ 

բեկակալ տեղադրելու դեպքում: Այս դեպքում շատ կարևոր է հիվանդի 

ճիշտ նախապատրաստումը և նրա կողմից հիգիենիկ միջոցառումների 

ճիշտ և հետևողական կատարումը: Պարբերաբար զննումներ պետք է 

կատարվեն նաև բժշկի կողմից` նման թերացումները կանխելու համար: 

4. Ռետենցիոն կետեր առաջանալու պատճառով բեկակալը կարող է 

խանգարել ատամների մեխանիկական մշակմանը (ատամնաքարերի 

հեռացմանը և արմատի մակերեսի հարթեցմանը), նաև ավելի հազվա-

դեպ` դեղորայքային բուժմանը: 

5. Որոշ անշարժ բեկակալներ էսթետիկ չեն: 
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6. Անշարժ բեկակալման դեպքում, երբ ստեղծվում է ատամների բլոկ, 

կարող է առաջանալ ուժային գերազանցություն, որը բացասական ազդե-

ցություն կարող է ունենալ անտագոնիստ ատամների հենարանային 

ապարատի վրա: 

7. Մեծ քանակությամբ ատամների բացակայության և ծայրամասային 

արատների դեպքում հաճախ միայն բեկակալումը չի կարող ապահովել 

ամբողջ ատամնաշարի վերականգնումը, և անհրաժեշտություն է առա-

ջանում անշարժ բեկակալը զուգակցել շարժական կոնստրուկցիային 

կամ իմպլանտներին: 

Երբեմն անշարժ բեկակալը հեշտացնում է բերանի խոռոչի անհատական 

հիգիենայի իրականացումը՝ շարժական բեկակալի համեմատ: Դա կարող է 

լինել զգալի ռեցեսիաներով, դիաստեմաներով և տրեմաներով ատամների 

դեպքում, երբ ամեն առանձին ատամ մաքրելը կարող է բավական դժվար և 

ժամանակատար լինել մաքրվող մակերեսի մեծության և անհարթությունների 

պատճառով: Այս դեպքում, օրինակ, անշարժ կամրջաձև պրոթեզի կիրառումը 

նախ փոքրացնում է մաքրվող մակերեսը՝ կոնտակտային մակերեսների միաց-

ման հաշվին, բացի այդ, միջատամնային փոքր եռանկյունիների ձևավորումը 

դրանք՝ միջատամնային պարագաներով (օրինակ՝ միջատամնային խոզանա-

կով) մաքրելու հնարավորություն է ստեղծում՝ բավարար շփման ուժի գոր-

ծադրմամբ, որն արդյունավետ է դարձնում մաքրումը: 
 

Ժամանակավոր բեկակալում 
 

Ինչպես անունն ինքնին հուշում է, ժամանակավոր բեկակալման խնդիրն է 

վերացնել օկլյուզիոն քայքայիչ ուժերը և ատամը կայունացնել սեզմ ժամանա-

կահատվածում: Ժամանակավոր բեկակալ-

ները կարող են օգտավետ լրացնել տարբեր 

այլ բուժումներին: Ժամանակավոր բեկա-

կալները կարող են տեղադրվել ար-

տապսակային և ներպսակային եղանակ-

ներով: Արտապսակային բեկակալներ 

պատրաստելիս մետաղական լարերը, 

ապակեթելերը, պոլիէթիլենային թելերը, 

կոմպոզիտային պլոմբանյութերն ամրաց-

վում են ատամի մակերեսին առանց 

ատամի մեջ ակոսների կամ խոռոչների 

ձևավորման: Արտապսակային բեկակալ-

ման տեսակներ են նաև ժամանակավոր 

ամրացված պրոթեզները և շարժական 

օկլյուզիոն կապաները: Որպես ներպսա-

կային բեկակալներ օգտագործվում են 

կոմպոզիտային լցանյութեր մետաղական 

լարերի և ապակեթելերի կամ պոլիէթիլենային թելերի հետ կամ առանց դրանց, 

Նկ. 7.2.3. Ատամները բեկակալվել 

են կոմպոզիտային լցանյութով 

միացած պոլիէթիլենային թելով: 

Ստորին կտրիչների վզիկային 

հատվածներում կիրառվել է 

վարդագույն ներկանյութ՝ լինդը 

նմանակելու նպատակով 

(Kolor+Plus, Kerr Corp.): 
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որոնք տեղադրվում են ատամների մեջ նախապես ստեղծված ակոսներում կամ 

խոռոչներում (նկ. 7.2.3):  

Մետաղական լարեր կիրառելիս օգտագործվում է փափուկ, ճկուն 

մետաղալար, որն ընդունում է ատամնային աղեղի տեսքը: Մետաղալարն 

ամրացվում է ատամներին կոմպոզիտի միջոցով: Կարևոր է մետաղալարի ու 

ատամի միջև ստանալ լիովին պասիվ կապ` բեկակալի կողմից հնարավոր օր-

թոդոնտիկ ուժերի առաջացումից խուսափելու համար: Ավելի հաստ 

մետաղական լար ստանալու համար կարելի է միահյուսել օրթոդոնտիկ մետա-

ղական լարերը (նկ. 7.2.4): 

Ժամանակավոր բեկակալումը կարող է կատարվել նաև ժամանակավոր 

անշարժ կամրջաձև պրոթեզով` հիվանդի ախտահարված պարօդոնտով 

ատամները բուժելու ընթացքում: Ժամանակավոր վերականգնումը կարող է ոչ 

միայն լավացնել էսթետիկան, այլև 

վերականգնել ատամնաշարի ամբողջա-

կանությունը` բարելավելով նաև ծամո-

ղական ֆունկցիան: Ժամանակավոր բեկա-

կալ տեղադրելուց հետո այն պետք է 

վերագնահատվի թե՛ բժշկի և թե՛ հիվանդի 

կողմից: Անհրաժեշտ է գնահատել ոչ միայն 

ծամողական ֆունկցիայի արդյունավե-

տությունը, այլև էսթետիկ առումով 

ատամնաշարի ձևն ու ատամների տեսքը: 

Այս գնահատումը պետք է իրականացվի նախքան վերջնական վերականգնումը 

սկսելը: Փոփոխությունները ցանկալի է իրականացվեն նախ` ժամանակավոր, 

ապա` վերջնական վերականգման մեջ (նկ. 7.2.5.):  

 

ա  բ  
Նկ. 7.2.5. Անշարժ ժամանակավոր բեկակալ հանդիսացող ժամանակավոր 

կամրջաձև պրոթեզը տեղադրված է` ա) հիվանդի վերին ծնոտի վրա, իսկ ստորին 

ծնոտի վրա` մետաղկերամիկական կամրջաձև պրոթեզ, բ) մեկ այլ հիվանդի երկու 

ծնոտների վրա: 

  

Նկ. 7.2.4. Ատամների բեկակալում 

կոմպոզիտային լցանյութով և 

միահյուսված մետաղական լարով: 
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Մշտական բեկակալում 
 

Մշտական բեկակալումը կատարվում է միայն պարօդոնտալ բուժման 

ավարտին, որի նպատակն է վերացնել և կանխարգելել օկլյուզիոն տրավմայի 

առաջացումը, ապահովել ֆունկցիոնալ կայունությունը և հնարավորության 

դեպքում ստանալ երկարատև էսթետիկ արդյունք: Մշտական բեկակալման 

լավագույն տարբերակը անշարժ պրոթեզավորումն է, քանի որ անշարժ 

կամրջաձև պրոթեզներն ավելի կայուն են և արդյունավետ օկլյուզիոն ուժերի 

հավասարաչափ բաշխման գործում, քան շարժական մշտական բեկակալները, 

օրինակ` բյուգելային պրոթեզները: Այսպիսով, մասնակի անատամության 

դեպքում լավագույն բեկակալը մետաղակերամիկական կամրջաձև պրոթեզն է, 

որը ոչ միայն կայունացնում է մնացած 

ատամները և լավացնում էսթետիկան, այլև 

հետագայում կանխարգելում ատամների 

կորուստը: Իհարկե, պարօդոնտիտի դեպ-

քում կան որոշ նրբություններ հատկապես 

մետաղակերամիկական պրոթեզների 

պատրաստման կլինիկական և լաբորա-

տոր փուլերի վերաբերյալ (տե՛ս գլուխ 25), 

սակայն ընդհանուր առմամբ դրանք 

հիվանդի համար շատ ավելի էսթետիկ են և 

հարմարավետ, քան շարժական բեկակալ-

ները (նկ. 7.2.6): 

Շարժական մշտական բեկակալները 

կարող են կիրառվել ինչպես մի խումբ 

ատամներ, այնպես էլ ամբողջ ատամ-

նաշարը բեկակալելու համար: Առջևի ատամներն անշարժացնելու դեպքում 

ցանկալի է բեկակալը հասցնել մինչև նախաաղորիք, իսկ կողմնային ատամների 

դեպքում` մինչև ժանիք: Շարժական բեկակալը կոչվում է նաև բեկակալ-

պրոթեզ: Շարժական բեկակալներով բեկակալման արդյունքը գլխավորապես 

պայմանավորված է անընդհատ հենարանային բռնիչների և օկլյուզիոն 

նեցուկների տարբեր համակցությամբ: Շարժական բեկակալի միջոցով կարելի է 

նաև վերականգնել բացակա ատամները: Բուժման ընթացքում հեռացված 

ատամը բեկակալ-պրոթեզի վրա կարելի է վերականգնել անմիջապես 

հեռացնելուց հետո: Շարժական բեկակալները կայունացում ապահովում են 2 

ուղղությամբ` վեստիբուլոօրալ և մեզիոդիստալ: Այս բեկակալները ոչ միշտ են 

ֆիքսացիա առաջացնում վեստիբուլյար ուղղությամբ (նկ. 7.2.7): Ինչքան շատ են 

շարժական բեկակալի բռնիչները, այնքան լավ է ատամնաշարի տարբեր 

ատամների կայունացումը, սակայն այդքան շատ էլ անհրաժեշտ է հղկել 

ատամները` բռնիչների և նեցուկների համար տեղ ապահովելու նպատակով, 

որը զգալիորեն խաթարում է նաև էսթետիկան:  

Շարժական բեկակալները կարելի է հեշտությամբ մաքրել, և որոշ անշարժ 

բեկակալների համեմատությամբ դրանք ավելի քիչ են դժվարացնում հիգիենան, 

Նկ. 7.2.6. Վերին և ստորին ծնոտների

վրա տեղադրվել են մշտական 

բեկակալ հանդիսացող 

մետաղկերամիկական կամրջաձև 

պրոթեզներ: 
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իսկ էսթետիկան չնայած զիջում է անշարժին, բայց երբեմն կարող է գոհացնել 

հիվանդին: Մշտական շարժական բեկակալները զգալիորեն ավելի մատչելի են, 

քան մշտական անշարժ, օրինակ, մետաղկերամիկական բեկակալները: 

  
 

    
 

Նկ. 7.2.7. Մասնակի շարժական աղեղնային պրոթեզներ` որպես մշտական 

բեկակալ: 

 
 

  
 

 
Նկ. 7.2.8. Տելեսկոպիկ պսակների վրա պատրաստված պրոթեզ`  

որպես մշտական բեկակալ: 
 

ա բ

գ դ

ա բ 

գ 
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7.3. Օրթոպեդիկ բուժումը պարօդոնտի հիվանդությունների դեպքում  
 

Ատամները, որոնք ենթարկվել են պարօդոնտալ բուժման, հաճախ անհրա-

ժեշտ է լինում վերականգնել տարբեր օրթոպեդիկ կոնստրուկցիաներով: Դրա 

պատճառ կարող են լինել կարիեսը և նրա բարդությունները, ինչպես նաև 

ախտահարված պարօդոնտով ատամների բեկակալման անհրաժեշտությունը: 

Այս ատամները կարող են կիրառվել նաև որպես հենակետային ատամներ 

մասնակի շարժական աղեղնային պրոթեզներ պատրաստելիս (նկ. 7.3.1):  

Հաճախ ախտահարված պարօդոնտով ատամները ծածկեկ անհրաժեշտ 

չէ անշարժ օրթոպեդիկ կոնստրուկցիաներով: Օրթոպեդիկ բուժումն այս 

դեպքում, սակայն, կարող է վերացնել կամ մեղմացնել պարօդոնտիտի և նրա 

հետագա բուժման, ինչպես նաև այլ խնդիրների (ատամների դիրքի անոմա-

լիաներ, գույնի փոփոխություններ, ախտաբանական մաշվածություն և այլն) 

պատճառով առաջացած էսթետիկ խնդիրները: 
 

Եզրային հղկման գծի և հարթակի առանձնահատկությունները 

պարօդոնտիտի դեպքում 
 

Լնդի փոփոխված ուրվագծերի, հատկապես ատամնալնդային կպման 

կորստի դեպքում ատամի վերականգնումն ունի հղկման առանձնահատ-

կություններ: Հարթակի տեսակը և տեղակայումը կարող են ազդել ինչպես 

կոնստրուկցիայի, այնպես էլ ատամի երկարակեցության վրա: Ոչ ճիշտ պլանա-

վորված տաշվածքը կարող է անցանկալիորեն վնասել ատամը և նվազեցնել 

օրթոպեդիկ կոնստրուկցիայի օգտագործվելու ժամկետները, նույնիսկ հանգեց-

նել ատամի կորստի: Ատամի հղկումն էապես տարբերվում է ֆուրկացիայի 

ախտահարմամբ ատամների դեպքում. անհրաժեշտ է հղկման ստանդարտ ձևի 

փոփոխություն: 

Հարթակի ձևն ու տեղակայումը: Չնայած հարթակի տեղակայումն ավելի 

ցանկալի է էմալի սահմաններում, այնուամենայնիվ սովորաբար անհրաժեշտ է 

ա բ գ 

Նկ. 7.3.1. Համալիր պարօդոնտալ բուժումից հետո ատամները ծառայում են որպես 

մասնակի շարժական աղեղնային պրոթեզի հենակետներ` ա) 43-46-րդ ատամները 

նախնական և վիրահատական պարօդոնտալ բուժումից հետո, 46-րդ ատամը 

ենթարկվել է կորոնառադիկուլյար սեպարացիայի, բ) 43-46-րդ ատամների վրա 

տեղադրված է մետաղկերամիկական կամրջաձև պրոթեզը, գ) ստորին ծնոտի վրա 

կատարված համակցված պրոթեզավորումը` մետաղկերամիկական կամրջաձև և 

մասնակի շարժական աղեղնային պրոթեզներով: 
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լինում կոնստրուկցիայի եզրը տեղակայել ավելի գագաթայնորեն, որպեսզի այն 

ծածկի արմատի ախտահարված մակերեսը: 

Եթե պատկերացնենք ատամը որպես կոն` հիմքով դեպի վերև (նկ. 7.3.2.ա), 

որի վերին հատվածում պետք է գլանաձև տաշվածք իրականացվի (նկ. 7.3.2.բ), 

ապա որքան ներքև լինի գլանի ստորին եզրը, այնքան շատ պետք է բարակացնել 

կոնի տաշվող հատվածը (նկ. 7.3.2.գ):  

     
Նկ. 7.3.2. Ատամի տաշվածքի առանձնահատկությունը (բացատրությունը տեքստում): 

 

Այս տրամաբանությամբ որքան գագաթային մակարդակի վրա է եզրային 

հղկման գիծը, այնքան շատ են հեռացվում 

ատամի հյուսվածքները(: Այսպիսով, վեր-

լնդային տաշվածքն ամենաբարենպաստն է, 

քանի որ այս դեպքում ատամի հյուս-

վածքները վնասվում են նվազագույն չափով 

(նկ. 7.3.3): 

Դրա հետ մեկտեղ անհրաժեշտ է նշել, 

որ վերլնդային տաշվածքը չի կարող 

ընտրվել ստորլնդային ախտահարումների, 

ինչպես նաև հատկապես առջևի ատամների 

շրջանում հիվանդի բարձր էսթետիկ պա-

հանջների դեպքում: 

Եզրային հղկման գծի տեղակայումից բացի, անհրաժեշտ է որոշել հղկման 

ծավալն ու հարթակի ձևը: Հղկման ծավալով պայմանավորված է պսակի 

հաստությունը, իսկ հարթակի ձևով էապես պայմանավորված է պսակի եզրի 

ձևն ու հաստությունը, ընդ որում, ատամի առանցքային հղկման ծավալը 

մեծապես պայմանավորված է ինչպես եզրային հղկման գծի տեղակայմամբ, 

այնպես էլ հարթակի ձևով ու հաստությամբ:  

Ատամի տարբեր մակերեսներին հարթակի ձևն ու հաստությունը կարող է 

տարբեր լինել: Այն պայմանավորված է ատամի չափերով, հնարավոր ախտա-

հարումներով, եզրային հղկման գծի տեղակայմամբ, հիվանդի էսթետիկ 

պահանջներով, ընտրված կոնստրուկցիայի ձևով: Սովորաբար արտահայտված 

պարօդոնտալ ախտահարումով հիվանդների շրջանում եթե չի ընտրվում լրիվ 

մետաղական պսակի տարբերակը, ցանկալի է ընտրել մեկ այլ տարբերակ, երբ 

վեստիբուլյար կողմից ատամի հղկումն իրականացվում է բավարար էսթետիկ 

ա բ գ 

Նկ. 7.3.3. Հենակետային 32-րդ և 33-

րդ ատամների վրա պսակների 

եզրերը վերլնդային են: 
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արդյունք ստանալու ակնկալիքով, իսկ մյուս առանցքային մակերեսների 

հղկումն արվում է զգուշավորությամբ` առավելագույնս չթուլացնելով ատամը: 

Առողջ ատամի դեպքում, եթե պլանավորվում է վեստիբուլյար կողմից 

պատրաստել մետաղակերամիկական պսակ` լրիվ 

կերամիկական եզրով, ապա այդ կողմից հղկվում է 1մմ 

հաստությամբ shoulder հարթակ: Հարթակի այս տարբե-

րակը տրավմատիկ է, և կիրառելի է բնական չափերի 

կլինիկական պսակ ունեցող ատամների դեպքում, երբ 

հարթակը տեղակայված է էմալի սահմաններում (նկ. 

7.3.4.ա): 

   

Եթե եզրային հղկման գիծը պետք է տեղակայվի 

ատամի արմատի մակերեսին, ապա shoulder-հարթակը 

ցանկալի չէ կիրառել: Ատամի արմատի ավելի նեղ և 

փոքր տրամագծով հատվածում shoulder հարթակ 

ստեղծելիս անհրաժեշտ է հյուսվածքների զգալի 

առանցքային հղկում (նկ. 25.4.բ), որը վնասում է 

կակղանի անվտանգության գոտիները: Բացի այդ, այն 

թուլացնում է նաև ատամի բնական կառուցվածքի 

դիմացկունությունն ու ամրությունը: 

 Shoulder հարթակի իրականացումն այս դեպքում 

հանգեցնում է հարթակի` ատամի կենտրոնին մոտ հատվածում սթրեսային 

գոտու առաջացման, որը կարող է ատամի կոտրվածքի պատճառ դառնալ: 

Ըստ Շիլինբուրգ-ի(Shillingburg HT Jr., 1997թ.)` պարօդոնտիտի դեպքում վես-

տիբուլյար կողմից արմատի մակերեսին ոչ խոր chamfer հարթակի ստեղծումը 

հանգեցնում է նույն չափով առանցքային հղկման (նկ. 7.3.5.ա), ինչ shoulder 

ա բ 

Նկ. 7.3.4. Վերին նախաաղորիքի օրինակով 

մետաղակերամիկական պսակ պատրաստելիս 1մմ 

հաստությամբ shoulder հարթակի հղկումը` ա) բնական չափերի 

կլինիկական պսակի դեպքում` էմալի սահմաններում, բ) 

ախտահարված պարօդոնտով ատամի դեպքում հարթակի` 

էմալացեմենտային սահմանից գագաթայնորեն տեղակայման 

դեպքում (Áëï Shillingburg HT Jr., 1997 Ã.): 

ա 

բ 

ա 

բ 

Նկ. 7.3.5. Վերին նախաաղորիքի օրինակով մետաղակերա-

միկական պսակ պատրաստելու համար էմալացեմենտային 

սահմանից գագաթայնորեն տեղակայված chamfer հարթակի` 

ա) առանցքային հղկման հյուսվածքների կորուստը նույնն է, 

ինչ կլիներ էմալի մակարդակով shoulder հարթակ ձևավորելու 

դեպքում, բ) լայն լնդային մետաղական «օձիքը» կանխում է 

վեստիբուլյար կողմից մետաղակերամիկական պսակի 

գերուրվագծումը (Áëï Shillingburg HT Jr., 1997 Ã.): 
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հարթակի ստեղծումը առողջ պարօդոնտով ատամի մակերեսին: Ըստ հեղի-

նակի` մետաղակերամիկական պսակը պարօդոնտիտի դեպքում վեստիբուլյար 

մակերեսին պետք է ունենա լայն լնդային մետաղական «օձիք» (նկ. 7.3.5.բ), 

այլապես կառաջանա պսակի գերուրվագծում: 

Իհարկե, ստոմատոլոգիական ոչ բոլոր հիվանդները համաձայն կլինեն 

վեստիբուլյար կողմից պսակների մետաղական եզրերի տեսանելիությանը: 

Խնդիրը կարող է լուծվել 2 եղանակով. մի դեպքում պետք է ատամը լրացուցիչ 

առանցքայնորեն հղկել` հարթակի բավարար խորացմամբ, որը կհանգեցնի 

ատամի հյուսվածքների թուլացմանը, մյուս դեպքում` նվազագույն հղկումով 

ձևավորվում է մետաղակերամիկական պսակի նվազագույն հաստությամբ 

եզրը, որը, սակայն, կարող է մի փոքր գերուրվագծված լինել: Վերջինիս դեպքում 

պսակի գերուրվագծումը կարող է արտահայտված բացասական հետևանքներ 

չունենալ անհատական հիգիենան բարձր մակարդակով իրականացնելու 

դեպքում: 

 Ակնհայտ է, որ պարօդոնտիտի և նրա բուժման հետևանքով առաջացած 

հյուսվածքների արտահայտված ռեցեսիայի դեպքում «իդեալական» էսթետիկ 

արդյունք ստանալու նպատակով անթույլատրելի է հաստ, շրջանաձև shoulder 

հարթակի ստացումը ստորլնդային մակարդակով` էմալացեմենտային սահ-

մանից զգալի հեռավորության վրա (նկ. 7.3.6): Ատամի հյուսվածքների ագրեսիվ 

մշակումը այս դեպքում կարող է հանգեցնել ոչ միայն կակղանի անվտան-

գության գոտիների վնասմանը, այլև ատամի կլինիկական պսակի կոտրվածքին, 

կոնստրուկցիայի ռետենցիայի և կայունության նվազմանը, հետևաբար ապա-

ցեմենտավորմանը: Կակղանազերծված ատամի դեպքում կարող են նկատվել 

ինչպես վերը նշված խնդիրները, այնպես էլ գամիկի առկայության դեպքում 

գամիկի ապացեմենտավորում, արմատի կոտրվածք: 

ա    բ  
Նկ. 7.3.6. ա) Ատամի նվազագույն հղկում հարլնդային մակարդակի վրա, բ) ատամի 

ագրեսիվ հղկում ստորլնդային մակարդակի վրա` 1) լնդի մակարդակը,  

2) ստորլնդային մակարդակ, 3) արհեստական պսակ: 

 
Ֆուրկացիայի ախտահարմամբ ատամների պրոթեզավորման 

առանձնահատկությունները 

Պարօդոնտիտի և նրա հետագա բուժման հետևանքով մերկացած ֆուրկա-

ցիայով բազմարմատ ատամների պրոթեզավորումն ունի իր առանձնահատ-

կությունները: Նախ` պարօդոնտալ ախտահարման հետևանքով ատամը 

1 1
2

3
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կորցնում է իր հենարանի մի մասը, որի պատճառով պսակը պետք է մոդե-

լավորվի այնպես, որ ատամը չգերծանրաբեռնվի, հատկապես ստորին ծնոտի 

սագիտալ և տրանսվերսալ շարժումների ժամանակ: Այս դեպքում ախտահար-

ված ատամի ծամող մակերեսը պետք է լինի ավելի փոքր, քան նույն` առողջ 

ատամի ծամող մակերեսը: Այս հարցում կարող է ուղղորդել ատամի` ատամ-

նաբնի ելունի ամենապսակային մակարդակի վրա լայնական հատույթի 

մակերեսը, որը չափերով պետք է նման լինի ծամող մակերեսին: Բացի այդ, 

պսակը պետք է մոդելավորվի մաշված թմբիկներով:  

Եզրային հղկման գիծը հնարավորության դեպքում կարելի է տեղակայել 

էմալացեմենտային սահմանի մակարդակին: Սակայն այս ատամները կարող են 

ախտահարումներ ունենալ նաև ավելի գագաթային մակարդակի վրա, որի 

համար եզրային հղկման գիծը տեղակայվում է հարլնդային կամ ստորլնդային: 

Մերկացած ֆուրկացիայով ատամի դեպքում այստեղ եզրային հղկման գիծը 

բավական բարդանում է` անցնելով ֆուրկացիային համապատասխան ուղղա-

հայաց գոգավորություններով: 

Հարթակի ընտրությունը ֆուրկացիայի ախտահարմամբ ատամների դեպ-

քում կատարվում է նույն տրամաբանությամբ, ինչ առհասարակ ախտահարված 

պարօդոնտով ատամների դեպքում: Բազմարմատ ատամների ուրվագծերը գա-

գաթային ուղղությամբ արմատների բաժանվելու պատճառով էապես փոխվում 

են: Այս դեպքում էմալացեմենտային սահմանից գագաթայնորեն լայն հարթակի 

իրականացումը ոչ միայն կնպաստի ընդհանուր առմամբ ատամի կարծր 

հյուսվածքների զգալի կորստին, այլև կարող է էապես թուլացնել ատամը որևէ 

արմատի շրջանում (ինչպես, օրինակ` վերին աղորիքների դիստալ թշային 

արմատի դեպքում): Այս դեպքում նեղ chamfer հարթակի ստեղծումն ավելի 

նպաստավոր է: Ավելի բարդ դեպքերում իրագործելի է նաև knife edge-ը: 

Էմալացեմենտային սահմանից գագաթայնորեն անցնող եզրային հղկման 

գծի դեպքում բազմարմատ ատամների առանցքային հղկումը պետք է իրակա-

նացվի համապատասխան առանձնահատկություններով: Առանցքային հղկումը 

կատարվում է նույնպես գոգավորություններով, որոնք ընթանում են` ֆուրկա-

ցիայի շրջանից դեպի ծամող մակերես լայնանալով: Այս ատամների պսակային 

հատվածի` գամիկներով վերականգնելու դեպքում ձուլածո ծայրատային 

գամիկավոր ներդիրի ուրվագծերը կատարվում են նույն տրամաբանությամբ 

(նկ. 7.3.7):  

  
Նկ. 7.3.7. Ձուլածո ծայրատային գամիկավոր ներդիրի վերջնական տաշվածքը`  

ա) օկլյուզիոն մակերեսից. տեսքը կողմնային հայելու մեջ, բ) վեստիբուլյար մակերեսից: 

ա բ 
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Պսակը, որը պատրաստվում է ֆուրկացիայի ախտահարմամբ կամ 

մերկացած ֆուրկացիայով ատամի համար, 

ատամի խոզանակով մաքրվող (վեստի-

բուլյար, իսկ ստորին ծնոտի դեպքում` լեզ-

վային) մակերեսներին պետք է ունենա 

նույն ուղղահայաց գոգավորությունները: 

Դրանք սկսվում են ֆուրկացիայի շրջանից և 

ուղղվում դեպի ծամողական մակերես` 

ատամի օկլյուզիոն 1/3-ական հատվածում 

միանալով վեստիբուլյար ակոսի հետ (նկ. 

7.3.8):  

Մերկացած ֆուրկացիայով ատամի` 

առողջ ատամի ուրվագծերով վերականգ-

նումը կհանգեցնի ոչ միայն ատամի գեր-

ծանրաբեռնմանը, այլև հատկապես վզիկա-

յին շրջանում տվյալ հատվածի մաքրման 

դժվարացմանը, հետևաբար` ատամնափա-

ռի կուտակմանը: 

Այնուամենայնիվ, ֆուրկացիայի ախ-

տահարմամբ ատամների վրա պատրաստ-

ված պսակները նույնպես պետք է որոշակի 

էկվատոր ունենան, որպեսզի ծամելու ժա-

մանակ սննդագունդը չվնասի լինդը (նկ. 

7.3.9): 
 

Ռեզեկցված արմատով ատամների 

պրոթեզավորման 

առանձնահատկությունները 
 

Ռեզեկցված արմատով ատամների 

պրոթեզավորման առանձնահատկութ-յուն-

ները պայմանավորված են արմատի ռեզեկ-

ցիայի հետևանքով պարօդոնտի պահեստա-

յին ուժերի նվազմամբ, ատամի ուրվագծերի 

փոփոխությամբ հետ պայմանավորված 

տաշվածքով և պսակի ձևի փոփոխմամբ: 

Ռեզեկցված արմատով ատամների 

պահեստային ուժերը: Ատամները, որոնք 

ենթարկվել են ռեզեկցիայի, կարող են 

ծածկվել պսակներով, ինչպես նաև կիրառվել որպես հենակետային ատամներ 

կամրջաձև պրոթեզներ պատրաստելու դեպքում: Ռեզեկցված արմատով ատա-

Նկ. 7.3.8. Ֆուրկացիայի 

ախտահարմամբ 36-րդ ատամի վրա 

տեղադրված ժամանակավոր պսակի

վեստիբուլյար մակերեսին առկա է 

ուղղահայաց գոգավորություն, որը, 

ֆուրկացիայի շրջանից սկսվելով, 

միանում է վեստիբուլյար ակոսին: 

Այս գոգավորությունը նույն կերպ 

մոդելավորվելու է նաև մշտական 

պսակի վրա: 

Նկ. 7.3.9. Ֆուրկացիայի 

ախտահարմամբ հենակետային 

26-րդ ատամի վրա պատրաստված

մշտական կոնստրուկցիայի 

վեստիբուլյար մակերեսին 

մոդելավորված է ոչ 

արտահայտված էկվատոր` 

ֆուրկացիայի շրջանի լինդը 

սննդագնդիկով վնասվելուց 

պատշտպանելու համար:  
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մի պահպանումը կարող է կանխել շարժական պրոթեզավորման անհրա-

ժեշտությունը: Սակայն պետք է հաշվի առնել, որ այս ատամների պարօդոնտի 

պահեստային ուժերն ավելի քիչ են, քան ինտակտ ատամներինը: 

Ըստ տարբեր տվյալների` ստորին առաջին աղորիքի մեզիալ արմատն 

ունի 37% պարօդոնտի հենարանային մակերես, իսկ դիստալ արմատը` 32%: 

Եթե ֆուրկացիոն շրջանը մերկացած է, այսինքն` մերկացել է արմատի ցողու-

նային հատվածը, որը մոտ 31% է, ապա կորուստը այդ չափով է: Վերին առաջին 

աղորիքի մեզիալ-թշային, դիստալ-թշային և քմային արմատները համապա-

տասխանաբար ունեն 25%, 19% և 24% պարօդոնտի հենարանային մակերես: 

Արմատի ցողունային հատվածը վերին առաջին աղորիքի պարօդոնտալ հենա-

րանային մակերեսի 32%-ն է: Վերին և ստորին երկրորդ աղորիքների արմատի 

ցողունային հատվածի մակերեսը տատանվում է և ավելի մեծ է, քան առաջին 

աղորիքներինը: Զգալի ցողունային հատվածի և փոքր արմատային կոների 

դեպքում, սակայն, արմատի ռեզեկցիայի եղանակը ցուցված չէ: 

Այսպիսով, արմատներից որևէ մեկի հեռացումը ենթադրում է համա-

պատասխան չափով պարօդոնտի հենարանային մակերեսի կորուստ: Այս 

դեպքում պետք է հաշվի առնել նաև ցողունային հատվածի հենարանային մա-

կերեսի կորուստը: Հետևաբար ռեզեկցված արմատով ատամի պահեստային 

ուժերը միայն մնացած արմատի կամ արմատների պարօդոնտի պահեստային 

ուժերն են: 
 

Ռեզեկցված արմատով ատամների պսակներ պատրաստելու 

առանձնահատկությունները 
 

Նախ պետք է նշել, որ ոչ բոլոր ռեզեկցված արմատով ատամներն են 

ենթակա արհեստական պսակով ծածկվելու: Հատկապես վերին առաջին աղո-

րիքի դիստալ թշային արմատի ռեզեկցիայից հետո մնացած պսակային հատ-

վածը հաճախ բավարար է, և պսակի պատրաստման անհրաժեշտություն չի 

լինում: Ամեն դեպքում, արմատի ռեզեկցիայից հետո ցանկալի է կատարել ատա-

մի ուրվագծերի բարելավում` հատկապես հորիզոնական ծանրաբեռնվածու-

թյունը նվազեցնելու և անհատական հիգիենայի իրականացումը ռեզեկցված 

արմատի շրջանում հեշտացնելու համար: 

Այս նպատակով ռեզեկցված արմատի 

պրոյեկցիայով տափակեցվում են թմբիկնե-

րը, և փոքրացվում է էկվատորը (նկ. 7.3.10): 

Ռեզեկցված արմատով ատամների` 

արհեստական պսակով վերականգնումը 

(ծածկումը) կատարվում է ոչ միայն ատամի 

պսակային հատվածը վերականգնելու, այլև 

ատամի պսակային հատվածը բեկակա-

լելու, ատամի տեղաշարժը, դրանով պայ-

մանավորված` միջատամնային կոնտակտի 

թերացումն ու վերջինիս հետևանքով 

Նկ. 7.3.10. Վերին առաջին աղորիքը 

դիստալ-թշային արմատի 

ամպուտացիայից 3 տարի հետո: 
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սննդագնդով տրավման, սննդի մնացորդների կուտակումն ու պարօդոնտիտի 

կրկնումը կանխելու համար: 

Ատամի արմատի ռեզեկցիայից հետո փոխվում է ոչ միայն տվյալ ատամի 

առանցքային հղկման ձևը, այլև հետագա պատրաստվող մետաղակերամի-

կական պսակի ձևն ու ուրվագծերը: Դա պայմանավորված է ատամի պահես-

տային ուժերի նվազման պատճառով այն չծանրաբեռնելու, ինչպես նաև ավելի 

բարդացած ուրվագծերի դեպքում անհատական հիգիենայի համար հարմար 

պայմաններ ստեղծելու նպատակով: 

Ամեն դեպքում ցանկացած ռեզեկցված արմատով ատամի պսակ 

պատրաստելիս եզրային հղկման գիծը ռեզեկցված արմատի շրջանում պետք է 

լինի վերջինիս արմատախողովակի մուտքից ավելի գագաթայնորեն, սակայն ոչ 

ամենագագաթային մակարդակի վրա, որտեղ իրականացվել է ատամի 

ուրվագծերի փոփոխություն: 

Վերին աղորիքի դիստալ-թշային արմատի ռեզեկցիան: Վերին առաջին 

աղորիքի դիստալ-թշային արմատի շուրջ պարօդոնտի հյուսվածքներն ավելի 

հաճախ են ենթարկվում ախտահարման` պայմանավորված ետ ուղղված 

դիստալ-թշային արմատի և վերին երկրորդ աղորիքին մոտ տեղակայմամբ, 

ինչպես նաև այդ հատվածի անհատական հիգիենան պահպանելու դժվարու-

թյամբ: Բարակ ոսկրային խտրոցի պատճառով այստեղ առաջացող բորբոքային 

պրոցեսը համեմատաբար արագ է ընթանում գագաթային ուղղությամբ: Քանի 

որ վերին աղորիքների դիստալ-թշային արմատը բավական կարճ է, ուստի այն 

առավել հաճախ հեռացվող արմատներից մեկն է:  

Վերին աղորիքների դիստալ-թշային արմատի ռեզեկցիայից հետո 

ատամի` պսակով վերականգնումը պետք է իրականացվի, ինչպես արդեն 

քննարկվել էր` հաշվի առնելով ատամի մնացած հատվածի պարօդոնտի պա-

հեստային ուժերը, ինչպես նաև հարմար պայմաններ ստեղծելով անհատական 

հիգիենայի համար: 

Պսակն այս դեպքում չպետք է վերականգնի ամբողջ օկլյուզիոն մակե-

րեսը: Ըստ Շիլինբուրգ-ի (Shillingburg HT Jr., 1997թ.` դիստալ-թշային ուղղութ-

յամբ միջատամնային հատվածն ավելի լայն է` բաց թողնելով այդ հատվածն 

անհատական հիգիենայի համար (նկ. 7.3.11.ա):  
 

 
Նկ. 7.3.11. Ռեզեկցված դիստալ-թշային արմատով վերին առաջին աղորիքի վրա 

մետաղակերամիկական պսակի տեսքը` ա) օկլյուզիոն մակերեսից, բ) վեստիբուլյար 

մակերեսից. հեռացված դիստալ-թշային արմատի պրոյեկցիայով ստեղծվել է գոգավոր 

մակերես` լնդի վրա կախված եզրեր չառաջացնելու նպատակով 
 (Áëï Shillingburg HT Jr., 1997 Ã.): 

 

ա բ 
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Սովորականից փոքր վերականգնելով դիստալ-թշային թմբիկը` այն չի 

առաջացնում էսթետիկ խնդիրներ, քանի որ ծածկվում է նորմալ չափսերի 

վերականգնված մեզիալ-թշային թմբիկով: Ճիշտ վերականգնված պսակը, ըստ 

հեղինակի, հեռացված դիստալ-թշային արմատի պրոյեկցիայով վեստիբուլյար 

կողմից պետք է ունենա գոգավոր մակերես այնպես, որ պսակը լնդի վրա 

չունենա կախված եզրեր (նկ. 7.3.11.բ): 

Մեր կողմից առաջարկել է ռեզեկցված 

արմատով ատամի և ավելի դիստալ տեղա-

կայված աղորիքի միջև բավարար տարա-

ծության առկայության և կամրջաձև պրո-

թեզով վերականգնելու դեպքում ռեզեկցված 

արմատով ատամի վեստիբուլյար կեսը 

մոդելավորել, ինչպես որ ստորին հեմի-

սեկցված աղորիքների դեպքում (նկ. 7.3.12): 

Վեստիբուլյար կողմից ատամը երկու` 

իրար միացած նախաաղորիքի տեսք է 

ունենում: 

Լնդի կողմից նայելիս երևում է ոչ թե 

մեկ լայն եռանկյունաձև միջատամնային 

տարածություն, ինչպես վերը նկարագրված 

դեպքում, այլ երկու նեղ` իրար միացող տարածություններ (նկ. 7.3.13.ա, բ), 

որոնք, մեր կարծիքով, ավելի արդյունավետ կարող են մաքրվել` 

միջատամնային հիգիենայի միջոցի և ատամի մակերեսի միջև ավելի մեծ շփման 

ուժի առաջացման պատճառով (նկ. 7.3.13.գ, դ): 

   

 
 

Վերին աղորիքի մեզիալ-թշային արմատի ռեզեկցիան: Վերին մեզիալ-

թշային արմատի հեռացումն ավելի հազվադեպ է, քան դիստալ-թշային արմատի 

հեռացումը: Այն հանգեցնում է տվյալ ատամի պարօդոնտի հենարանային 

մակերեսի ավելի մեծ կորստի, քան դա լինում է դիստալ-թշային արմատի 

հեռացման դեպքում: Հղկված ատամը և հետագա պատրաստված պսակը 

ունենում են մոտավորապես նույն տեսքը, ինչ դիստալ-թշային արմատի 

հեռացման դեպքում: Տարբերությունն այն է, որ պսակի ավելի արտափքված 

դ 

Նկ. 7.3.12. Ռեզեկցված դիստալ-

թշային արմատով վերին առաջին 

աղորիքի վրա տեղադրված 

կամրջաձև պրոթեզի տեսքը 

վեստիբուլյար կողմից: 

ա բ 

գ 

Նկ. 7.3.13. Ռեզեկցված արմատներով վերին առաջին և երկրորդ 

աղորիքների վրա պատրաստված ժամանակավոր և մշտական 

կամրջաձև պրոթեզները` ա) տեսքը վեստիբուլյար մակերեսից,  

բ) ներքին մակերեսի տեսքը. սլաքներով ցույց են տրված 

միջատամնային խոզանակով մաքրելու ուղղությունները, գ) փոքր 

միջատամնային խոզանակի աշխատանքը լայն միջատամնային 

տարածությունում, դ) հարմարեցված չափի միջատամնային խոզանակը

օպտիմալ չափի միջատամնային տարածությունում: 
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մասն այս դեպքում ոչ թե մեզիովեստիբուլյար, այլ դիստովեստիբուլյար կեսն է 

(նկ. 7.3.14 և 7.3.15): Էսթետիկ տեսանկյունից պսակը զիջում է ռեզեկցված 

դիստալ-թշային արմատով ատամի պսակին:  

Վերին աղորիքի քմային արմատի ռեզեկցիան: Վերին աղորիքի քմային 

արմատի ռեզեկցիայի դեպքում հղկված ատամի և պսակի ձևը պետք է լինի փոքր 

թշա-քմային ուղղությամբ (նկ. 7.3.16): Հղկված ատամի կենտրոնական ակոսը 

պետք է նույն գծի վրա լինի, ինչ հարևան ատամների կենտրոնական ակոսները 

(նկ. 7.3.17): 

  

  
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Ատամի թշային թմբիկները պետք է նման լինեն բնական ատամի հղկված 

թշային թմբիկներին, իսկ քմային թմբիկներն ունեն ավելի փոքր լայնություն և 

բարձրություն (նկ. 7.3.18 և 7.3.19):  

 

 

Նկ. 7.3.14. Հղկված ատամը՝ առանց

մեզիալ-թշային արմատի. օկլյուզիոն
մակերեսից ունի եռանկյան տեսք. 

Նկ. 7.3.15. Հեռացված մեզիալ-

թշային արմատի պրոյեկցիայով 

պսակի վեստիբուլյար կողմից 

պետք է լինի գոգավորություն, 

որպեսզի պսակի՝ լնդի վրա 

կախված եզրեր չլինեն (Áëï 
Shillingburg HT Jr., 1997Ã.): 

Նկ. 7.3.17. Հեռացված քմային արմատով վերին 

երկրորդ աղորիքի վրա տեղադրված 

կոնստրուկցիայի օկլյուզիոն մակերեսի տեսքը` 

ա) ժամանակավոր, բ) մշտական կամրջաձև 

պրոթեզներ. 

Նկ. 7.3.16. Հղկված ատամի 

կենտրոնական ակոսը պետք է 

նույն գծի վրա լինի, ինչ հարևան 

ատամների կենտրոնական 

ակոսները (Áëï Shillingburg HT 
Jr., 1997Ã.): 

ա բ 

Նկ. 7.3.18. Քմային արմատի ռեզեկցիայից և

հղկումից հետո քմային թմբիկներն ունեն ավելի 

փոքր լայնություն և բարձրություն (Áëï 
Shillingburg HT Jr., 1997 Ã.): 
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Արտափքված քմային թմբիկները կհանգեցնեն ատամի գերծան-

րաբեռնմանը, նաև անհատական հիգիենայի դժվարացմանը, իսկ դրա հե-

տևանքով` ատամնանստվածքների կուտակ-

մանը: 

Ամեն դեպքում վերին աղորիքների 

քմային արմատի ռեզեկցիան բավական հազ-

վադեպ է իրականացվում: Նախ` վերին երկ-

րորդ աղորիքի առկայության դեպքում 

առաջին աղորիքի վրա թշա-քմային ուղղութ-

յամբ փոքր պսակի պատրաստումն առաջաց-

նում է վերին ատամնաշարի ներսային 

մակերեսի փոս ընկած հատված, որը մաքրելը 

բավական դժվար է: Բացի այդ, քմային ար-

մատի ռեզեկցիայի ցուցումներն ավելի 

հազվադեպ են, քանի որ նրա արմատախո-

ղովակը բավական հեշտ անցանելի է, մեկու-

սացված պարօդոնտալ ախտահարում այս 

հատվածում հազվադեպ է լինում, իսկ երկրորդ աղորիքի ցողունային հատվածը 

հաճախ այնքան երկար է, որ արմատներից մեկի ռեզեկցիան այստեղ 

առհասարակ հակացուցված է: 

Մեր դիտարկումները ցույց են տվել, որ քմային արմատի ռեզեկցիայից 

հետո ատամի մնացած հատվածի քմային մակերեսը ոչ թե օվալ, այլ 8-աձև տեսք 

ունի (նկ. 7.3.20, 7.3.21), որն էլ ավելի է դժվարացնում տվյալ ներս ընկած 

հատվածի հիգիենան: Այս ամենը բացասաբար է ազդում ռեզեկցված քմային 

արմատով ատամի երկարաժամկետ կանխատեսման վրա: 

 
 
Նկ. 7.3.21. Պատկերը վերին առաջին աղորիքի 

դիստալ-թշային և երկրորդ աղորիքի քմային 

արմատների ռեզեկցիայից հետո. սլաքով ցույց է 

տրված երկրորդ աղորիքի մնացած հատվածի քմային 

մակերեսին գոգավորության առկայությունը: 

Նկ. 7.3.19. Քմային արմատի 

ռեզեկցիայից հետո վերին 

երկրորդ աղորիքի վրա 

պատրաստված մշտական 

կոնստրուկցիան՝ ավելի փոքր 

քմային թմբիկներով: 

Նկ. 7.3.20. Վերին ձախ հատվածի համակարգչային 

շերտագրության պատկերը. հորիզոնական հատույթը 

ֆուրկացիայի մակարդակի վրա: Սլաքներով նշված են` 

1) մեզիալ-թշային արմատի լայնությունը 

վեստիբուլոօրալ ուղղությամբ առաջին աղորիքի վրա, 2) 

դիստալ-թշային արմատի լայնությունը նույն 

ուղղությամբ, 3) թշային արմատների միջև առկա 

գոգավորությունը (նշված է նաև երկրորդ աղորիքի վրա):
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Վերին աղորիքի թշային արմատների ռեզեկցիան: Վերին աղորիքի 2 

թշային արմատների ռեզեկցիայից հետո մնում է միայն քմային արմատը, որի 

պարօդոնտի ռեզերվային ուժերի ծավալը բավական քիչ է: Հետևաբար այս 

ատամը` որպես առանձին հենակետ, միայնակ պսակի համար չի կարող կայուն 

և երկարաժամկետ ծառայել: 

Վերին առաջին աղորիքի դեպքում հնարավոր է նաև միայն մեզիալ-

թշային արմատի պահպանումը: Սա կարող է օգտակար լինել, երբ անհրաժեշտ 

է անշարժ պրոթեզավորում կատարել նախաաղորիքների վրա, և հիվանդը 

հրաժարվում է շարժական պրոթեզավորումից` մեկ ծնոտի վրա միակողմանի 

ծայրամասային արատի դեպքում (նկ. 7.3.22): 
 

  
Նկ. 7.3.22. Վերին աղորիքի դիստալ թշային և քմային արմատների ռեզեկցիայից հետո 

նախաաղորիքների և մեզիալ-թշային արմատի վրա պատրաստված ժամանակավոր 

կամրջաձև պրոթեզ. ա) տեսքը վեստիբուլյար մակերեսից, բ) տեսքը օկլյուզիոն 

մակերեսից: 

 
Ստորին աղորիքների հեմիսեկցիա: Ստորին աղորիքի արմատներն 

առանձնացնելուց հետո հնարավոր է 2 տարբերակ`  

1. 2 արմատներից որևէ մեկի պահպանումը (հեմիսեկցիա` ըստ 

ռուսական գրականության), 

2. երկու արմատների պահպանումը (կորոնոռադիկուլյար սեպարացիա 

կամ պրեմոլյարիզացիա): 

Եթե պետք է պահպանվի աղորիքի արմատներից միայն մեկը, ապա որպես 

կամրջաձև պրոթեզի հենարան ցանկալի է պահպանել մեզիալ արմատը: Դիս-

տալ արմատը պահպանելու դեպքում այն կարող է ծառայել որպես կամրջաձև 

պրոթեզի հենակետային ատամ միայն ատամի մեզիալ կեսը վերականգնելու 

համար: Պետք է հաշվի առնել, որ աղորիքի արմատներից յուրաքանչյուրը 

զբաղեցնում է առողջ ատամի 1/3-ի չափով պարօդոնտի հենարանային 

մակերեսը: 

Հնարավորության դեպքում ցանկալի է երկու արմատների պահպանումը 

(ցուցումներն ու հակացուցումները նշված են գլուխ 23-ում):  

Ամեն դեպքում վերը նշված բոլոր իրավիճակներում աղորիքների վրա 

պատրաստվող պսակները ցանկալի է մոդելավորել 2 իրար միաձուլված 

նախաաղորիքների նման: 

Արմատները շատ մոտ տեղակայված լինելու դեպքում հեմիսեկցիայից 

հետո ցանկալի է կատարել օրթոդոնտիկ տեղաշարժ` արմատները միմյանցից 

ա բ
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հեռացնելու համար (նկ. 7.3.23): Արմատների միջև բավարար տարածության 

առկայությունը մեծ նշանակություն ունի օրթոպեդիկ կոնստրուկցիան ճիշտ 

պլանավորելու, մասնավորապես միջարմատային տարածությունը ճիշտ 

վերականգնելու համար (նկ. 7.3.24 և 7.3.25): Այս տարածությունը պետք է լինի 

բավարար` միջատամնային հիգիենայի պարագաներով մաքրելու համար: 

 
 
 
 

 

  

  
 

Նկ. 7.3.25. Ստորին աղորիքի կորոնառադիկուլյար սեպարացիա` ա) պատկերը 

բուժումից առաջ, բ) բուժումից 2 ամիս հետո,գ ) վերջնական կոնստրուկցիայի տեսքն 

օկլյուզիոն մակերեսից, դ) վերջնական կոնստրուկցիայի տեսքը վեստիբուլյար 

մակերեսից: 

 
7.4.Դիմածնոտային արատների տեսակները 

 

ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ԱՐԱՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 

Դիմածնոտային արատները դասակարգվում են` 

 ըստ պատճառագիտության՝ 

1. բնածին,  

Նկ 7.3.23. Աղորիքի դիստալ 

արմատի օրթոդոնտիկ տեղաշարժ: 

Նկ. 7.3.24. Օրթոպեդիկ կոնստրուկցիայի և 

միջատամնային հատվածի ա) սխալ` և բ)ճիշտ 
բ)մոդելավորումը (Áëï Shillingburg HT Jr., 1997 Ã.): 

ա

բ 

գ դ 

ա 

բ 
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2. ձեռքբերովի, 

 հետվիրահատական,  

 վնասվածքային, 

ըստ տեղագրության՝ 

1. ներբերանային` 

 վերին ծնոտի,  

 ստորին ծնոտի,  

 քմըմպանային,  

2. արտաբերանային` 

 ականջի,  

 աչքի, 

 քթի,  

 շրթունքի և այտի, 

3. համակցված: 
 

ՎԵՐԻՆ ԾՆՈՏԻ ԱՐԱՏՆԵՐ 
 

Այս բաժնում կքննարկվեն վերին ծնոտի արատների տեսակները, պրո-

թեզների կիրառումը դրանց վիրաբուժական բուժման ժամանակ և այդ արատ-

ների վերացումը լրիվ կամ մասնակի ձևափոխված շարժական պրոթեզների 

միջոցով: 

Վերին ծնոտի արատներով հիվանդները սովորաբար ունենում են ծա-

մելու, խոսելու և կուլ տալու դժվարություններ, ինչպես նաև էսթետիկական 

խնդիրներ: 

Դիմածնոտային պրոթեզավորման նպատակն այդպիսի հիվանդների ֆի-

զիոլոգիական կանոնավոր ֆունկցիաների վերականգնումն է: Վերոհիշյալ 

արատները վերացնող տարբեր պրոթեզների պատրաստումը նկարագրված է 

հաջորդ բաժնում: 
 

  Վերին ծնոտի արատների տեսակները 
 

Վերին ծնոտի արատները լինում են բնածին (շրթունքի ճեղքվածք, քիմքի 

ճեղքվածք) և ձեռքբերովի (ամբողջական մաքսիլեկտոմիա, մասնակի մաքսի-

լեկտոմիա): Այս բաժնում մանրամասնորեն կվերլուծվի վերին ծնոտի 

արատների կլինիկան: 
 

Վերին ծնոտի բնածին արատներ 

Վերին ծնոտի ամենատարածված բնածին արատները շրթունքի և քիմքի 

ճեղքվածքներն են: Մյուս արատները, ինչպիսիք են քիմքի ենթալորձաթաղան-

թային ճեղքվածքները, Պիեռ Ռոբինի համախտանիշը (եռյակ է՝ քիմքի ճեղքվածք, 

միկրոգենիա, լեզվի և կլանման մկանների պարեզ՝ գանգուղեղային նյարդերի 

բնածին թերֆունկցիայի հետևանքով), հեմիֆացիալ միկրոսոմիան (կամ 

առաջին և երկրորդ խռիկային աղեղների համախտանիշ. բնորոշ է ստորին 

ծնոտի մի կեսի թերաճ՝ հոդելունի հիպո- կամ ապլազիայի պատճառով, քունք-

ստործնոտային հոդի այլ բաղադրամասերի զարգացման արատներ, ստորին 
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ծնոտի թերաճած կեսին համապատասխան վերին ծնոտի կեսը և այտոսկրը 

լինում են թերաճած) բուժվում են շրթունքի և քիմքի ճեղքվածքների բուժման 

նույն սկզբունքներով: 

Շրթունքի և քիմքի ճեղքվածքներ: Շրթունքի ճեղքվածքներն առաջանում են 

ճակատի, քթի և վերին ծնոտի ելուստների սխալ ձուլման (սերտաճման) հե-

տևանքով: Եթե վերջինս միակողմանի է, 

ապա առաջանում է շրթունքի միակող-

մանի ճեղքվածք, իսկ եթե երկկողմանի է, 

ապա՝ երկկողմանի ճեղքվածք (նկ.7.4.1): 

Պատճառը ինֆեկցիաներն են, դեղա-

միջոցները (ֆենիտոն, էթանոլ, բարբի-

տուրատներ), ոչ լիարժեք սննդառեժիմը և 

հորմոնալ անհավասարակշռությունը 

առաջին եռամսյակի ընթացքում և գենե-

տիկ գործոնները: 

Շրթունքի ճեղքվածքը (քիմքի ճեղքվածքով կամ առանց դրա) հանդիպում է 

1:1000 հարաբերությամբ: Այն տղամարդկանց շրջանում կրկնակի շատ է, քան 

կանանց: Շրթունքի միակողմանի ճեղքվածքն ավելի շատ լինում է ձախ կողմում: 

Ճեղքվածքների դասակարգումը: Այն պայմանավորված է արատի աս-

տիճանով: Այս կատեգորիայում ճեղքվածքները լինում են երեք տեսակ` 

1) շրթունքի ճեղքվածք՝ համակցված ալվեոլի ճեղքվածքով (առաջնային քիմք, 

նկ. 7.4.2), 

2) կարծր և փափուկ քիմքի ճեղքվածք (երկրորդային քիմք, նկ.7.4.3), 

3) I և II տեսակների համակցում (նկ.7.4.4): 

Վեոյի՝ քիմքի ճեղքվածքների դասակարգումը: Վեոն (1922թ.) քիմքի 

ճեղքվածքները բաժանել է չորս տեսակի. 

  Դաս I. Փափուկ քիմքն ընդգրկող ճեղքվածք, որը կարող է լինել նաև 

ենթալորձաթաղանթային և արտաքուստ չերևալ (նկ.7.4.5): 

  Դաս II. Միջին գծի ճեղքվածք, որն ընդգրկում է ոսկրը և առկա է միայն 

քիմքի հետին հատվածում (նկ.7.4.6): 

 Դաս III. Միակողմանի ճեղքվածք, որը ձգվում է միջքմային, կտրիչային 

ոսկրի ու քմային դարակի միջանկյալ կարանով (նկ.7.4.7): 

  Դաս IV. Միակողմանի ճեղքվածք, որը ձգվում է միջքմային, կտրիչային 

ոսկրի և քմային դարակի միջանկյալ երկու կարաններով (նկ.7.4.8): 

Կլինիկաանատոմիական դասակարգումը. 

Դաս I: Փափուկ քիմքի բնածին ճեղքվածքներ` 

- գաղտնի, 

- մասնակի, 

- լրիվ: 

Դաս II: Փափուկ և կարծր քիմքերի բնածին ճեղքվածքներ` 

- գաղտնի, 

- մասնակի, 

Նկ. 7.4.1. ա) Շրթունքի երկկողմանի 

ճեղքվածք, 

բ) շրթունքի միակողմանի ճեղքվածք: 
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Նկ. 7.4.2. I տեսակ: Նկ.7.4..3. II տեսակ:

Նկ. 7.4.4. III տեսակ: 

ÜÏ. 7.4.5. Դաս I 

ÜÏ. 7.4.7. Դաս III 

ÜÏ. 7.4.6. Դաս II

ÜÏ. 7.4.8. Դաս IV

- լրիվ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Դաս III: Փափուկ քիմքի, կարծր քիմքի, ատամնաբնային ելունի բնածին լրիվ 

ճեղքվածքներ (միակողմանի և երկկողմանի): 

Դաս IV: Ատամնաբնային ելունի և քիմքի առաջնամասի բնածին ճեղքվածքներ` 

- մասնակի (միակողմանի և երկկողմանի), 

- լրիվ (միակողմանի և երկկողմանի): 

  Առաջային ճեղքվածքը պայմանավորված է առաջնային քիմքի արատա-

վոր զարգացմամբ՝ մեզենքիմային պակասի պատճառով: Հետին ճեղքվածքի 
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առաջացման պատճառը երկրորդային քիմքի արատավոր զարգացումն է՝ 

քմային դարակների սխալ ձուլման հետևանքով: 

  Երիտասարդ հիվանդների համար չի կարելի պատրաստել մշտական 

պրոթեզներ: Փոխարենը կարելի է պատրաստել ժամանակավոր և լավ հար-

մարեցված պրոթեզներ: Ժամանակավոր պրոթեզները մշտականով փոխարին-

վում են մոտավորապես 25 տարեկանում: Մասնակի շարժական պրոթեզը 

նախընտրելի է անշարժ պրոթեզից, քանի որ այն ավելի էսթետիկ է լնդային 

շրջագծի վերականգնման դեպքում և կարող է ծածկել մնացորդային ոչ էսթե-

տիկական ալվեոլյար ճեղքվածքը: Այս արատները վերացնելու ժամանակ 

ամենակարևոր գործոնը էսթետիկայի առկայությունն է: 

Հարկ է նշել, որ այս հիվանդների մեծ մասը ենթարկվել է արատի վիրա-

բուժական բուժման՝ նախքան օրթոպեդ-ստոմատոլոգին նրանց դիմելը: Այն 

հիվանդները, որոնց ալվեոլյար ճեղքվածքները լցնում են ոսկրային պատվաստ-

ներով, ավելի հեշտ են պրոթեզավորվում, քան բաց ճեղքվածքներ ունեցողները 

(նկ.7.4.9):  

 

 

  

Քիմքի հետին ճեղքվածքները սովորաբար բուժվում են օբտուրատորներով 

և քիմքը բարձրացնող պրոթեզներով: Դիմածնոտային պրոթեզավորման այս 

ապարատները դասվում են պայմանական պրոթեզների շարքին (ՄՇՊ, ԼՇՊ, 

ՄԱՊ): 

  Իմպլանտների տեղադրման նախագծի վերլուծությունը շրթունքի և քիմ-

քի ճեղքվածքների դեպքում: Սովորաբար վերին ծնոտի կողմնային մշտական 

կտրիչներն այս դեպքերում բացակայում են: Բացակայող ատամը (կողմնային 

կտրիչը) կարելի է վերականգնել մասնակի անշարժ պրոթեզով, մասնակի 

շարժական պրոթեզով, Մերիլանդի կամրջով կամ մեկ ատամին փոխարինող 

իմպլանտով: 

  Իմպլանտներն ունեն հետևյալ առավելությունները` 

 հենակետային ատամների հղկման կարիք չկա, 

 բացառվում է բնական ատամի ավելորդ բեռնվածությունը, 

 ուժ է հաղորդվում պատվաստված ոսկրին (նվազում է պատվաստի 

ներծծումը): 

  Վերին ծնոտի ձեռքբերովի արատներ 

Ձեռքբերովի արատների մեծ մասն առաջանում է նորագոյացությունների 

վիրահատական բուժման (ռեզեկցիայի) պատճառով: 

Նկ. 7.4.9. ա) Ալվեոլյար ճեղքվածք՝լցված ոսկրային պատվաստով,  

բ) բաց ալվեոլյար ճեղքվածք: 
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  Բարորակ ախտահարումները պետք է ավելի փոքր հատել: Դրանք հեշտ 

են վերականգնվում, մինչդեռ չարորակ նորագոյացությունների դեպքում շատ 

դժվար վերականգնվող տարածուն հատում: 

  Վերին ծնոտի շրջանում հաճախադեպ ուռուցքներն են`  

 էպիդերմոիդ քաղցկեղը (հիմնականում վերին ծնոտային խոռոչում), 

 թքագեղձի ուռուցքները (պլեոմորֆիկ ադենոմա, ադենոկիստոզ կար-

ցինոմա, մուկոէպիդերմոիդ կարցինոմա և ադենոկարցինոմա), 

 մեզենքիմային կարցինոման (լիմֆոսարկոմա, ռաբդոմիոսարկոմա, 

խոնդրոսարկոմա, նեյրոֆիբրոսարկոմա, անգիոսարկոմա և օստեոսարկոմա), 

 բարորակ մեզենքիմային ուռուցքները (ֆիբրոմա, հեմանգիոմա, ան-

գիոլեյոմիոմա, անգիոբլաստոմա, ֆիբրոլիպոմա և միքսոմա): 

Դենտալ ծագում ունեցող ուռուցքները նույնպես կարող են առաջանալ 

քիմքում: 

Միջին գծի գրանուլոմայի, Վեգեների գրանուլեմատոզի, մուկորմիկոզի և 

ասպերգիլոզի դեպքում, որոնք նորագոյացություններ չեն, բուժման ընթացքում 

նույնպես կարող է վիրաբուժական հատման անհրաժեշտություն առաջանալ:  

Վերին ծնոտի ձեռքբերովի արատի մյուս հիմնական պատճառը վնաս-

վածքն է: Ոչ ոք նախապես չի կարող գուշակել վնասվածքից առաջացած արատի 

բնույթն ու աստիճանը. դրանք պետք է քննարկվեն առանձին: 

 Վերին ծնոտի ձեռքբերովի արատների տեսակները: Վերին ծնոտի ձեռք-

բերովի արատները սովորաբար դասակարգվում են ըստ դրանց բարդության 

աստիճանի: Եթե վերին ծնոտն ամբողջովին հատված է, ապա արատը 

դիտարկվում է որպես ամբողջական մաքսիլեկտոմիա: Վերին ծնոտի կամ քիմքի 

մի մասի հատումը մասնակի մաքսիլեկտոմիա է: 

  Արամանին առաջարկեց վերին ծնոտի մասնակի արատների դասակար-

գում` ըստ դրանց բարդության աստիճանի. 

Դաս l: Աղեղի կեսը և քմային հարակից դարակն ընդգրկող միակողմանի արատ 

(արատը տարածվում է միջին գծով, իսկ աղեղի այդ կողմի բոլոր ատամները 

բացակայում են, նկ.7.4.10): 

Դաս ll: Աղեղի ժանիքից հետ եղած հատվածն ընդգրկող միակողմանի արատ 

(ժանիքից հետ եղած ատամները բացակայում են, նկ.7.4.11): 
 

 

 

 

 

 

 

Դաս lll: 

Քմային դարակների կենտրոնական մասն ընդգրկող արատ (բոլոր ատամները 

կարող են առկա լինել, նկ.7.4.12): 

Նկ. 7.4.10. Դաս I Նկ. 7.4.11. Դաս II 
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Դաս lV: Աղեղի մի կողմը և կտրիչային ոսկորն ամբողջությամբ ընդգրկող 

երկկողմանի արատ (առաջային բոլոր ատամները և մի կողմի հետին 

ատամները բացակայում են, նկ.7.4.13): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Դաս V: 

Երկկողմանի հետին արատ (առաջային ատամները մինչև P2-ն առկա են, 

նկ.7.4.14): 

Դաս Vl: Երկկողմանի առաջային արատ (առաջային ատամները մինչև P2-ը 

բացակայում են, նկ 7.4.15): 

 

 

 

 Ռեզեկցիայի հետևանքով առաջացած արատները կարող են վերա-

կանգնվել օբտուրատորների միջոցով: 

Հավելյալ մանրամասները կքննարկվեն հաջորդ բաժնում: 

 

ՍՏՈՐԻՆ ԾՆՈՏԻ ԱՐԱՏՆԵՐ 

Ստորին ծնոտի բնածին արատներ 

Ստորին ծնոտի բնածին արատները, որոնց դեպքում դիմածնոտային 

պրոթեզավորման կարիք կա, հազվադեպ են: Ստորին ծնոտի բնածին արատ-

ներն են միկրոգնաթիան, մանդիբուլոֆացիալ դիզօստոզները, քունքստործնո-

տային հոդի անկիլոզը և այլն: 

Ստորին ծնոտի ձեռքբերովի արատներ 

Ինչպես նշվել է վերին ծնոտի արատների նկարագրության մեջ, նորագո-

յացությունների ռեզեկցիան ստորին ծնոտի ձեռքբերովի արատների առա-

ջացման հիմնական պատճառներից է: 

Լեզվի, ըմպանի, բերանի հատակի տափակ բջջային քաղցկեղը (squamous 

cell carcinoma) պետք է անպայման ենթարկվի ռեզեկցիայի: Այս ուռուցքները 

սովորաբար ենթարկվում են կամ վիրաբուժական կամ ճառագայթային բուժ-

ման կամ՝ երկուսին էլ: Երբ ախտահարվում են նաև պարանոցի խորանիստ 

Նկ. 7.4.13. Դաս IVՆկ. 7.4.12. Դաս III 

Նկ. 7.4.14. Դաս V Նկ. 7.4.15. Դաս VI
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ավշային հանգույցները, անհրաժեշտ է արմանական հատել պարանոցի 

ավշային հանգույցները:  

 Ստորին ծնոտի ռեզեկցիան հաճախ կարող է հանգեցնել խոսելու և կուլ 

տալու ֆունկցիաների խանգարման (դիսֆունկ-

ցիայի), որոնց վերականգնումը շատ դժվար է: 

 Ստորին ծնոտի վնասվածքային արատներն 

առանձին կքննարկվեն հաջորդ բաժնում: 

  Ստորին ծնոտի ձեռքբերովի արատների 

տեսակները: Ստորին ծնոտի արատները դասա-

կարգվում են` պայմանավորված ռեզեկցիայի ծա-

վալով կամ ոսկրի կորստի աստիճանով: 

 Չընդհատվող արատ, որի դեպքում ստորին 

ծնոտի վերին հատվածը ռեզեկցված է, իսկ ստորին 

սահմանն ամբողջական է, այսինքն՝ արատը 

տեղաբաշխված է ատամնաբնային ելունի սահմա-

նում, և ստորին ծնոտի մարմնի ամբողջականու-

թյունը խախտված չէ: Այս արատները որևէ շեղում 

(դեվիացիա) չեն առաջացնում, և ծնոտը հեշտ է 

վերականգնվում (նկ.7.4.16.ա): 

 Ընդհատվող արատ, որի դեպքում ստորին 

ծնոտի ամբողջական հատվածը (սեգմենտը) ռեզեկցված է: Երբ ստորին ծնոտի 

պահպանված հատվածների միջև կապ չկա, տեղաշարժման պատճառով 

նկատվում է ստորին ծնոտի միջին գծի շեղում: Շեղումը կարող է առաջանալ նաև 

վիրահատման ժամանակ, երբ պահպանված եզրերը մոտեցնում են՝ ան-

ընդհատություն ստեղծելու նպատակով: Այս արատների դեպքում մեծ է դեմքի 

աղավաղման աստիճանը (նկ.7.4.16.բ, գ):  

Երբ ոսկրի ամբողջականությունը վերականգնվում է ոսկրային պատվաս-

տով վիրահատմամբ, և միացվում են ոսկրային պահպանված հատվածները 

(սեգմենտները), ապա ստորին ծնոտի շեղումները կամ իսպառ բացակայում են, 

կամ շատ քիչ են նկատվում: 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Նկ. 7.4.16. Ստորին ծնոտի չընդհատվող և ընդհատվող արատներ 

 

ա. Ստորին ծնոտի չընդհատվող բ. Ստորին ծնոտի ընդհատվող արատ: 

Նկ. 7.4.16. Ստորին ծնոտի 

չընդհանտվող և ընդհատվող 

արատներ
   գ. Ստորին ծնոտի ընդհատվող արատ: 
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 Ստորին ծնոտի ձեռքբերովի արատների դասակարգումը՝ ըստ Կանտորի 

և Կուրտիսի. 

 Դաս l: Եզրային մասնահատում (չընդհատվող արատ), որի դեպքում հե-

ռացված է ալվեոլյար ելունի և ծնոտի մարմնի մի մասը, իսկ ծնոտի ստորին եզրը 

պահպանված է (նկ.7.4.17): 

 

 
 

 
 

Նկ 7.4.17. Դաս I եզրային: Նկ.7.4.18. Դաս II:

Նկ. 7.4.19. ա. Դաս IIա Նկ. 7.4.19. բ. Դաս IIբ

Նկ 7.4.21. Դաս IV 

Նկ. 7.4.19. գ. Դաս IIգ Նկ. 7.4.20. Դաս III

Նկ 7.4.22. Դաս V



351 
 

Դաս ll: Հատվածային մասնահատում (ընդհատվող արատ), որի դեպքում 

միջին գիծը չի հատվում (նկ.7.4.18): 

ա. P2-ից հետ երկկողմանի մասնահատում (նկ.7.19.ա), 

բ. կողմնային կտրիչից հետ միակողմանի մասնահատում (նկ.7.4.19.բ), 

գ. ծնոտի մի կողմում կողմնային կտրիչից հետ, իսկ մյուս կողմում՝ P2-ից 

հետ` տեղաբաշխված երկկողմանի մասնահատում (նկ.7.4.19.գ): 

Դաս lll: Ստորին ծնոտի մասնահատում, որը հասնում է միջին գծին կամ 

հատում է այն (նկ.7.4.20): 

Դաս lV: Ստորին ծնոտի և քունքստործնոտային հոդի մասնահատում 

(նկ.7.4.21): 

Դաս V: Առաջային հատվածի մասնահատում (նկ.7.4.22): 
 

ՔՄԸՄՊԱՆԱՅԻՆ ԱՐԱՏՆԵՐ 
 

 Քմըմպանային արատները բնույթով քթըմպանային և բերանըմպանային 

հաղորդակցության փակմանը խանգարող քմային արատներ են: Փակման 

բացակայությունը խանգարում է խոսելու և կուլ տալու ֆունկցիաներին: 

Քանի որ խոսքը ձևավորված ֆունկցիա է, ուստի այն վիրաբուժական մի-

ջամտությունների կամ բնածին անոմալիաների դեպքում հեշտությամբ կարող է 

խանգարվել՝ առաջացնելով ռնգախոսություն (ռինոլալիա):  

Քմըմպանային արատների պատճառները: Քմըմպանային արատները 

կարող են առաջանալ բնածին անոմալիաների (քիմքի ճեղքվածք), զարգացման 

շեղումների (կարճ կարծր կամ փափուկ քիմք), ձեռքբերովի նյարդաբանական 

արատների և նորագոյացությունների՝ քթի խոռոչի մեծացման և խոսքի 

հստակության վատացման հանգեցնող վիրաբուժական հատման հետևանքով: 

Քմըմպանային արատների տեսակները: Քմըմպանային արատները լի-

նում են բնածին և ձեռքբերովի: 

  Քմըմպանային բնածին արատներ 

  Այսպիսի դասակարգումը պայմանավորված է հյուսվածքների ֆիզիոլո-

գիական և կառուցվածքային ամբողջականությամբ: 

1. Քմըմպանային ֆիզիոլոգիական արատներ (քմային անբավարա-

րություն): Այս արատը դրսևորվում է այն դեպքում, երբ քմըմպանային կա-

ռուցվածքային միավորները կա-

նոնավոր են, սակայն փակման 

մեխանիզմը բացակայում է, օրի-

նակ՝ նյարդաբանական հիվան-

դությունների դեպքում, ինչպիսիք 

են myastenia gravis-ը, ինսուլտը, 

գլխի փակ վնասվածքները 

(նկ.7.4.23):  

 

2. Կառուցվածքային ամբողջականության խախտմամբ առաջացող 

քմըմպանային արատներ (քմային թերություններ): Այս արատները դրսևորվում 

Նկ. 7.4.23. Քմըմպանային ֆիզիոլոգիական արատ:
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են այն դեպքում, երբ փափուկ քիմքի շարժունակությունը բնականոն է, բայց 

երկարությունը բավարար չէ քմըմպանային ամբողջական փակման համար, 

օրինակ՝ քիմքի ճեղքվածքը և փափուկ քիմքի արատները (նկ.7.4.24): 

Քմըմպանային ձեռքբերովի 

արատներ 

 Ձեռքբերովի քմըմպանային 

արատները բաժանվում են երկու 

խմբի` 

 1. նորագոյացությունների 

վիրաբուժական ռեզեկցիայի հե-

տևանքով առաջացող արատներ, 

 2. վնասվածքների և նյարդային 

անբավարարության հետևանքով առաջացող արատներ: 

  Քմըմպանային արատների բուժումը. 

 Քմային անբավարարության հետևանքով առաջացած քմըմպանային 

բնածին արատները կարող են վերացվել վիրաբուժական ռեկոնստրուկտիվ 

եղանակով, որին պետք է հետևի օբտուրատորի ներմուծումը՝ քմային 

մնացորդային անբավարարությունը նույնպես վերացնելու համար: 

 Կառուցվածքային ամբողջականության խանգարման հետևանքով առա-

ջացած քմըմպանային բնածին արատների բուժումը հնարավոր է քիմքի 

վիրահատմամբ: 

 Վիրաբուժության ռեզեկցիայի հետևանքով առաջացած քմըմպանային 

ձեռքբերովի արատների բուժումը հնարավոր է վիրաբուժությամբ (ռե-

կոնստրուկցիայով) և պրոթեզավորմամբ (օբտուրատրով): 

 Վնասվածքից և նյարդային (նյարդային) անբավարարությունից առաջացած 

քմըմպանային ձեռքբերովի արատների վերացումը հնարավոր է 

պրոթեզավորման եղանակով՝ քիմքը բարձրացնող պրոթեզների օգ-

տագործմամբ: 
 

  ԱՐՏԱԲԵՐԱՆԱՅԻՆ ԱՐԱՏՆԵՐ 

Արտաբերանային արատներն առաջանում են վնասվածքների, նորագո-

յացությունների կամ բնածին անոմալիաների (զարգացման խանգարումների) 

դեպքում: Վնասվածքից առաջացող արտաբերանային արատները դասվում են 

վնասվածքային արատների շարքին: 

 Գլխի և պարանոցի հաճախադեպ նորագոյացություններն են` 

 էպիթելային ուռուցքները (դեմքի էպիթելային ուռուցքները կարող են 

ունենալ մելանոցիտիկ, կերատինոցիտիկ կամ ադրենալ (մակերիկամային) 

ծագում), 

 շարակցական հյուսվածքի ուռուցքները՝ ադենոման, ֆիբրոման, լեյո-

միոման, լիմֆոման: 

 Վիրահատությունից (ռեզեկցիայից) հետո հաջորդում է հիվանդների օր-

թոպեդիկ վերականգնման (ռեաբիլիտացիայի)փուլը: Պրոթեզները պետք է հա-

մապատասխանեն ուռուցքների չափերին, սահմաններին և տեղաբաշխմանը: 

Նկ.7.4.24. Քմըմպանային անատոմիական արատ: 
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 Դիմածնոտային պրոթեզավորման կարիք ունեցող արտաբերանային 

բնածին անոմալիաներ են ականջի, աչքի, քթի, շրթունքի և այտի արատները: 

 Ականջի արատներն են՝ 

- միկրօտիան (փոքր ականջ), որը զուգորդվում է լսողական արտաքին անցուղու 

ատրեզիայի (բացակայության) հետ, 

- անօտիան (ականջի խեցու ամբողջական բացակայություն), 

- ականջի փոքր արատները: 

 Քթի արատներն առաջանում են վիրահատության` ռինոտոմիայի 

հետևանքով: 

 Աչքի արատներն են՝ 

- ակնագնդի արատը՝ ինտակտ կոպերով, 

- ակնագունդը և կոպերն ընդգրկող արատը: 

Աչքի արատների մեծ մասն առաջանում է վիրաբուժական միջամտու-

թյունից, որոնցից են ակնագնդի էվիսցերացիան (կամ էկզենտերացիա)՝ 

սկլերայի պահպանմամբ, էնուկլեացիան և էքսցենտրացիան: 

 Շրթունքի և այտի արատներն են՝ 

- կրկնակի շրթունքը,  

- հեմիֆացիալ միկրոսոմիան և այլն: 

 Վերոնշյալ արատների համակցությունը: 

Այս պրոթեզների պատրաստման կարևորագույն խնդիրը գեղեցիկ դիմա-

գծերի (էսթետիկայի) ապահովումն է: Այդ պատճառով այս պրոթեզների մեծ 

մասը ֆունկցիոնալ չէ: 

 Ամենաշատ օգտագործվող դիմածնոտային արտաբերանային պրոթեզ-

ները նկարագրված են հաջորդ բաժնում: 
 

ՎՆԱՍՎԱԾՔԱՅԻՆ ԱՐԱՏՆԵՐ 
 

Այսօրինակ արատների առաջացման ընդհանուր պատճառը ֆիզիկական, 

ջերմային ու էլեկտրական ազդակներից առաջացող վնասվածքներն են: 

Վնասվածքները կարող են դասակարգվել հիվանդությունների միջազգային 

դասակարգմամբ՝ կոչվելով դիտավորյալ և դիպվածային վնասվածքներ: 

  Դիպվածային վնասվածքների պատճառներն են՝ 

- ճանապարհատրանսպորտային վթարները, 

- բարձր տեղից ընկնելը, 

- հրդեհները և այրվածքները, 

- թունավորվելը, 

- ասպիրացիան, 

- հրազենային պատահական վիրավորումները, 

- ավիավթարները, 

- ջրային տրանսպորտի վթարները, 

- էլեկտրական հոսանքահարումը: 

 Վնասվածքային արատները նեոպլաստիկ (նորագոյացություններից առա-

ջացած) արատներից տարբերվում են նրանով, որ. 

 Չեն առաջանում կանխատեսվող մասերում: 
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 Հիվանդները սովորաբար չեն ունենում օրգանիզմի ընդհանուր խնդիրներ, 

համակարգային հիվանդություններ (նեոպլաստիկ արատներով 

հիվանդները հաճախ ունեն համակարգային բարդություններ): Այդ պատ-

ճառով այս հիվանդներն ավելի հեշտ են ապաքինվում, քան նեոպլաստիկ 

արատներ ունեցողները: 

 Վնասվածքային արատներ ունեցող հիվանդներն ավելի պահանջկոտ են 

էսթետիկայի հարցում, քան նեոպլաստիկ արատներ ունեցողները: 
 

Դիմածնոտային վնասվածքների տեսակները 

 

Դիմածնոտային վնասվածքները կարելի է խմբավորել հետևյալ կերպ` 

 կարծր հյուսվածքների վնասվածքներ՝ ներառյալ գանգի, ակնակապիճի, 

քթի, ծնոտների կոտրվածքները, 

 փափուկ հյուսվածքների վնասվածքներ՝ ներառյալ քունքստործնոտային 

հոդը և վնասվածքի շրջանի մյուս փափուկ հյուսվածքները: 

 Ինչպես նշվեց, վնասվածքի դեպքում վնասվածության աստիճանը և պա-

հանջվող ռեաբիլիտացիան անկանխատեսելի են: Այս արատները վերացնելու 

համար օրթոպեդ-ստոմատոլոգները պետք է ունենան դիմածնոտային վնաս-

վածքների և դրանց բուժման մասին համալիր և հիմնավոր գիտելիքներ: 

Այս վնասվածքները խիստ կարևորվում են, երբ առաջանում են մասնակի 

կամ լրիվ անատամ հիվանդների շրջանում, որոնց համար պրոթեզը կարող է 

ծառայել որպես բեկակալ՝ կոտրված հատվածները մոտեցնելու և ամրացնելու 

(ֆիքսելու) համար: 
 

Վնասվածքներով հիվանդների բուժման նպատակները 
 

  Վնասվածքով հիվանդների բուժման հիմնական նպատակները վեցն են. 

1. Բերանով սննդի ընդունման վերականգնում: Սա վերականգնման 

առաջնային նպատակն է. հիվանդի համար կարևորը սնունդը կանոնա-

վորապես ընդունելն ու ծամելն է: 

2. Քիմքի փակում, որը կարելի է իրականացնել վիրաբուժական եղանակով 

կամ ժամանակավոր պրոթեզի միջոցով: 

3. Լեզվի զգացողության և շարժունության ապահովում, որն անհրաժեշտ է 

ծամելու և խոսելու ժամանակ լեզվի աշխատանքի համար: Լեզվի 

շարժունակությունը սահմանափակող սպիացած հանգույցները պետք է 

հեռացվեն: 

4. Շուրջբերանային օրգանների կանոնավոր գործունեության ապահովում, 

որի դեպքում շրթունքը պետք է լինի շարժուն, որպեսզի կառավարի թքի 

և սննդագնդի տեղաշարժը: 

5. Վերին և ստորին ծնոտների վերակառուցում: Կմախքային և ատամնային 

վերակառուցումն անհրաժեշտ է ճիշտ օկլուզիա ստանալու համար 

(ծամիչ ֆունկցիա): 

6. Տեսք: Տեսքի վերականգնումը առաջնային և խիստ կարևոր նպա-

տակներից է: 
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  Վնասվածքով հիվանդների բուժումը սովորաբար իրականացվում է չորս 

փուլով.  

I փուլը հիվանդի վիճակի առաջնային կայունացումն է (ստաբիլիզացիան), 

որը տևում է 2 շաբաթ: Այդ ընթացքում բժիշկը հետևություններ է անում և 

կազմում է բուժման պլանը: 

II-ը սկզբնական բուժման փուլն է, որը տևում է 2-8 շաբաթ: Այս փուլում 

իրականացվում են միջծնոտային ամրակցումը (ֆիքսացիան), բեկակալումը 

(շինավորումը), էնդոդոնտիկ բուժումը և այլն: 

III-ը բուժման միջանկյալ փուլն է, որը տևում է 3-8 ամիս: Այս փուլում 

պատրաստվում են այն պրոթեզները, որոնցով հնարավոր է ուղղել առաջացած 

ձևափոխությունները և վերականգնել հյուսվածքների կանոնավոր ուրվագծերը: 

IV-ը բուժման վերջնական փուլն է, որը տևում է 5-6 ամսից մինչև 3 տարի: 

Մշտական պրոթեզները, ինչպիսիք են լրիվ շարժական պրոթեզը, մասնակի 

անշարժ պրոթեզը, իմպլանտը և այլն, պատրաստվում են այս փուլում: 

 

ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ԱՐԱՏՆԵՐԻ ՊՐՈԹԵԶԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 

ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՊՐՈԹԵԶՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 

  Գործնականում պատրաստվել են տարբեր տեսակի դիմածնոտային 

պրոթեզներ: Ըստ տեղակայման, կիրառման և վերականգնվող շրջանի՝ 

դիմածնոտային պրոթեզները դասակարգվում են հետևյալ կերպ. 

 Դիմածնոտային պրոթեզներ 

 վերին ծնոտի պրոթեզներ ՝  

 լրիվ շարժական պրոթեզներ, 

 մասնակի շարժական պրոթեզներ, 

 օբտուրատորներ, 

 իմպլանտներ, 

 ստորին ծնոտի պրոթեզներ` 

 լրիվ շարժական պրոթեզներ, 

 մասնակի անշարժ պրոթեզներ, 

 ապարատներ ստորին ծնոտի վարժությունների համար, 

 իմպլանտներ, 

 արտաբերանային` 

 ականջի պրոթեզներ, 

 աչքի պրոթեզներ, 

 քթի պրոթեզներ, 

 համակցված պրոթեզներ, 

 շրթունքի և այտի պրոթեզներ, 

 համակցված պրոթեզներ: 
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ԼՐԻՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ՊՐՈԹԵԶՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ 

ՊՐՈԹԵԶԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 
 

Դիմածնոտային արատները լրիվ անատամ հիվանդների շրջանում սո-

վորաբար վերացվում են լրիվ շարժական ձևափոխված ատամնաշարերով՝ 

պրոթեզներով: Քանի որ արատի չափը և աստիճանը շատ փոփոխական են, 

ուստի պրոթեզների պատրաստման հստակորեն սահմանված կանոններ չկան: 

Այս բաժնում կքննարկվեն դիմածնոտային արատները վերացնող լրիվ 

շարժական պրոթեզների օգտագործումը: 
 

Շրթունքի և քիմքի ճեղքվածքներ ունեցող հիվանդների լրիվ շարժական 

պրոթեզների առանձնահատկությունները 

 Դժվար է պատրաստել լրիվ շարժական պրոթեզ քիմքի ճեղքվածք ունե-

ցող հիվանդի համար, որովհետև վերին ծնոտի չափը ստորին ծնոտի համեմա-

տությամբ շատ փոքր կլինի՝ դեպի վար և դեպի առաջ աճի նվազեցման 

պատճառով: 

 Այս հիվանդների շրջանում քմային կամարը խոր չէ (մակերեսային է), 

իսկ պահպանված ալվեոլյար ելունի բարձրությունը իջած է, որ կարող է 

հանգեցնել կայունության խանգարման: 

 Ալվեոլյար ելունների ապաճի հետևանքով միջկամարային (վերին և 

ստորին ծնոտների միջև) տարածությունն աճում է: 

 Հնարավոր չէ ձեռք բերել պատշաճ հենակետ՝ քիմքի ոսկրի նվազման 

պատճառով: 

 Վիրահատական միջամտությունից հետո փափուկ քիմքի սպիացման 

հետևանքով դժվարանում է տատանվող «Ա» գիծը տարբերելը:  

 Սպիացած հյուսվածքներն ավելի ամուր և ուժգին են դիմադրում 

ճնշմանը, հետևաբար այդ հատվածներում պրոթեզը պետք է ռելիեֆայնություն 

ունենա: 

 Հիվանդը պետք է տեղեկացված լինի բուժման բարդությունների մասին: 

 Մինչև դրոշմ ստանալը քթի խոռոչի հետ հաղորդակցվող մասերը պետք 

է փակել վազելինով ներծծված թանզիվով: 

 Պետք է խուսափել մետաղական օքսիդի և գիպսե դրոշմանյութերից, 

որովհետև դրանք կարող են թափանցել ֆիստուլոզ բացվածքների մեջ և դուրս 

չգալ: Նախընտրելի են թերմոպլաստիկ և ալգինատային դրոշմանյութերը: 

 Երկրորդ բուժայցին թերմոպլաստիկ դրոշմանյութով ձևավորում են 

անհատական գդալի եզրերը և արատի հատվածը, որպեսզի դրոշմը ճշգրիտ 

արտապատկերի արատի սահմանները: Դրոշմը պետք է ստանալ արագ 

կարծրացող <<Regular bodied>> սիլիկոնային դրոշմանյութերով: 

 Սպիների առկայության դեպքում դժվար է արձանագրել շրթունքային 

անցման ծալքի ճիշտ խորությունը: Շրթունքները պետք է անընդհատ շարժվեն 

ներքև, առաջ և կողք՝ ճշգրիտ խորություն արձանագրելու համար: 

 Ժամանակավոր ատամնաշարի համար դժվար է պատրաստել լավ հենք, 

ուստի մշտական ատամնաշարի հենքը պատրաստելիս պետք է նկատի առնել և 
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շտկել ժամանակավոր ատամնաշարի թերությունները՝ ավելի լավ կայու-

նություն ապահովելու համար: 

 Ատամնաշարի հենքի հետին սահ-

մանի սահուն անցումը դեպի հյուսվածքներ 

ապահովելու համար այն պետք է վերջանա 

սպիների միջանկյալ փոսության մեջ՝ 

խուսափելով լեզվի կողմից միջամտությունից 

(նկ. 7.4.25): 

 Վերին ծնոտի օկլյուզիոն գլանակը 

պետք է ուրվագծվի ըստ սպիացած 

շրթունքի շրջագծի: 
 Գեղագիտական նկատառումով 

վերին ծնոտի ատամները պետք է դա-

սավորել հնարավորինս ուղղահայաց 

դիրքով: Սկզբում դասավորվում են ստորին 

ատամները, որոնք ուղեցույց են ծառայում 

վերին ծնոտի ատամների տեղադրման 

համար: 

 Ատամները շարվելու ժամանակ 

հիվանդի ներկայությունը ցանկալի է: 

 Շրթունքի սպիին հարակից ատամը՝ 

սովորաբար կողմնային կտրիչը, պետք է 

տեղադրվի օկլյուզիոն հարթություններից 

վեր՝ լեզվային աննշան պտտմամբ նպաս-

տելով սպիի սակավ տեսանելիությանը 

(նկ.7.4.26): 
 

 Գեղագիտական նկատառումներով ատամնաշարի հենքի շրթնային եզրը 

պետք է բարակ և փոքր լինի:  

 Ատամնաշարի վերամշակումից հետո պլաստմասսայի փոքր ար-

տացցվածքները և անկանոնությունը պետք է հղկել՝ նախքան բերանի խոռոչում 

տեղադրելը: 

 Շրթունքի նախադռան ամբողջ հատվածը պետք է ճշգրտվի միայն պրո-

թեզի փորձարկումից և ճշգրտող մածուկով կամ մոմով ստուգելուց հետո: 

 Ամբողջական ատամնաշարեր կարելի է պատրաստել առողջ մնացած 

ատամների, իմպլանտների կամ երկուսի վրա միաժամանակ: Կարելի է նաև 

պատրաստել հետին ատամների վրա արհեստական պսակներ ունեցող վերին 

ծնոտի մասնակի պրոթեզ: 

Ամբողջական մաքսիլեկտոմիայի արատների դեպքում նախատեսվող 

լրիվ շարժական պրոթեզներ 

 Այս հիվանդների վերին ծնոտն ունի մեծ արատ. ատամնաբնային 

պահպանված կատարի ուղիղ կեսը չկա: 

Նկ. 7.4.25. Ատամնաշարի հետին 

սահմանը պետք է վերջանա փափուկ

քիմքի վրա եղած սպիների 

միջանկյալ փոսության մեջ 

Նկ. 7.4.26. Գեղագիտական 

նկատառումով շրթունքի սպիին կից 

կողմնային կտրիչը պետք է տեղակայվի 

օկլյուզիոն հարթությունից վեր՝ լեզվային

պտտմամբ: 
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 Վատ ռետենցիան օդի արտահոսքի, անբավարար հենարանի և ան-

կայունության պատճառով է, որը պայմանավորված է հյուսվածքների կրող 

մակերեսի նվազմամբ և պերիֆերիկ լիարժեք հերմետիկության խանգարմամբ: 

 Արատի ուրվագիծը և կարծր քիմքի պահպանված հատվածը պետք է 

ներգրավվեն՝ պրոթեզի ռետենցիան մեծացնելու համար: 

 Պահպանված մնացորդային ալվեոլjար կատարի բարձրությունը և 

շրջագիծը նույնպես պայմանավորում են ատամնաշարի կայունությունը: 

 Լրիվ շարժական ատամնաշարի արատի մասում տեղակայված հատ-

վածը ատամնաշարի օբտուրատորն է (նկ. 7.4.27): Արատի սահմաններում 

օբտուրատորի պտույտի հնարավորությունը պայմանավորված է երեք 

գործոնով` 
 

- պահպանված կարծր քիմքի մեծութ-

յամբ և ուրվագծով, 

- արատի լորձաթաղանթային ծած-

կույթի չափերով և ուրվագծով, 

- ներքնափոսերի և արատի սահման-

ներում ու դրա պերիֆերիկ մասերում 

հենակետային շրջանների առկայությամբ: 

 Ատամնաշարը կարող է նաև 

պտտվել արատի առաջային պատի շուրջ, 

ինչպես պրոթեզն է պտտվում ծամելու 

ընթացքում: 

 Քմային քառակուսի կամ օվալաձև 

կամար ունեցող հիվանդների շրջանում 

ռետենցիան և կայունությունն ավելի 

բարձր են, քան կոնաձև կամար ունեցող 

հիվանդներինը, որն առաջանում է 

մակերեսի մեծացման հետևանքով: 

 Արատի վրա տեղադրված մաշ-

կային լաթի (պատվաստի) և բերանի 

լորձաթաղանթի միջև առաջանում է օղակաձև սպի (նկ. 7.4.28): Այն բավականին 

առաձգական է և հեշտացնում է պրոթեզը դնելն ու միաժամանակ՝ բավականին 

պինդ է, որի շնորհիվ կանխում է պրոթեզի հանկարծակի տեղաշարժը: Այդ սպին 

գործում է «քսակի թելի» պես՝ ապահովելով հավելյալ ռետենցիա, և ավելի բարձր 

ռետենցիա ստանալու նպատակով պետք է ատամնաշարի եզրերն ընկղմել այդ 

օղակի մեջ:  

 Հավելյալ ռետենցիա կարելի է ստանալ, եթե ատամնաշարը երկա-

րաձգվի մինչև փափուկ քիմքի քթային մակերես կամ քթային անցուղի: Այս 

երկարաձգման դեպքում պետք է օգտագործվեն էլաստիկ նյութեր՝ ռեսպիրատոր 

էպիթելի վրա գրգռիչ ազդեցությունը կանխելու նպատակով: 

 Դրոշմը սովորաբար ստանում են ոչ դարձուն հիդրոկոլոիդներով: Նախ-

քան դրոշմ ստանալը արատի մակերեսը պետք է մաքրվի թքից (լորձից): 

Նկ. 7.4.27. Արատի մեջ տեղակայված

լրիվ շարժական ատամնաշար 

օբտուրատորով: 

Նկ. 7.4.28. Արատի շուրջը ձևավորված

օղակաձև պահող սպին: 
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 Եթե հնարավոր չէ ստանդարտ գդալի մեջ լցնել անհրաժեշտ քանակով 

դրոշմանյութ, ապա նախքան գդալը տեղադրելը պետք է դրոշմանյութը 

ներարկիչով լցնել արատի մեջ: 

 Ախտորոշիչ մոդելները պատրաստում են ատամնաբուժական գիպսով, 

անբարենպաստ ներքնափոսերը մոդելի վրա փակվում են:  

 Նախընտրելի է անհատական գդալի եզրերի հատվածային ձևավորումը: 

Սկզբում ձևավորվում են պերիֆերիկ հատվածները, հետո՝ արատի շրջանը՝ 

հետևելով սպիի օղակին: 

 Այդ դեպքում ամենակարևորը փափուկ քիմքի հարակից եզրի ձևա-

վորումն է, քանի որ խոսելիս և կուլ տալու ընթացքում դրանով է պայմանա-

վորված պրոթեզի ֆունկցիոնալ կայունությունը: 

 Կերպառուից անհատական գդալը դրոշմանյութի համար տարածու-

թյան հնարավորություն է ընձեռում: Դրոշմն 

ստանում են սովորականի պես: 

 Օկլյուզիոն ուղղահայաց 

փոխհարաբերությունը գրանցվում է սահ-

մանված մեթոդով: Որպես արձանագրիչ 

միջոց կարելի է օգտագործել արձանագրիչ 

մոմ կամ սիլիկոն: 

 Քանի որ վերին ծնոտի մոդելն այս 

հիվանդների շրջանում սովորաբար լայն է 

լինում (քանի որ այն ընդգրկում է արատը), 

ուստի կարող են կիրառվել ձևափոխված 

արտիկուլյատորներ, ինչպիսին է TMJ 

արտիկուլյատորը (նկ. 7.4.29): 

 Ատամները դասավորվում են մոմե գլանակների եզրագծերին և անա-

տոմիական կողմնորոշիչներին համապատասխան: Ատամնաշարը փորձարկ-

վում է սովորականի պես: 

 Աշխատանքային մոդելը կարող է ունենալ ավելի լայն և ռելիեֆային մա-

կերես, քան փորձնական հենքը: Այդ պատճառով հնարավոր է վերջնական 

պրոթեզի սահմանները և մակերեսը ընդարձակել: 

 Ատամնաշարի հյուսվածքային մակերեսը պետք է լավ հղկվի (փայլեցվի) 

պեմզայով, ատամնաշարերի գործունեության ընթացքում հյուսվածքների 

ֆունկցիոնալ բեռնվածությունը նվազեցնելու համար: 

 Պրոթեզի սահմանները ստուգելու համար կարելի է օգտագործել ճնշում 

հայտնաբերող մածուկ: 

 Սովորաբար հարկ է լինում կատարել այսպիսի ատամնաշարերի վերա-

հենքավորում, քանի որ հյուսվածքների կազմավորման հետևանքով արատը 

կարող է վերակառուցվել և փոփոխվել: 

  

Նկ. 7.4.29. TMJ արտիկուլյատոր: 
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Մասնակի մաքսիլեկտոմիաների դեպքում նախատեսվող լրիվ շարժական 
ատամնաշարեր 

 

 Այս հիվանդների դեպքում կանխորոշումն ավելի դրական է, քան տոտալ 

մաքսիլեկտոմիայի դեպքում: 

 Ատամնաշարի պտույտը կարող է փոփոխվել՝ ըստ արատի տեղակայ-

ման: 

 Ատամնաշարի կանխորոշումը կարող է փոփոխվել ըստ արատի չափի: 

 Պատրաստման գործընթացը նույնն է (ինչպես ամբողջական 

մաքսիլեկտոմիայի արատների դեպքում): 

Ստորին ծնոտի կողմնային ընդհատվող արատի դեպքում նախատեսվող լրիվ 
շարժական ատամնաշարեր 

 Այս դեպքում առկա է ստորին ծնոտի միայն մի կեսը կամ 2/3-ը, այդ 

պատճառով էլ ռետենցիան և կայունությունը փոխպայմանավորված են: 

 Այսպիսի արատներ ունեցող հիվանդների մեծ մասը բուժվել է ճա-

ռագայթային թերապիայով, հետևաբար ունի ատրոֆիկ և փխրուն լորձա-

թաղանթ, փափուկ հյուսվածքների զգայնություն, գրգռում և խոցոտում: 

 Թքի նվազ սեկրեցիան և մուցինոզ թանձր թքի առկայությունը կարող են 

թուլացնել ռետենցիան: 

 Ստորին ծնոտի փակման անկանոն ուղին հանգեցնում է լատերալ տե-

ղաշարժման` ճնշում առաջացնելով ատամնաշարի վրա: Ստորին ծնոտի 

շեղումը ոչ ճիշտ ուրվագծերով և ծնոտների ոչ ճիշտ հարաբերությունը 

խաթարում են արհեստական ատամների կանոնավոր դասավորությունը: 

 Ատամնաշարերի կանխորոշումը պայմանավորող գործոններն են` 

- ոսկրի և փափուկ հյուսվածքների մասնահատման աստիճանը (փոքր 

մասնահատումն ունի դրական կանխորոշում), 

- լեզվի, բերանի հատակի և այտային լորձաթաղանթի ընդգրկումը 

մասնահատման ընթացքում, 

- լեզվի շարժողական և զգացողական վերահսկումը, 

- լեզվի ծավալը և շարժունակությունը, 

- լեզվի դիրքը (եթե լեզվի հիմքը մասնահատված է, այն ունի տեղա-

շարժված դիրք), 

- ստորին ծնոտի շեղումը, 

- ստորին ծնոտի բնական շարժումները, 

- հետվիրահատական շրթունքի փակումը և վերահսկումը (սովորաբար 

ստորին շրթունքը ռեզեկցված հատվածում տեղաշարժվում է դեպի հետ՝ 

հանգեցնելով շրթունքի և այտի հպման), 

- ետճառագայթային հետևանքները: 

 Եզրերի ձևավորման ժամանակ չմասնահատված հատվածը պետք է 

ձևավորվի վերջինիս ամբողջ խորությամբ: 

 Լեզվային սահմանը մասնահատված և չմասնահատված կողմերում 

պետք է ճշգրտորեն արձանագրվի ատամնաշարը տեղադրելու և ռետենցիան 

բարելավելու համար: 
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 Պրոթեզի հենակետ կարող են ծառայել թշային դարակը, ալվեոլյար 

ելունի կատարը, հետաղորիքային բարձիկը և մասնահատված ոսկրից հետ 

գտնվող փափուկ հյուսվածքների բարձիկը:  

 Մասնահատված կողմում շրթունքը և 

այտը կարող են լինել բավականին սպիացած և 

կարող են տեղաշարժել պրոթեզը: Ատամնաշարի 

եզրը պետք է նախագծվի այնպես, որ ստորին 

շրթունքն ուղղվի դեպի մասնահատված կողմը: 

Շրթնային այս սահմանը կոչվում է շրթունքի 

հենարան (նկ. 7.4.30): 

 Ծնոտների փոխհարաբերությունը գրան-

ցելիս ժամանակ վերին ծնոտի օկլյուզիոն 

գլանակի շրթնային ամբողջականությունը պետք 

է պակասեցվի՝ ծնոտների տարբերությունը 

սակավ տեսանելի դարձնելու համար: 

 Լեզվի շարժունակության սահմանափակում ունեցող հիվանդների 

օկլյուզիոն ուղղահայաց բարձրությունը պետք է նվազեցվի, որպեսզի չխա-

թարվի խոսքային գործունեությունը: 

 Չմասնահատված կողմի հետին ատամները պետք է տեղակայվեն ավելի 

թշային` ծամողական ճնշումը հենակետային շրջաններին ավելի շատ 

փոխանցելու նպատակով: 

 Մասնահատված կողմի հետին ատամները պետք է տեղակայվեն կա-

տարից դեպի լեզուն: Այտի լորձաթաղանթի սպիները կարող են պինդ լինել, 

ինչպես նաև տեղաշարժել ատամնաշարը: Վերջինս կանխարգելվում է 

ատամների լեզվային տեղադրմամբ: 

 Վերին ծնոտի ատամնաշարի վրա անհրաժեշտ է պատրաստել օկլյու-

զիոն ուղղորդիչները` նկատի առնելով դրանց տարբերությունները: Մասնա-

հատված կողմում օկլյուզիոն ուղղորդիչները տեղակայվում են այտի կողմից, 

իսկ չմասնահատված կողմում` քիմքի կողմից: 

 Ստորին ծնոտի ատամները պետք է ուղղորդիչներին հպվեն առանց 

նախնական ուղղորդման: Ստորին ծնոտի շարժումների ժամանակ դրական 

հպում հայտնաբերելու համար այդ ուղղորդիչների վրա տեղադրվում է 

արձանագրիչ մոմ: 

 Պրոթեզների պատրաստման մյուս փուլերն իրականացվում են սո-

վորականի պես: 

 Անհրաժեշտ է հիվանդին զգուշացնել, որ պրոթեզները ծամելու համար 

օգտագործի տեղադրելուց առնվազն մեկ շաբաթ անց: 

 Ուղղորդիչները պետք է շտկվեն հետագա այցերի ժամանակ` օկլյուզիան 

կարգավորելու նպատակով: 

 Շրթունքի հենարանները կարող են ավելացվել ինքնակարծրացող 

պլաստմասսայով` շրթունքը կծելը բացառելու նպատակով: 

 

Նկ. 7.4.30. Ստորին ծնոտի 

ատամնաշար՝շրթունքի 

հենարանով: 
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ՄԱՍՆԱԿԻ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՏԱՄՆԱՇԱՐԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ 

ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՊՐՈԹԵԶԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 
 

 Այս բաժնում կներկայացվեն վերին և ստորին ծնոտների տարբեր արատ-

ների վերացման համար նախատեսված մասնակի շարժական պրոթեզների 

անհրաժեշտ ձևափոխությունները: 
 

Քիմքի և շրթունքի ճեղքվածքների դեպքում նախատեսվող մասնակի 
շարժական ատամնաշարեր 

 

 Շրթունքի և փափուկ քիմքի ճեղքվածք ունեցող հիվանդների համար 

(քմըմպանային անբավարարություն) պետք է պատրաստել քիմքը բարձրացնող 

պրոթեզով, օբտուրատորով կամ առանց օբտուրատորի մասնակի շարժական 

ատամնաշարեր: 

 Ոլորապտույտ խուղակը, ինչպես նաև այլ բացվածքներ կարող են առկա 

լինել այն հիվանդների շրջանում, որոնց ոսկրի պատվաստում չի կատարվել՝ 

ճեղքը լցնելու համար: Այս արատների մեջ դրոշմանյութի ներթափանցումը 

կանխելու նպատակով դրանք պետք է փակել վազելինով պատված թանզիվե 

վիրախծուծով: 

 Ապաքինված փափուկ հյուսվածքներում առաջանում են ամուր սպիա-

ցումներ: Հյուսվածքների այս սպիացումները նման են լորձաթաղանթի ոլորա-

պտույտ անշարժ ծալքերի: Այս դեպքում մասնակի շարժական ատամնաշարը 

պետք է նախագծվի այնպես, որ դրա եզրերը շրջանցեն սպիները և չհատեն 

դրանք: 
 

Ամբողջական մաքսիլեկտոմիայի արատների դեպքում նախատեսվող 
մասնակի շարժական ատամնաշարեր 

 

 Պրոթեզավորման ելքը պայմանավորված է պահպանված ատամների 

քանակով: Պահպանված բնական ատամները նպաստում են պրոթեզի 

հարմարավետությանը, էսթետիկ տեսքին և գործունեությանը: 

 Արատի չափն ազդում է պրոթեզի կայունության վրա: Մեծ արատների 

դեպքում հենակետը լինում է շատ փոքր, իսկ պրոթեզը՝ ծանր և մեծ: Արատի 

շրջանում պրոթեզն ունենում է առավելագույն պտույտ: Գրավիտացիոն ուժերը 

(դեպի վար ձգող) կարող են ավելի վատացնել իրավիճակը: 

 Պրոթեզի տեղաշարժումը պայմանավորված է քիմքի և անատամ ալ-

վեոլյար ելունի որակով: Պրոթեզը պետք է նախագծվի այնպես, որ ծամիչ ուժերն 

անատամ ալվեոլին և պահպանված ատամներին բաշխվեն հավասարաչափ:  

 Անատամ շրջանը (արատը) կարող է ձգվել միջին գծից դեպի առաջ, 

ինչպես նաև հետ` դեպի փափուկ քիմքը: Հետևաբար այս հիվանդների համար 

պահանջվում է Քենեդիի II դասի երկար թևով մասնակի պրոթեզ: 

 Քմային քառակուսի կամ օվալաձև կամարն ավելի բարենպաստ է պրո-

թեզավորման համար, քան կոնաձև կամարը: Քմային կոնաձև կամարը 

պակասեցնում է պրոթեզի հենման մակերեսը, որը կարող է հանգեցնել արատի 

մեջ պրոթեզի պտտմանը և ծամելու ընթացքում դրա շարժմանը: 
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 Բնական ատամների պահպանումը բուժման առաջնային խնդիրն է: 

Պրոթեզը պետք է պատրաստել այնպես, որ հենակետային ատամները զերծ 

լինեն ավելորդ ուժերի ազդեցությունից: Արատի շրջանում օկլյուզիան վերա-

բաշխում է օկլյուզիոն ուժերի ազդեցությունը հենակետային ատամների վրա: 

 Արատի տեղակայումն ազդում է բուժման արդյունքի վրա: Առավելագույն 

ռետենցիան, կայունությունը և հենակետը կարելի է ստանալ` արատը օգտա-

գործելով: Պրոթեզը պետք է ընդգրկի արատը թեքող լատերալ ուժերի 

ազդեցությունը հենակետային ատամների վրա կանխելու համար: 

Մասնակի ատամնաշարի նախագծման հիմնական կանոններն են. 

 Ախտորոշիչ մոդելները պետք է չափագրվեն՝ բարենպաստ ներքնափո-

սերը, ուղեցույց շերտերի ուրվագծերը և տեղակայումը, ինչպես նաև 

ներմուծման ուղին որոշելու համար: 

 Արատի բարենպաստ ներքնափոսերը կարելի է օգտագործել որպես 

ներմուծման ուղու բաղադրիչ: Օրինակ` եթե ընդգրկված են հետին և կողմնային 

արատները, պրոթեզը նախ` պետք է տեղադրվի արատի մեջ, հետո` պտտվի 

դեպի իր դիրքը: 

 Կայունությունն ապահովելու համար կարելի է օգտագործել բազմաթիվ 

նեցուկներ: Նեցուկների նստատեղերը պետք է կլորացվեն և փայլեցվեն, որ-

պեսզի ապահովվի պրոթեզի նեցուկների պտտվելը՝ առանց հենակետային 

ատամները պտտեցնելու: 

 Ուղեցույց շերտերի, օկլյուզիոն նեցուկների կատարյալ ուրվագծեր 

ստանալու և պրոթեզի ռետենցիան ապահովելու համար պետք է պատրաստվեն 

ամբողջովին երեսպատված պսակներ: 

 Արատի առաջային եզրին հարակից հենակետային ատամը պետք է 

ունենա նեցուկ և բռնիչ` պրոթեզի պտտումը կանխելու համար: 

 Առաջային հենակետերը ենթարկվում են ուղղահայաց և կողմնային մեծ 

ուժերի ազդեցությանը, քանի որ արատը սովորաբար ունի փոքր հենարան, 

մինչդեռ երկար բազուկները մեծացնում են ուժերի ազդեցությունը դրանց վրա: 

Ուստի պրոթեզների կայունությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ է 

ատամների վրա լավ հղկել նեցուկների տեղը: 

 Կասկածելի հենակետային ատամները կարելի է ենթարկել էնդոդոնտիկ 

բուժման և պսակի ամպուտացիայի: Տվյալ արմատը կարելի է օգտագործել 

որպես պրոթեզը պահող հենակետ: 

 Պրոթեզի հենագծի վրա ազդում են` 

- օկլյուզիոն նեցուկների և անուղղակի բռնիչների դիրքը, 

- արատի չափը և կոնֆիգուրացիան, 

- պրոթեզի՝ արատի վերացման հատվածին ազդող ծամողական ուժերի 

տեղակայումը և մեծությունը: 

 Այս հիվանդների համար նախատեսված պրոթեզները կարող են ունենալ 

տարբեր հենագծեր: Այդ հենագծերի շուրջ պտտման մեծությունը 

պայմանավորված է քմային կամարի կոնֆիգուրացիայով և արատի չափով: 

Կտրիչային ոսկրի հատվածում բնական ատամների պահպանումը հենագիծը 
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տեղափոխում է դեպի հետ և մեծացնում է անուղղակի բռնիչների արդյու-

նավետությունը: 

 Ծամիչ մկաններում կարող է առաջանալ տարբեր աստիճանների տրիզմ: 

Եթե քիմքի խորությունը և արհեստական ատամների կամ մասնակի ատամ-

նաշարի բաղադրիչների բարձրությունն ավելի շատ է, քան բերանի բացվածքի 

չափը (կտրիչների միջանկյալ անցքի առավելագույն տարածությունը), ապա 

պրոթեզը չի կարող դրվել կամ հանվել: 

 Լավ պատրաստված և հետին ատամների վրա տեղադրված նեցուկների 

նստատեղերը կմեծացնեն հենման մակերեսը: 

 Շրջագծային տարբեր բռնիչների, անուղղակի բռնիչների, երկրորդային 

կապիչների, ուղեցույց շերտերի օգտագործումը կարող է մեծացնել պրոթեզի 

կայունությունը: 

 Երբեմն կարող են օգտագործվել պահող լեզվային և հավասարակշռող 

թշային բազուկներ: Պահող լեզվային բազուկն անջատվում է հենակետային 

ատամից պրոթեզի դեպի վեր շարժման ժամանակ: Սակայն այս նախագծի 

դեպքում առաջանում են ավելի մեծ շարժ և ռետենցիայի թուլացում, քան 

սովորական նախագծի դեպքում: 

 Պահող թշային և լեզվային բազուկներ կարող են կիրառվել` կոնաձև քիմք 

ունեցող հիվանդների պրոթեզների ռետենցիան մեծացնելու նպատակով: 

 Հիվանդները սովորաբար կծում 

են առաջային ատամներով: Արհես-

տական առաջային ատամներին ազդող 

ծամողական ուժերը կարող են տեղա-

հանել պրոթեզը: Այդ պատճառով 

հիվանդին պետք է սովորեցնել ծամել 

հիմնականում ոչ արատավոր կողմով: 

 Արատի քմային մեդիալ ներք-

նափոսը պետք է փակվի վազելինով 

պատված թանզիվով: Այս շրջանի ոսկ-

րային ներքնափոսերը կարող են ձևա-

խախտել դրոշմի քմային հատվածը: 

 Արատի լատերալ մասի ուրվա-

գծերը պետք է դրոշմվեն հատուկ պատ-

րաստված անհատական գդալի մեջ: 

 Կմախքը պատրաստվում է 

ընդունված նույն մեթոդներով:  

 Ձուլված մետաղական կմախքի 

եզրը չի հասնում արատի սահմանին մոտ 

2մմ (նկ. 7.4.31): 

 Օբտուրատորի ռետենցիոն փականները պետք է ձգվեն քիմքին հակադիր 

և քմային կոնտուրից 2մմ վեր (նկ. 7.4.32): 

Նկ. 7.4.31. Մասնակի ատամնաշարի կմախքի

եզրը պետք է տեղակայվի արատից 2 մմ հեռու:

Նկ. 7.4.32. Ատամնաշարի հենքից դուրս

եկող ռետենցիոն փականները, որոնք 

պահում են ատամնաշարի օբտուրատոր 

մասը:
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 Կմախքը փորձարկելու և հարմարեցնելու համար օգտագործում են 

ճնշում հայտնաբերող նյութեր: 

 Պրոթեզի օբտուրատոր մասը պատրաստվում է ակրիլային կերպառուից, 

որպեսզի հնարավոր լինի այն հարմարեցնել և վերահենքավորել:  

 Օբտուրատորի եզրերի ճշգրիտ երկարությունը կարող է որոշվել մո-

դելավորող պլաստմասսայի միջոցով: 

 Վերջնական դրոշմն ստանում են էլաստիկ դրոշմանյութով: Դրոշմա-

նյութով լցված գդալը տեղադրում են ծնոտի վրա, և հիվանդը կատարում է 

ստորին ծնոտի ապակենտրոն շարժումներ: 

 Դրոշմը թողնում են՝ կարծրանանալու, որից հետո էլաստոմեր դրոշմը 

պատում են թերմոպլաստիկ մոմով շարժուն հյուսվածքներն արձանագրելու 

համար: Դրոշմը սառելուց հետո դուրս է բերվում և ուշադիր զննվում: 

 Էլաստիկ դրոշմանյութն արձանագրում է անշարժ փոքր արատները և 

լայն ներքնափոսերը: Թերմոպլաստիկ մոմը գրանցում է լայն արատները, 

եզրային շարժուն հյուսվածքները և քմըմպանային տարածությունը: 

 Դրոշմն արկղում են և ատամնաբուժական կարծր գիպսով ստանում 

աշխատանքային մոդել: 

 Մասնակի շարժական ատամնաշարը պատրաստվում է ընդունված 

մեթոդներով: 

 Ռետենցիան մեծացնելու նպատակով կարելի է մաշկային պատվաստի և 

թշի լորձաթաղանթի վրա աննշան ճնշում գործադրել: Առավել կանխահաս 

շփման շրջանները բացահայտվում են ճնշում հայտնաբերող մոմով և իսկույն 

շտկվում են: Այդպիսի մոմը նախընտրելի է ճնշում հայտնաբերող մածուկից, 

քանի որ վերջինս հակում ունի կպչելու մաշկային պատվաստին և արատի մյուս 

չոր հատվածներին: Բացի այդ, պրոթեզը ներքնափոսային շրջաններին հպվելիս 

մածուկը կարող է աղավաղվել: 

 Հիվանդի կանոնավոր այցերը կնպաստեն պրոթեզի լավ հարմարեց-

մանը: 

Մասնակի մաքսիլեկտոմիայի դեպքում նախատեսվող մասնակի շարժական 
ատամնաշարեր 

 Պրոթեզավորման եղանակը նույնն է, ինչ ամբողջական մաքսիլեկտո-

միայի դեպքում: 

 Արատի շրջանում ժանիքի առկայությունը մեծացնում է պրոթեզի կա-

յունությունը: 

 Եթե արատի շրջանում կան պահպանված բնական ատամներ, ապա 

հենագիծը տեղափոխվում է դեպի հետ: Անուղղակի բռնիչները պետք է 

տեղադրվեն հենագծից հնարավորինս առաջ: 

 Բռնիչների` արատին կից տեղադրումը մեծացնում է պրոթեզի ռե-

տենցիան և կայունությունը: 

 Պրոթեզի պատրաստման եղանակը նույնն է, ինչ ամբողջական մաք-

սիլեկտոմիայի դեպքում: 
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 Եթե արատները փոքր են, դրանք փակելու համար պետք է օգտագործվեն 

թանզիվի կտորներ` դրոշմանյութի հարքթային խոռոչներ ներթափանցումը 

կանխելու համար: 

  Քիմքի վրա տեղակայված այտուցված խեցիները կարող են խանգարել 

քմային ուրվագծի վերականգնմանը: Նախքան դրոշմ ստանալը այդ խեցիները 

հեռացվում են վիրաբուժական եղանակով: 

 Վերին ծնոտի ձեռքբերովի այլ արատների դեպքում նախատեսվող 
մասնակի շարժական ատամնաշարեր 

 Փոքր արատներ կարող են առաջանալ բարորակ ախտահարումների 

հատման հետևանքով: Ալվեոլյար կատարը և ատամները նվազագույն չափով են 

մասնահատված: Օբտուրատորը պետք է շփում ապահովի փափուկ քիմքի հետ, 

քանի որ այն պրոթեզից հեռանում է իր գործածվելու ժամանակ: Օբտուրատորը 

գործում է որպես պաշտպանող միջոց և հեղուկներն ու սնունդն ուղղորդում է 

դեպի ըմպանի բերանային հատված: 

 Առաջային հատվածի մասնահատումը կատարվում է մի քանի 

դեպքերում: Սովորաբար բերանի և քթի լորձաթաղանթի միացման տեղում 

առկա է սպիական օղակ: Պրոթեզը պետք է տեղակայվի հնարավորինս 

առաջային դիրքում՝ առանց քթի ֆունկցիաները խանգարելու: 

 Երկկողմանի ամբողջական մաքսիլեկտոմիա հազվադեպ է կատարվում: 

Այդ դեպքում պրոթեզավորումը բավականին դժվար է: Պրոթեզը պատրաստվում 

է հիմնականում խոսքի ֆունկցիայի և էսթետիկայի համար: Պրոթեզի 

կայունությունը մեծացնելու նպատակով վիրահատման ժամանակ ստեղծվում է 

ներքնափոս: Կարելի է նաև քթի բացվածքն օգագործել որպես հենակետ: 

 Ակնակապճի հատակի լայն հատվածի հեռացումը հանգեցնում է 

ակնագնդի շեղման և դիպլօպիայի: Ակնակապիճի վերին առաձգական տա-

րածությունն օբտուրատորին հնարավորություն է տալիս հպվելու և դեպի վեր 

բարձրացնելու ակնակապիճի պարունակությունը: Պետք է խուսափել քթի 

փխրուն լորձաթաղանթի հետ մեծ շփումից և վնասվածքից: 
 

Ստորին ծնոտի արատների դեպքում նախատեսվող մասնակի շարժական 
ատամնաշարեր 

Հիվանդների ստորին ծնոտի արատների անհապաղ վերացման անհրա-

ժեշտությունը բացակայում է, քանի որ մանդիբուլեկտոմիայով բազմաթիվ 

հիվանդների բերանային ֆունկցիաները պայմանավորված չեն պրոթեզի 

առկայությամբ: Բազմաթիվ հիվանդներ համաձայնում են վերականգնման, եթե 

բացակայում են առաջային ատամները: 

  Եթե մասնակի ատամնաշարերը խանգարում են բերանի խոռոչի հի-

գիենային, դրանք կարող են հակացուցում լինել մի քանի ատամներ վե-

րականգնելքւ համար, հատկապես երբ գլխավոր գործոնները էսթետիկական և 

ծամողական ֆունկցիան չեն: 

Եթե ժամանակի խնդիր չկա, ապա օկլյուզիան բավարար չափով վերա-

կանգնելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել ստորին ծնոտն ուղղորդող 

բուժում: 
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Ստորին ծնոտի կողմնային ընդհատվող արատների դեպքում 
նախատեսվող մասնակի շարժական ատամնաշարեր 

 Պրոթեզի նախագծումը չպետք է շեղվի հիմնական սկզբունքներից: Մյուս 

գործոնները, ինչպիսիք են պրոթեզի մաքրությունը, բերանի խոռոչի փոխ-

պայմանավորված հիգիենան, ատամնանստվածքների առաջացման հակումը, 

նույնպես պետք է նկատի ունենալ: 

 Այսպիսի հիվանդների ստորին ծնոտի հպման աղեղը տարբերվում է 

բնականոն հպումից: Այս դեպքում առկա է անկյունային հպում, որն առաջանում 

է չմասնահատված կողմի վրա ուժերի միակողմանի ազդեցությամբ, և պրոթեզը 

տեղաշարժվում է տարբեր կողմեր: 

 Ստորին ծնոտի պտույտը կարող է հանգեցնել մասնահատված կողմում 

օկլյուզիոն հարթության իջեցման:  

 Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել չմասնահատված կողմում 

լեզվային տարածության գրանցմանը, որն ապահովում է հավելյալ ռետենցիա և 

պրոթեզի կայունություն: 

 Չմասնահատված կողմի թշային դարակի ընդգրկումը մեծացնում է 

հենարանը: 

 Դրոշմը պետք է տարածվի փափուկ հյուսվածքների վրա՝ ոսկրի ռեզեկց-

ված հատվածի շրջանից դուրս: Մաս-

նահատված կողմում պրոթեզի երկա-

րացումը դեպի հետաղորիքային բար-

ձիկի շրջան կարող է հենարան դառնալ 

այտի համար և համեմատաբար բարե-

լավել հիվանդի տեսքը (նկ. 7.4.33.ա,բ):  

 Եթե հիվանդի արատի կողմում՝ 

անատամ երկար հատվածի հարևա-

նությամբ, պակաս են արատին կից երեք 

կամ դրանից քիչ ատամներ, պրոթեզի 

պատրաստման ժամանակ դժվար է 

կայունացնել պահպանված ատամների 

փոքր հատվածները: Այդ պատճառով 

ալգինատային դրոշմանյութով ստաց-

ված դրոշմից պատրաստված մոդելը 

ձևափոխելուց հետո դրա վրա պատ-

րաստված անհատական գդալով, 

էլաստիկ դրոշմանյութերով ստացվում է 

վերջնական դրոշմը: 

 Պատրաստման եղանակը նույնն է, ինչ մասնակի շարժական պրոթեզ-

ներինը: Այս դեպքում էլ կարևորվում է օկլյուզիայի վերականգնումը: Ստորին 

ծնոտի փոքր տեղաշարժի դեպքում օկլյուզիոն ուղղորդիչները կարելի է ստեղծել 

վերին ծնոտի հետին ատամների քմային կողմի վրա: Երբ ստորին ծնոտի 

տեղաշարժն զգալի է, օկլյուզիոն ուղղորդիչները տեղադրվում են ստորին ծնոտի 

Նկ. 7.4.33. ա) և բ) Մասնահատված կողմում 

հետաղորիքային բարձիկի ընդգրկումը պետք է 

նպաստի հենարան ձեռք բերելուն և դեմքի 

ուրվագծերի վերականգմանը: 
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մասնակի շարժական պրոթեզի վրա՝ ծնոտի պահպանված կողմում: Օկլյուզիոն 

ուղղորդիչները պատրաստվում են պլաստմասսայե թիթեղի կամ ձուլված 

մետաղական աղեղի նման, որը հիմնականում տեղակայվում է աղորիքների 

նախադռնային մակերեսին և բերանը փակելիս հասնում է մինչև վերին ծնոտի 

անցման ծալք:  

Մասնահատված կողմում պրոթեզի գերտարածված հատվածները պետք է 

ճշգրտվեն, քանի որ այդ շրջաններն ունեն սահմանափակ զգացողությամբ 

իններվացիա: 

 Հիվանդի հաճախակի այցերն անհրաժեշտ են պրոթեզի լավ հարմա-

րեցման համար: 
 

Ստորին ծնոտի չընդհատվող կամ վերացված արատների դեպքում նախատեսվող 
մասնակի շարժական ատամնաշարեր 

 Այս արատները բաժանվում են երկու խմբի՝ առաջային և կողմնային: 

 Առաջային արատների դեպքում նախատեսվող մասնակի շարժական 

պրոթեզներ. 

 Այսպիսի արատներով հիվանդներն ունեն հետին ատամներ և առաջային 

անատամ տարածուն հատված՝ Քենեդիի IV դասի պես: 

 Անատամ հատվածի երկարությունը պայմանավորված է վիրահա-

տության ծավալով և հետին ատամների քանակով ու տեղակայմամբ: 

 Անատամ առաջային հատվածը կազմված է շատ փափուկ հյուսվածք-

ներից և ոսկրային համապատասխան հենարանից: Լայն արատների դեպքում 

շրթունքի լորձաթաղանթն անցնում է բերանի հատակի լորձաթաղանթին, 

անշարժ լորձաթաղանթն այդ հատվածում բացակայում է: Այդպիսի դեպքերում 

երբեմն պահանջվել է վեստիբուլոպլաստիկայի իրականացում կամ մաշկային 

պատվաստի տեղադրում: 

 Սպիական ժապավենը սովորաբար առկա է շրթունքի և լեզվի միջև 

մնացորդային առաջային ալվեոլյար կատարի երկայնքով: Այդ ժապավենը 

կարող է տեղահանել պրոթեզը և վնասվել դրանից: 

 Առաջային ընդհատվող արատների դեպքում առաջանում են օկլյուզիոն 

շեղումներ, որոնք ծնոտի հատվածների անհաջող տեղակայման դեպքում 

ճշգրտորեն չեն վերացվում: Չընդհատվող արատների դեպքում օկլյուզիան 

հազվադեպ է փոխվում, իսկ ստորին ծնոտի շարժումները մնում են անփոփոխ: 

 Առաջային լայն արատների դեպքում ծամելու արդյունավետությունը 

կարող է լինել փոխպայմանավորված: Հավելյալ հենարան ստեղծելու համար 

երբեմն պահանջվում են իմպլանտներ: 

 Պրոթեզը նախագծելիս պետք է ուշադրություն դարձնել պրոթեզի 

առաջային հատվածի շարժունակությանը: M2-ների վրա պետք է պատրաստվեն 

մեդիալ երկար նեցուկներ՝ անուղղակի ռետենցիա ապահովելու համար: 

 Երկրորդային կապիչների մերձակա շերտերը և դիստալ կողմը չպետք է 

խանգարեն առաջային հատվածի հանգիստ շարժմանը: 

 Մյուս գործողությունները կատարվում են նկարագրված եղանակով: 
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 Կողմնային արատների դեպքում նախատեսվող մասնակի շարժական 

պրոթեզներ.  

 Այսպիսի արատներով հիվանդներն աղեղի միայն մեկ կողմում ունեն 

հետին ատամներ: Հենակետային անբավարար հյուսվածքների առկայությունը 

բարդացնում է իրավիճակը: 

 Ծամելու ընթացքում առաջային և հետին մերձակա թիթեղներն ազա-

տորեն շարժվում են: Ժանիքի վրա տեղակայված շրթնային բռնիչը թուլացնում է 

օկլյուզիոն ծանրաբեռնվածությունը՝ վերացնելով նաև հենարանի հավելյալ 

ծանրաբեռնվածությունը: 

 Հետին բռնիչը և լեզվային թիթեղը նպաստում են պրոթեզի ռետենցիային 

և ամրակապմանը: 

 Անատամ շրջանը պետք է առավելագույն չափով ընդգրկել (ծածկել): 

 Հիվանդին ցուցվում է ծամել ոչ արատային կողմի պահպանված 

ատամներով: 

 

ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՊՐՈԹԵԶԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԿԻՐԱՌՎՈՂ 

ՄԱՍՆԱԿԻ ԱՆՇԱՐԺ ԱՏԱՄՆԱՇԱՐԵՐ 
 

 Մասնակի անշարժ ատամնաշարերը դիմածնոտային արատները վերաց-

նելու համար քիչ են օգտագործվում: Մասնակի անշարժ ատամնաշարերը 

կարևոր դեր են կատարում միայն քիմքի ալվեոլյար ճեղքվածքը վերացմնելու 

դեպքում: 

Շրթունքի և քիմքի ճեղքվածքների դեպքում նախատեսվող մասնակի անշարժ 
ատամնաշարեր 

 Եթե ալվեոլյար ճեղքը փակելու համար կատարվել է ոսկրի պատ-

վաստում, ապա բացակա մեկ ատամը կարելի է վերականգնել իմպլանտով (նկ. 

7.4.34) կամ սովորական երեք միավոր կամուրջներով: 

 Եթե ալվեոլյար ճեղքը փակելու 

համար ոսկրային պատվաստում չի 

կատարվել, ապա պատրաստվում է 

մասնակի անշարժ ատամնաշար, որն 

արատի յուրաքանչյուր կողմում 

ընդգրկում է հավելյալ հենակետեր: 

 Բնական ատամների գույնի 

փոփոխությունը պետք է վերականգնվի 

կոմպոզիտով կամ ճենապակե 

վինիրներով: 

  Սովորաբար այսպիսի արատներով հիվանդներն ունենում են հիպեր-

պլաստիկ (գերաճած), բայց անշարժ լինդ, որի համար էլ պերիօդոնտի զննումը 

շատ կարևոր է: 

  Իմպլանտներ: Դիմածնոտային պրոթեզավորման մեջ իմպլանտներն օգ-

տագործվում են որպես առաջնային պահող կառուցվածքներ: Դրանք կարող են 

Նկ. 7.4.34.Մեկ ատամին փոխարինող իմպլանտ` 

տեղակայված ոսկրային պատվաստում: 
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օգտագործվել ինչպես մեկ ատամը վերականգնելու, այնպես էլ արտա-

բերանային պրոթեզներն ամրակայելու համար: 

 

ՕԲՏՈՒՐԱՏՈՐՆԵՐ ԵՎ ՔՄԸՄՊԱՆԱՅԻՆ ՊՐՈԹԵԶՆԵՐ 
 

  Օբտուրատորներ 

  Օբտուրատորը հյուսվածքների, հատկապես կարծր քիմքի և ալվեոլյար 

հարակից կառուցվածքների բնածին կամ ձեռքբերովի բացվածքները փակելու 

համար օգտագործվող պրոթեզ է: Արատը օրթոպեդիկ վերացնելու ժամանակ 

կիրառում են վիրաբուժական, ժամանակավոր և եզրափակիչ օբտուրատորներ: 

  Վերին ծնոտի հատման ռեաբիլիտացիան կատարվում է երեք փուլով. 

  I փուլի ընթացքում տեղադրվում է վիրաբուժական օբտուրատոր, II փու-

լում՝ ժամանակավոր օբտուրատոր, III կամ եզրափակիչ փուլում՝ վերջնական 

օբտուրատոր: 
 

Օբտուրատորների տեսակները 

Օբտուրատորները կարող են դասակարգվել` 

 ըստ բուժման փուլի, 

 ըստ օգտագործվող նյութի, 

 ըստ վերականգնվող շրջանի: 

 Ըստ բուժման փուլի դասակարգված օբտուրատորները լինում են. 

 1. Վիրաբուժական, որոնք ժամանակավոր պրոթեզներ են և օգտագործվում են 

վիրահատությունից հետո կամ ամբողջ քիմքի և ալվեոլյար հարակից կառուց-

վածքների կամ դրանց միայն մի հատվածի տրավմատիկ կորստից անմիջապես 

հետո կարծր քիմքի ամբողջականությունը վերականգնելու համար: 

Վիրաբուժական օբտուրատորները իրենց հերթին լինում են երկու տեսակի`  

- վիրաբուժական իմեդիատ (անհապաղ) օբտուրատոր, որը տեղադրվում է 

վիրահատության ժամանակ, 

- վիրաբուժական ուշացած օբտուրատոր, որը տեղադրվում է վիրահա-

տությունից 7-10 օր հետո: 

 2. Ժամանակավոր, որոնք պատրաստվում են մեկ կամ երկու վերծնոտային 

ոսկրերի մի մասի հատումից մի քանի շաբաթ կամ ամիս անց: Դրանք հաճախ 

կիրառվում են արատի շրջանում ատամներ տեղադրելու համար: Այս պրո-

թեզները փոխարինում են վիրաբուժական օբտուրատորին, որը տեղադրվում է 

մասնահատումից անմիջապես հետո, և հետագայում կարող են փոխարինվել 

վերջնական օբտուրատորով: 

 3. Վերջնական, որոնք արհեստականորեն վերականգնում են վնասվածքի կամ 

վիրահատության հետևանքով կորցրած ամբողջ վերին ծնոտը կամ դրա մի մասը 

և կից ատամները: 

  Ըստ օգտագործվող նյութերի՝ օբտուրատորները լինում են` 

 մետաղական, 

 խեժային, 

 սիլիկոնային: 

 Ըստ վերականգնվող շրջանի՝ օբտուրատորները լինում են` 
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 քմային, 

 անցքային: 

  Քմային օբտուրատորների պատրաստումը 

 Ախտորոշում և բուժման պլանավորում: Օբտուրատորի չափը, տեղա-

կայումը և ծավալը պայմանավորված են արատի տեսակով: Նախորդ բաժին-

ներում մենք ուսումնասիրեցինք տարբեր արատներ և դրանց բուժման 

տարբերակները: 

 Նախնական դրոշմի ստացումը ալգինատով: Պետք է ուշադրություն 

դարձնել դրոշմի վրա ներքնափոսերի արձանագրմանը: Պատվաստի և լորձա-

թաղանթի միացումը պետք է ճշգրտությամբ արձանագրվի, քանի որ այն կարևոր 

է պրոթեզի հետագա կայունության համար: 

 Անհատական գդալի պատրաստումը: Անհատական գդալը պատ-

րաստվում է նշված եղանակներից որևէ մեկով: Պետք է ուշադրություն դարձնել 

արատի հատվածում գդալի ձևավորմանը: 

 Եզրերի ձևավորումը: Քմըմպանային տարածությունը կարող է գրանցվել 

կուլ տալու գործողության ժամանակ, որի դեպքում հաճախ հարկ է լինում 

կատարել հավելյալ վարժություններ, օրինակ՝ գլխի թեքում մի կողմից մյուսը, 

կզակի իջեցում դեպի կրծքավանդակ:  

 Վերջնական դրոշմի ստացումը էլաստիկ դրոշմանյութով: Դրոշմը կա-

րելի է ստանալ ալգինատով կամ սիլիկոնային դրոշմանյութերով: Գդալը պետք 

է ճիշտ տեղադրվի, իսկ սպիական օղակի շրջանը՝ ճշգրտորեն վերարտադրվի: 

Սպիական օղակի հյուսվածքների առաձգական ճնշումը (<<քսակի թելի>> 

գործողությունը) խիստ կարևոր է օբտուրատորի ամրակայման համար: Եթե 

սպիական օղակը պրոթեզի ռետենցիան ապահովելու համար արդյունավետ չէ, 

ապա արատի շրջանում կարելի է տեղադրել իմպլանտներ: 

 Ծնոտների փոխհարաբերությունը: Այսպիսի արատներով հիվանդների 

դեպքում շատ կարևոր է ծնոտների փոխհարաբերության գրանցումը: Նախ-

ընտրելի են ատամնաշարի ակրիլային հենքերը, քանի որ դժվար է տեղադրել այլ 

հենք: 

 Ատամների դասավորությունը պետք է ստեղծի ներդաշնակ օկլյուզիա: 

 Տեղադրումը և հետտեղադրման խնամքը կատարվում է սովորականի 

պես: 

Կլինիկական վերլուծություններ 

 Վիրաբուժական օբտուրատորները տեղադրվում են վիրահատության 

օրը: 

 Նախքան վիրահատությունը պատրաստվում է նախնական մոդել, որի 

միջոցով էլ պլանավորվում է վիրահատությունը: 

 Ակրիլային թիթեղը պատրաստվում և տեղադրվում է վիրահատությու-

նից անմիջապես հետո: 

 Եթե հիվանդն ատամներ ունի, ռետենցիան ստանում են հասարակ 

բռնիչներով: 
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 Եթե հիվանդն անատամ է, օբտուրատորը տեղադրվում է ալվեոլյար 

կատարի և այտային աղեղի միջև: Այն կարելի է կարել հարակից փափուկ 

հյուսվածքներին: 

 Վիրաբուժական իմեդիատ օբտուրատորը պահվում է վիրահատությու-

նից հետո 7-10 օր: 

 Վիրաբուժական ուշացած օբտուրատորը տեղադրվում է վիրահա-

տությունից 7-10 օր հետո: Այն կարող է փոխարինվել ժամանակավոր օբտու-

րատորով` վերահենքավորող նյութի ավելացմամբ: 

  Վիրաբուժական ուշացած օբտուրատորը վիրահատությունից հետո 

պահվում է 3-4 ամիս: Վիրահատությունից առաջացած վերքերն ապաքինվելուց 

հետո այն փոխարինվում է ժամանակավոր կամ վերջնական օբտուրատորով: 

 Կիրառման նպատակներն են՝ 

 վիրաբուժական տամպոնադայի համար կայուն մատրիցա ապահովելը, 

 վերքի պահպանումը բերանի խոռոչի վարակներից, 

 հետվիրահատական շրջանում խոսքի առավել արդյունավետացումը, 

 կլանման ակտի հնարավոր դարձնելը, 

 վիրահատության հոգեբանական հարվածի մեղմումը, 

 հոսպիտալացման ժամանակահատվածի նվազեցումը: 
 

Անցքային 

օբտուրատորներ 

 Սա օբտուրատորի 

հատուկ տեսակ է, որը 

ձգվում է դեպի քթային ան-

ցուղի: 

 Այն իրականացնում 

է քթային կառուցվածքնե-

րով կարծր քիմքի հետին 

սահմանի հետին և առաջա-

յին մակարդակների փա-

կումը՝ խեցիին ու քթի խո-

ռոչի առաստաղին հպվե-

լով: 

 Այն բաժանում է քթի 

և բերանի խոռոչները: 

 Կիրառվում է 

փափուկ քիմքի տարածուն 

արատներով հիվանդներին բուժելու համար: 

Թերությունները. 

 Օդի ելքը քթով չի կատարվում: 

 Քթի ռեզոնանսը (հնչականությունը) փոփոխված է: 

Նկ. 7.4.35.ա) Քմըմպանային 

արատ, որը վերացնելու համար

անհրաժեշտ է քիմքը 

բարձրացնող պրոթեզ: 

Նկ. 7.4.35. բ) Քիմքը բարձրացնող 

պրոթեզ, որը վերացնում է 

ֆիզիոլոգիական քմըմպանային 

անբավարարությունը  

Նկ. 7.4.35. գ. Քիմքը բարձրացնող 

պրոթեզ օբտուրատորով, որը 

վերացնում է քմըմպանային 

անատոմիական 

անբավարարությունը: 



373 
 

Քիմքը բարձրացնող պրոթեզները (նկ. 7.4.35) հետին երկարաձգումով 

վերջնական պրոթեզներ են: Դրանք նպաստում են քմըմպանային անբավա-

րարության վերացմանը՝ փափուկ քիմքի մկանների բնականոն ֆունկցիայի 

խանգարված լինելու դեպքում (օրինակ` միասթենիա գրավիս, բուլբար պոլիո-

միելիտ): Անհրաժեշտության դեպքում այն կարող է համակցվել օբտուրատորի 

հետ: 

 Քիմքը բարձրացնող պրոթեզների առավելություններն են՝ 

 փսխման հավանականության նվազեցումը, 

 լեզվի ֆիզիոլոգիայի, կլանման ակտի, ծամելու ֆունկցիայի և խոսելու 

կանոնավորումը, 

 օբտուրատորի դյուրին մուտքի ապահովումը քթըմպան, 

 անհրաժեշտության դեպքում քիմքը բարձրացնող մասի ավելացման 

հնարավորությունը: 

Հակացուցումներն են` 

 եթե հնարավոր չէ հիմնական պրոթեզի համար համարժեք ռետենցիայի 

ապահովումը, 

 եթե քիմքը շարժուն չէ, 

 կոնֆլիկտային խառնվածքով հիվանդների դեպքում: 
 

 ԱՐՏԱԲԵՐԱՆԱՅԻՆ ՊՐՈԹԵԶՆԵՐ 
 

 Նախորդ բաժնում քննարկվեցին արտաբերանային տարբեր արատները և 

դրանց բուժումը:  

Ականջի պրոթեզներ 

 Այս պրոթեզները պատրաստվում են սիլիկոնով կամ ոչ դարձուն հիդ-

րոկոլոիդներով ստացված դրոշմով: Դրոշմը ստանալիս հիվանդը պետք է 

պառկի մեջքին: Արատի շրջանը պետք է սահմանափակվի մոմով: Ոչ դարձուն 

հիդրոկոլոիդը խառնելիս հոսելիությունը մեծացնելու նպատակով ջրաբաժինը 

կարելի է անել 50%-ով ավելի: 

 Որպես դրոշմի հենք կարելի է օգտագործել գիպսի և թանզիվի շերտեր: 

 Ականջի ձևը կարելի է ստեղծել նախավիրահատական մոդելը կամ 

առողջ ականջն օգտագործելով: Ձևավորման այս գործընթացը կոչվում է 

մոդելավորում: Դիմային պրոթեզները մոդելավորվում են մեղրամոմով: 

 Ֆակտուրա: Ֆակտուրան իրականացվում է պրոթեզի կառուցվածքը 

հարակից մաշկին համապատասխանեցնելու համար: Այն նաև հեշտացնում է 

արտաքին գունավորումը, ապահովում է մեխանիկական ռետենցիա արտաքին 

գունանյութերի համար: 

 Փետրավորում: Փետրավորումն իրականացվում է պրոթեզի եզրերը 

մաշկին լիարժեք ներդաշնակելու, անցման սահմանն անտեսանելի դարձնելու 

համար: 

 Մոմով մոդելավորված պրոթեզը կաղապարվում է երեք մասից բաղ-

կացած կաղապարով, այնուհետև մոմը փոխարինվում է ակրիլով կամ սի-

լիկոնով: 



374 
 

 Պրոթեզի ռետենցիան իրականացվում է` 

ա) ակնոցների միջոցով, 

բ) հյուսվածքային ադհեզիվների միջոցով, 

գ) արտաքին լսողական անցուղում պրոթեզի զետեղումով, 

դ) մագնիսային իմպլանտների միջոցով, 

ե) կեղծամների միջոցով: 
 

 Քթի պրոթեզներ 

 Պատրաստվում է այն հիվանդների համար, որոնք ենթարկվել են ռի-

նեկտոմիայի: 

 Քթի պրոթեզները լինում են ժամանակավոր և մշտական: 

 Ժամանակավոր պրոթեզը տեղադրվում է վիրահատությունից 3-4 շաբաթ 

անց: Սովորաբար այն պատրաստվում է ջերմակարծրացող ակրիլային 

պլաստմասսայից, որը կարելի է վերահենքավորել: Ժամանակավոր պրոթեզ-

ների մեծ մասը կայունացվում է ադհեզիվների միջոցով և կարելի է օգտագործել 

առավելագույնը 3-4 ամիս: 

 Քթի մշտական պրոթեզը պատրաստվում է ինչպես ականջինը: 

 Դրոշմը ստանալու ընթացքում պետք է ուշադրություն դարձնել քթի 

անցքերի փակմանը՝ դրոշմանյութի ներթափանցումը կանխելու համար: 

 Անհատական գդալը պատրաստվում է դեմքի արատի շրջանում: 

 Նախքան վերջնական դրոշմ ստանալը ներարկվող նյութը լցվում է 

մաշկի ծալքերի և ներքնափոսերի վրա՝ կատարյալ դրոշմ ստանալու համար: 

 Մոդելավորումը կատարվում է սովորականի պես: 

 Քթի մոմե մոդելը կաղապարվում է երկու մասից կազմված կաղապարով, 

մյուս տեխնիկական մասը նույնն է, ինչ ականջի պրոթեզի դեպքում: 
  

Աչքի պրոթեզներ 

 Օգտագործվում է հեռացված աչքը վերականգնելու համար: Պետք է 

նկատի ունենալ, որ այս հիվանդների շրջանում լակրիմալ ապարատը (կոպերը 

և հարակից գեղձերը) ինտակտ է, որի պատճառով պրոթեզը վերականգնում է 

միայն ակնագունդը: 

 Ակնախոռոչից դրոշմը ստանում են ալգինատային դրոշմանյութով: 

Լորձաթաղանթի զգայունությունը նվազեցնելու համար ակնախորշը մշակում 

են տեղային անզգայացնող դեղամիջոցներով: Դրոշմանյութը շաղախում են 

համեմատաբար ջրիկ: 

 Պատրաստվում է անհատական գդալ: 

 Վերջնական դրոշմը ստանում են սիլիկոնային դրոշմանյութի երկրորդ 

շերտով: 

 Մոդելը թափում են մեջտեղից կիսված երկու բաժիններով, որի մի կեսի 

վրա կա երկու բանալի: 

 Սկլերան պատրաստում են մոմով: 

 Այն փորձարկում են ակնակապիճում՝ որոշելով կոպերի ուրվագծերը: 

 Ապա կատարվում է կաղապարում և ապապարաֆինացում: 
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 Այս գործողությունների ժամանակ կիրառվում է սկլերային հատուկ սպիտակ 

ակրիլային պլաստմասսա: 

 Ակրիլային պլաստմասսան մշակվում, հղկվում և փայլեցվում է սովորականի 

պես: 

 Ակնագնդի պրոթեզը փորձարկվում է արատի մեջ: 

 Ծիածանաթաղանթի տեղադիրքը որոշվում է փորձարկման գործընթացում: 

Հիվանդի հանգիստ դիրքում բժիշկը նշում է ծիածանաթաղանթի դիրքը` 

համեմատելով անվնաս աչքի հետ: 

 Ծիածանաթաղանթը տեղադրվում և միաձուլվում է սկլերալ պրոթեզին: 

Սկլերայում ստեղծվում է փոսիկ՝ ծիածանաթաղանթը տեղադրելու համար: 

 Ծիածանաթաղանթին բնորոշ պիգմենտավորումը կատարվում է մյուս աչքի 

գույնին համապատասխան: Այս գործողությունը կոչվում է աչքի 

գունանկարչություն: Ծիածանաթաղանթի տեսք և չափ ունեցող թափանցիկ 

հատուկ պլաստմասսե թիթեղիկի ներքին մակերեսին հատուկ ներկա-

նյութերով նկարվում է բնական աչքին նման ծիածանաթաղանթ: Գոր-

ծողությունը կատարվում է երեք փուլով` 

1) բիբ, 2) հիմնական գույն, 3) մանրամասն գունավորում: 

 Հարկ է նշել, որ այս պրոթեզները բնականին շատ նման չեն, ուստի 

հիվանդներին խորհուրդ է տրվում ակնոց դնել: 

  Ցուցումներ հիվանդին. 

 Պետք է պրոթեզը մաքրելու համար հանել ամենաքիչը օրը մեկ անգամ: 

 Պրոթեզը պետք է հեռու պահել ալկոհոլից, քանի որ այն կարող է 

գունազրկել պրոթեզը և գունանկարչությունը:  

 

ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՊՐՈԹԵԶՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԸ 
 

Ակրիլային խեժեր 

Ակրիլային խեժերն առավելապես կիրառվում են այն արատներy վերացնելու 

ժամանակ, երբ պահանջվում է նվազագույն շարժունակություն, օրինակ 

ակնագնդի պրոթեզները պատրաստելիս: 

Այս նյութերը հեշտությամբ են ձեռք բերվում և ծանոթ են մասնագետներին: 

Ներքին և արտաքին գունանյութերը հնարավորություն են տալիս վերարտադրել 

ատամների բնական տեսքը: 

Ջերմակարծրացող խեժերը գերադասելի են ինքնակարծրացողներից, քանի 

որ դրանք ավելի գունակայուն են, նույնիսկ ուլտրամանուշակագույն ճառա-

գայթների ազդեցության դեպքերում: Սակայն դրանք կոշտ են, և պատրաստված 

պրոթեզի կրկնօրինակումը դժվար է, քանի որ կաղապարող նյութը քայքայվում 

է: 

Ակրիլային սոպոլիմերներ 

Սրանք պլաստիկացված մեթիլ-մետակրիլային պոլիմերներ են, որոնք 

ունեն առաձգական հատկություններ: Սակայն այս նյութերը սովորաբար չեն 

օգտագործվում, քանի որ կպչուն են և իրենց վրա փոշի ու բծեր են հավաքում: 
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Բացի այդ, այս նյութերից հնարավոր չէ բարակ եզրեր ստանալ. դրանք անկայուն 

են արևի ճառագայթների նկատմամբ: 

Պոլիվինիլ քլորիդ և սոպոլիմերներ 

Սրանք կարծր, մաքուր, առանց համուհոտի խեժեր են: Սկզբում շատ էին 

կիրառվում, բայց դրանց օգտագործումը նվազեց մի շարք գործոնների 

պատճառով` հավելյալ նստեցում, պատրաստման տևականություն, եզրերի 

գունաթափություն և կարծրություն՝ պայմանավորված պլաստիֆիկատորի 

միգրացիայով ու կորստով: Սրանք նաև կլանում են ճարպային արտազատումը 

և կպչունության պատճառով կեղտոտվելու հակվածություն ունեն: 

Քլորինացված պոլիէթիլեն 

Սա նոր նյութ է, որի կլինիկական փորձարկումները նույնպես նոր են 

սկսվել: Այն նման է պոլիվինիլ քլորիդին: Թերությունն այն է, որ սրանով պրոթեզ 

պատրաստելու ժամանակ անհրաժեշտ է մետաղական կաղապարանյութ: 

Պոլիուրետանային էլաստոմերներ 

Այս խմբից են ուրետանային միացություններով էլաստոմերները: Սրանից 

էլ ծագում է անվանումը` պոլիուրետաններ: Ուրետանային միացությունները 

ձևավորվում են մեկ իզոցիանատ խմբի և հիդրօքսիլ խմբի միավորման շնորհիվ: 

Այս նյութերն առաձգական են, որը նպաստում է պրոթեզի բարակ եզրեր 

ստանալուն: Դրանք հնարավորություն են տալիս նաև վերացնելու շարժուն 

հենք ունեցող հյուսվածքների արատները: Թերություններից են պատրաստման 

ժամանակ խոնավության նկատմամբ զգայունությունը և ցածր գունա-

կայունությունը: 

Սիլիկոնային նյութեր 

Դիմային վերականգնումների ժամանակ ամենից շատ կիրառվում են 

սիլիկոնային նյութերը: Սակայն դրանք կիրառվող ունիվերսալ նյութերից 

տարբերվում են հեշտ պատռվելու հատկությամբ և անկենդան տեսքով: 

Սիլիկոնները օրգանական և անօրգանական բաղադրանյութերի միա-

ցություններ են: Դրանք պատրաստվում են կվարցից: Կվարցը սկզբում 

վերածվում է կրեմնիումի, հետո այն փոխազդում է մետաղի քլորիդի հետ՝ 

առաջացնելով դիմեթիլդիքլորասիլոքսան: Վերջինս փոխազդում է ջրի հետ` 

առաջացնելով պոլիմեր: Այս պոլիմերը լուսաթափանցիկ, սպիտակ հեղուկ է, 

որի մածուցիկությունը պայմանավորված է պոլիմերային շղթայի մեծությամբ: 

Պոլիմեթիլսիլոքսանը սովորաբար դասվում է այն սիլիկոնների խմբին, որոնք 

առաջանում են այս հեղուկ պոլիմերներից: 

Հակաօքսիդանտները և վուլկանացնող ագենտներն ավելացվում են հում 

զանգվածին՝ պատրաստման ժամանակամիջոցում այն ռեզինանման խեժի 

վերափոխելու համար: Այս գործընթացը կոչվում է վուլկանացում, որը կարող է 

ընթանալ ջերմությամբ և առանց ջերմության: Ըստ դրա էլ սիլիկոնները 

բաժանվում են երկու խմբի` 

1. HTV-սիլիկոններ, որոնց վուլկանացման համար անհրաժեշտ է ջերմու-

թյուն, 

2. RTV-սիլիկոններ, որոնք կարծրանում են սենյակային ջերմաստիճանում: 
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Սիլիկոնների տեսակները: Ըստ օգտագործման բնագավառի՝ սիլիկոնները 

բաժանվում են չորս խմբի. 

 Իմպլանտային. դրվում են հյուսվածքների մեջ (կրծքի իմպլանտ): 

 Բժշկական, որոնք թույլատրվում են միայն արտաքին օգտագործման 

համար: Սա դիմածնոտային պրոթեզների պատրաստման ժամանակ կիրառվող 

ամենահարմար տարբերակն է: 

 Մաքուր. կիրառվում է արդյունաբերության մեջ:  

 Արդյունաբերական աստիճանի. կիրառվում է արդյունաբերության մեջ: 

Դասակարգում` ըստ վուլկանացման ջերմաստիճանի. 

 HTV- սիլիկոններ: Այս խմբի վուլկանացման համար անհրաժեշտ է 

բարձր ջերմություն: Սրանք ունեն բարձր մածուցիկություն, սպիտակ են, 

հնարավոր է նաև որպես օպակային նյութեր` մեկ կամ երկու բաղադրիչներով 

մածուկ ստանալ: Որպես կատալիզատոր կամ վուլկանացնող ագենտ օգտա-

գործվում են դիքլորոբենզոլաթթուն (կոնդենսացիոն պոլիմերացման համար) և 

պլատինի աղերը (լրացուցիչ, հավելյալ պոլիմերացման համար): Այդ 

գործընթացի համար անհրաժեշտ են հատուկ սարքավորումներ, որոնք ունեն 

ֆիզիկական ավելի լավ հատկություններ: 

 RTV-սիլիկոններ: Սրանք պոլիմերացվում են սենյակային ջերմաստի-

ճանում` հիմնականում ճնշման ենթարկվելով: Ստաննոուս օկտոատն 

օգտագործվում է որպես կատալիզատոր, իսկ օրթոալկիլ սիլիկատը՝ որպես 

վուլկանացնող ագենտ: Դրանք ներքին գունավորման հնարավորություն ունեն 

և հեշտությամբ են կիրառվում: 

 Փրփուրային սիլիկոններ: Սրանք RTV-սիլիկոնների տեսակ են, որոնք 

օգտագործվում են հատկապես դիմածնոտային պրոթեզներ պատրաստելու 

ժամանակ: Սիլիկոնի հիմքին ավելացված կատալիզատորը (stannous octoate) 

առաջացնում է գազեր, որը սիլիկոնին հաղորդում է փրփրուն կազմություն: 

 

Պոլիֆոսֆազիններ 

Պոլիֆոսֆազինը նոր նյութ է և հետազոտման փուլում է: 

Ադհեզիվներ 

Դիմածնոտային պրոթեզների ամրակայման համար կիրառվում են 

ադհեզիվներ, որոնք տարբերվում են ըստ իրենց ապլիկացիայի ձևի, օրինակ` 

երկկողմանի թերթիկներ, որոնք ավելի շատ են կիրառվում, մածուկներ, հեղուկ 

և աերոզոլ:  

 

  Մետաղներ 

Մետաղական իմպլանտները նպաստում են պրոթեզների համար ոսկրա-

յին հենարան ստանալուն: Իմպլանտները հիմնականում պատրաստվում են 

տիտանի համաձուլվածքից: 

Մետաղի համաձուլվածքները կիրառվում են ատամնաշարերի հենք 

պատրաստելու համար: 
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7.5. Ստոմատոլոգիական իմպլանտոլոգիա 
 

Իմպլանտացիոն ստոմատոլոգիան կարևորագույն տեղ է զբաղեցնում լրիվ 

և մասնակի անատամության վերականգման խնդրում: 

Լրիվ և մասնակի անատամության վերականգումը, որպես հենակետ 

օգտագործելով իմպլանտները, ունի մի շարք առավելություններ. չեն փտում, և 

էնդոդոնտիկ միջամտության կարիք չի առաջանում, ավելի արդյունավետ են 

վերականգնում անատամությունը, քան ցանկացած ուրիշ պրոթեզ, ռեզիստենտ 

են պարօդոնտի հիվանդություններիհանդեպ, քան ատամները և այլն: 

Իմպլանտների միջոցով բուժումը նախատեսված է թե´ մեկ ատամի 

բացակայության, թե´ լրիվ անատամության դեպքում: Իմպլանտները մեծ 

նշանակություն ունեն նաև դիմածնոտային արատների վերականգնելու 

դեպքում: 

Ստոմատոլոգիական իմպլանտները տեղադրվում են ծնոտի ոսկրերում 

կամ ծնոտոսկրի վրա և հանդիսանում են հենարան պրոթեզների համար: 

Իմպլանտների միջոցով բուժումը հնարավորություն է տալիս` 

1. վերականգնելու մասնակի անատամությունը՝ պահպանելով արատին 

հարակից ատամների ամբողջականությունը, 

2. վերականգնելու լրիվ անատամությունը՝ անշարժ պրոթեզներով տեղադրելով 

համապատասխան քանակի իմպլանտներ, 

3. լրիվ անատամության դեպքում ստանալու շարժական պրոթեզի առավել լավ 

ամրացում և կայունություն՝ օգտագործելով տարբեր տեսակի աբաթմեն-

աթաչմեններ, 

4. կանխելու ատամնաբնային ոսկրի ապաճը, քանի որ իմպլանտները ունակ են 

ֆիզիոլոգիական ճնշում հաղորդելու ոսկրային հյուսվածքին և դրանով իսկ 

կանոնավորելու արյան շրջանառությունն ու ոսկրում նեյրոտրոֆիկան, 

5. ծամողական արդյունավետությունը վերականգնելու, որն իրականացվում է 

իմպլանտների վրա հենված պրոթեզների միջոցով, ավելի բարձր է, քան 

ավանդական մասնակի կամ լրիվ շարժական պրոթեզների միջոցով, 

6. շարժական պրոթեզները՝ որպես հենարան, օգտագործում են բերանի խոռոչի 

փափուկ հյուսվածքները և դրանով իսկ պացիենտին պատճառում են 

անհարմարավետություն, իսկ պրոթեզները որոնք որպես հենակետ 

հանդիսանում են իմպլանտները բացառում են վերը նշված խնդիրները: 

Այսպիսով, ստոմատոլոգիական իմպլանտացիան հնարավորություն է 

տալիս առավել արդյունավետ վերականգնելու բերանի խոռոչի առողջությունը: 

Ստոմատոլոգիական իմպլանտները պատրաստվում են հիմնականում 

արտադրական մաքուր տիտանից, որտեղ տիտանը կազմում է 99,75%: 

Իմպլանտները պատված են կենսաակտիվ (բիոակտիվ) նյութով` հիդրօքսիա-

պատիտով: 

Ըստ տեղակայման՝ իմպլանտատները լինում են՝ 

1. ներոսկրային (էնդօստալ), 

2. ենթավերնոսկրային (սուբպերիօստալ), 

3. ներարմատ-ներոսկրային (էնդօդոնտ-էնդոօստալ): 
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Ներոսկրային իմպլանտներ  

 

 Ներոսկրային իմպլանտները տեղադրվում են ծնոտի ոսկրային հյուս-

վածքի մեջ: Ըստ կառուցվածքի՝ ներոսկրային իմպլանտները լինում են գլանաձև 

և թիթեղաձև: Այս տեսակի իմպլանտներ կիրառելու համար անհրաժեշտ է 

ոսկրային հյուսվածքը ուղղահայաց և հորիզոնական ուղղություններով 

բավարար պահպանված լինի: (նկ.7.5.1.ա,բ): 

 

 

   

  

  

 

 

 

Նկ. 7.5.1.ա,բ. Ներոսկային իմպլանտներ: 

 

Ենթավերնոսկրային իմպլանտներ 

Ենթավերնոսկրային իմպլանտները պատրաստվում են անհատական և 

բաղկացած են ոսկրի վրա սերտ տեղակայված մետաղական հենքից և նրան 

ամրացված օրթոպեդիկ գլխիկներից, որոնք դուրս են գալիս բերանի խոռոչ: 

Ենթավերնոսկրային իմպլանտը կիրառվում է այն դեպքում, երբ ոսկրային 

հյուսվածքի ծավալը բավարար չէ ներոսկրային իմպլանտացիա իրականացելու 

համար (նկ.7.5.2. ա,բ): 

 

Նկ. 7.5.2.ա,բ, Ենթավերնոսկրային իմպլանտներ: 

Ներարմատ-ներոսկրային իմպլանտներ 

Այս իմպլանտները նախատեսված են շարժունակ ատամներն ամրացնելու 

համար: Բաղկացած են ներարմատային և ներոսկրային մասերից: Անցնելով 

արմատախողովակի ամբողջ երկայնքով՝ դուրս են գալիս հարգագաթային 

ոսկրային հյուսվածքի մեջ: 

Ժամանակակից իմպլանտացիոն ստոմատոլոգիայում ամենաարդյունա-

վետը ներոսկրային իմպլանտացիան է: 

 

բ 

ա բ

բ ա 
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Իմպլանտների կառուցվածքը նկարագրվում է ըստ հերթականության՝ 

սկսած բուն իմպլանտի տեղադրումից մինչև օրթոպեդիկ կառուցվածքի 

տեղադրումը՝ 

1. իմպլանտատ (ներոսկրային կամ արմատային հատված), 

2. պտուտակ փական (օբտուրացիոն պտուտակ), 

3. լնդի ձևավորիչ, 

4. աբաթմենտ (օրթոպեդիկ գլխիկ): 

Իմպլանտներն ունեն նաև օժանդակ մասեր՝ 

1. դրոշմային մասնիկ՝ 

 թասակ (փակ գդալի կամ ուղղակի մեթոդ), 

 դրոշմային տրանսֆեր (բաց գդալի կամ անուղղակի մեթոդ), 

2. լաբորատոր մասնիկ՝ 

 իմպլանտի կրկնօրինակ (իմպլանտի անալոգ), 

 աբաթմենտի կրկնօրինակ (աբաթմենտի անալոգ), 

3. պտուտակ օրթոպեդիկ կառուցվածքը ամրացնելու համար, 

4. աբաթմեն-աթաչմենի թասակ (պատրիցա): 
 

Աբաթմենտ (օրթոպեդիկ գլխիկ) 

Աբաթմենտը օրթոպեդիկ կառուցվածքի (պրոթեզի) հենարանն է: 

Աբաթմենտները լինում են երեք հիմնական տեսակների՝ 

1. օրթոպեդիկ կառուցվածքի պտուտակային ամրացման համար նախա-

տեսված, 

2. օրթոպեդիկ կառուցվածքի ցեմենտային ամրացման համար նախատեսված, 

3. աբաթմեն-աթաչմեն, որի միջոցով ապահովվում է շարժական պրոթեզի 

ամրացումը: 

Պտուտակային ամրացման համար նախատեսված աբաթմեններն 

օգտագործվում են ատամնային աղեղի և դիստալ ու ֆրոնտալ հատվածներում: 

Կիրառվում են այն կլինիկական դեպքերում, երբ, կլինիկական պսակի 

բարձրությունը սահմանափակ է (5մմ և պակաս): 

Աբաթմենները, որոնք նախատեսված են ցեմենտային ամրացման համար, 

ըստ պատրաստման տեսակի լինում են ստանդարտ և անհատական: 

Ստանդարտ աբաթմենները պատրաստվում են գործարանային պայման-

ներում և լինում են տարբեր տրամաչափի, ձևի, բարձրության, անկյունային և 

ուղիղ: Պատրաստվում են տիտանից, ոսկու համաձուլվածքից, տիտանի հիմքի 

վրա կերամիկայից: Այս տեսակի աբաթմենները ֆրեզավորման եղանակով 

կարող են անհատականացվել՝ ըստ կլինիկական դեպքի: 

Ըստ պատրաստման եղանակի՝ գոյություն ունեն անհատական աբաթ-

մեններ: Տվյալ տեսակի աբաթմենները պատրաստվում են լաբորատորիայում՝ 

ըստ կլինիկական դեպքի: Լաբորատորիայում ստեղծվում է աբաթմենտի մոմե 

կառուցվածքը, այնուհետև ձուլման եղանակով փոխարինվում է մետաղով: 

Կերամիկական անհատական աբաթմենները պատրաստվում են համակարգ-

չային ֆրեզավորման եղանակով (CAD/CAM): 
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Պրոթեզավորման կարևոր փուլերից է դրոշմի ստացումը: Դրոշմը անհրա-

ժեշտ է, որ գիպսե տիպարի վրա փոխանցվի իմպլանտատի կամ աբաթմենտի 

տեղակայումը:  

Դրոշմի ստացումը 

Դրոշմի ստացման ուղղակի եղանակը. 

 Աբաթմենտի վրա տեղադրվում է համապատասխան դրոշմային 

թասակը: 

 Ստանդարտ անատոմիական գդալի և սիլիկոնային դրոշմանյութի 

միջոցով ստացում են դրոշմը: 

 դրոշմագդալը հեռացնում են բերանի խոռոչից (դրոշմային թասակը 

ֆիքսվել է դրոշմի մեջ): 

 Դրոշմը փոխանցվում է լաբորատորիա: 

 Ատամնատեխնիկը թասակի մեջ տեղադրում է աբաթմենտի կրկնօրի-

նակը: 

 Սուպերգիպսի միջոցով ստացվում է աշխատանքային մոդելը:  

Արդյունքում մոդելի վրա ստանում են օրթոպեդիկ գլխիկի կրկնօրինակը՝ 

տեղակայված նույն դիրքում, ինչ բերանի խոռոչում իմպլանտին ֆիքսված է 

աբաթմենը: 

Դրոշմի ստացման անուղղակի եղանակը. 

 Իմպլանտատի վրա պտուտակի միջոցով ֆիքսվում է դրոշմային 

տրանսֆերը: 

 Կատարվում է գդալի ձևափոխություն, որպեսզի պտուտակը վերջինիս 

միջով անցնի և դուրս գա բերանի խոռոչ: 

 Գդալի և սիլիկոնային դրոշմանյութի միջոցով ստանում են դրոշմը: 

 Պտուտակը թուլացվում է, և դրոշմագդալը հեռացվում է բերանի խոռոչից 

(դրոշմային տրանսֆերը ֆիքսվել է դրոշմի մեջ): 

 Դրոշմը փոխանցվում է լաբորատորիա: 

 Ատամնատեխնիկը դրոշմային տրանսֆերի մեջ տեղադրում է իմպլանտի 

կրկնօրինակը և ֆիքսում պտուտակի միջոցով: 

 Սուպերգիպսի միջոցով ստացվում է աշխատանքային մոդելը: 

Արդյունքում մոդելի վրա ստամում են իմպլանտի կրկնօրինակը՝ տեղա-

կայված նույն դիրքում, ինչ բերանի խոռոչում իմպլանտը ֆիքսված է ծնոտի 

ոսկրում: 
 

Օրթոպեդիկ փուլ 

Պրոթեզավում անշարժ օրթեպեդիկ կոնստրուկցիաներով 

Անշարժ օրթոպեդիկ կոնստրուկցիաններով պրոթեզավորումը կարելի է 

իրականացնել մասնակի և լրիվ անատամության դեպքում. 

 Մեկ ատամի բացակայության դեպքում, երբ հարևան ատամները 

ինտակտ են կամ ներգրավված օրթոպեդիկ կոնսրուկցիաներում, և նպատակա-

հարմար չէ հղկել առողջ ատամները կամ փոխել օրթոպեդիկ կոնստ-

րուկցիաները, ինչպես նաև առջևում տեղակայված արատի դեպքում: 
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 Միակողմանի և երկկողմանի ծայրամասային արատի դեպքում` 

անշարժ կոնստրուկցիա պատրաստելու նպատակով : 

 Սահմանափակ տարածուն արատի դեպքում, երբ նպատակահարմար և 

արդյունավետ չէ պատրաստել կամրջաձև պրոթեզ:  

 Լրիվ ադենտիայի դեպքում, երբ ծնոտոսկրի որակական և քանակական 

հատկությունները, ինչպես նաև հիվանդի ֆինանսական վիճակը հնարա-

վորություն են տալիս ծնոտոսկրի յուրաքանչյուր կեսում տեղադրելու բավարար 

քանակությամբ ներոսկրային իմպլանտներ: Սովորաբար ծնոտի յուրաքանչյուր 

կեսում տեղադրվում է չորսական իմպլանտ: Սակայն պայմանավորված 

ծնոտոսկրի ծավալով կարելի է ծնոտոսկրի յուրաքանչյուր կեսում տեղադրել 

երեքից մինչև յոթ իմպլանտ:  
 

Մեկ ատամի բացակայության դեպքում անշարժ կոնստրուկցիաներով 

պրոթեզավորման ժամանակ պետք է ուշադրություն դարձնել երկու ատամների 

միջև տարածությանը, որը նվազագույնը պետք է լինի 8մմ: Եթե ավելին է, պետք 

է ընտրել բուժման այլընտրանքային տարբերակ, իսկ փոքր լինելու դեպքում 

իմպլանտացիան իրականացնել միայն օրթոդոնտիկ համապատասխան 

բուժումից հետո: Էսթետիկական նկատառումներով կարևոր է նաև ոսկրի 

ուղղահայաց ծավալը վերականգնել մինչև իմպլանտացիա իրականացնելը: 

Երբ ոսկրի որակական և քանակական հատկությունները հնարավո-

րություն են տալիս ունենալու թշալեզվային 3մմ և ավելի հաստություն, 

ուղղահայաց 8մմ և ավելի երկարություն և ներոսկրային իմպլանտ կիրառելու 

դեպքում ստործնոտային նյարդից ու հայմորյան խոռոչից մինչև իմպլանտ առկա 

է 1,5- 2մմ տարածություն, ցանկալի է յուրաքանչյուր հեռացված ատամ փո-

խարինել մեկ ներոսկրային իմպլանտով, կամ հեռացված ատամի 

փոխհարաբերությունը իմպլանտատների քանակին պետք է հավասար լինի 1,5: 

Իսկ եթե հայմորյան խոռոչից և ստործնոտային նյարդից առկա չէ անհրաժեշտ 

տարածություն, ապա կարելի է կատարել սինուսլիֆտինգ`հայմորյան խոռոչի 

ստորին պատի տեղափոխում վեր և հետ, կամ ստործնոտային նյարդի ռեպո-

զիցիա, կարելի կատարել նաև ոսկրի ուղղահայաց կամ լայնական աճեցում 

աուտոպլաստիկ կամ ալոպլաստիկ ոսկրանյութով: 

Իմպլանտացիա` միափուլ կամ երկփուլ մեթոդով 

Եթե հենակետերից մեկը բնական ատամ է, ապա թույլատրելի է կիրառել 

թիթեղաձև իմպլանտներ, քանի որ դրանք ֆիբրոօստեոինտեգրացված են, որը 

դրանց օժտում է մասամբ ամորտիզացնող հատկությամբ, և ատամի ֆիզիոլո-

գիական ճնշման փոխանցումը իմպլանտին չի հանգեցնում ոսկրային 

հյուսվածքի գերծանրաբեռնմանը, հետևաբար նաև չի խանգարվում ոսկրի 

վերակառուցման պրոցեսը: Կարելի կիրառել նաև ներոսկրային գլանաձև 

իմպլանտատներ` ամորտիզացնող համակարգով կամ էլ հենակետային 

ատամներին աթաչմեններով միացած շարժական կոնստրուկցիաներ:  

Նշված բոլոր դեպքերում իմպլանտի վրա անշարժ պրոթեզավորման 

փուլերն են` 

1. լնդի ձևավորիչի տեղադրում, 
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2. աբաթմենտի տեղադրում, 

3. դրոշմի ստացում, 

4. գիպսե մոդելի ստացում, 

5. մոմե կոնստրուկցիայի ձևավորում և մետաղական հենքի ստացում, 

6. բերանի խոռոչում փորձարկում, 

7.երեսպատող նյութով մետաղի ծածկում, 

8. նախնական և վեջնական փորձարկում և ամրացում: 

Լնդի ձևավորիչը տեղադրվում է համապատասխան իմպլանտի ներոսկ-

րային մասի տրամաչափի: 

Աբաթմենտի տեղադրումից առաջ լնդի ձևավորիչը հեռացվում է 

հետպտուտակման միջոցով: Բացվում է ախտահանված փաթեթը, որի մեջ 

մանրէազերծված սրվակներում տեղադրված է ստանդարտ աբաթմենտը (նկ. 

7.5.3): Այն ընտրվում է իմպլանտի ներոսկրային մասի երկարության, թեքման 

անկյան, պատրաստման նյութի և 

ներպտուտակվող հատվածի տրա-

մաչափի համապատասխան: Այս 

ամենը կատարվում է իմլան-

տացիայի պլանավորման փուլում: 

Աբաթմետի թեքման անկյունը 

ներոսկրային մասի նկատմամբ 

նպատակ ունի շտկել իմպլանտատի 

թեքությունը, և ստանալ ցանկալի 

զուգահեռություն ու էսթետիկական 

արդյունք` օրթոպեդիկ կոնստուկ-

ցիան ամրացնելուց հետո: Օրինակ՝ 

եթե իմպլանտի թեքությունը մինչև 40Ե է, ապա ցանկալի է կիրառել 20Ե 

թեքության ստանդարտ աբաթմենտ, իսկ եթե 40Ե մեծ է, ապա՝ 45Ե ստանդարտ 

աբաթմենտ: Աբաթմենտի երկարությունը որոշվում է ներիմլանտատային 

խորաչափերի միջոցով` նախատեսված տարբեր երկարության իմանտատների 

համար: Ընդ որում, աբաթմենտի երկարությունը իմպլանտատի ներոսկրային 

մասի երկարությանը պետք է հարաբերի 1:2: Աբաթմենտն ամրանում է ադապ-

տերի միջոցով և հեշտությամբ ներպտուտակվում է իմլանտատի ներոսկրային 

մասին: Աբաթմենտը պաշտպանելու, ինչպես նաև լնդի էսթետիկական 

ուրվագիծը պահպանելու համար մինչև օրթոպեդիկ կոնստրուկցիայի պատ-

րաստումը տեղադրվում է հատուկ պաշտպանիչ շապիկ, իսկ նրա վրա 

պատրաստվում է ժամանակավոր պսակ կամ կամուրջ: Անհատական աբաթ-

մենտների դեպքում տեղադրում են նախապես ձուլված կամ ֆրեզավորված 

անհատական աբաթմենտը, որի վրա կարելի է պատրաստել ժամանակավոր 

պսակը, առանց պաշտպանիչ շապիկ տեղադրելու: 

Մոմե կոնստրուկցիայի ձևավորումը և մետաղական հիմնակմախքի ձուլումը  
Մետաղական հիմնակմախքի փորձարկումը բերանի խոռոչում 

Նկ. 7.5.3. Ստանդարտ աբաթմենտները 

մոդելի վրա: 
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Մետաղական հիմնակմախքը պետք է հեշտությամբ, առանց ճնշման 

տեղադրվի հենակետային ատամին: Ուշադրություն պետք է դարձնել 

անտագոնիստ և հարևան ատամների միջև երեսպատող կոնստրուկցիայի 

համար անհրաժեշտ տարածության առկայությանը: Այս փուլում ընտրվում է 

երեսպատող նյութը` կերամիկան, և արհեստական պսակի ձևն ու գույնը` 

բնական ատամի ձևին և գույնին համապատասխան (նկ. 7.5.4): 

 Մետաղի ծածկումը երեսպատող նյութով և փորձարկումը բերանի 

խոռոչում 

Կլինիկայում հայտնաբերվում և հղկում են վաղաժամ ճնշման կետերը: 

 Ֆիքսումը կատարվում է ժամանակավոր, որպեսզի անհրաժեշտության 

դեպքում կատարվեն շտկումներ, ապա վերջնական  ամրացվեն: 

Այսպես պատրաստվում են ցեմենտվող օրթոպեդիկ կոնստրուկցիաները, 

մինչդեռ պայմանական շարժական կոնստրուկցիաները պատրաստվում են այլ 

կերպ և ամրացվում են իմպլանտներին պտուտակների միջոցով: Այս 

պրոթեզները կոչվում են պայմանական շարժական, քանի որ հիվանդը այն 

ինքնուրույն չի կարող հանել: Դրանք հանում է բժիշկը: Պտուտակները, որոնք 

ծածկված են եղել լուսային կոմպոզիտով, կոմպոզիտը հեռացնելուց հետո հետ 

են պտուտակվում, պրոթեզները մանրամասն մաքրվում են ուլտրաձայնային 

տարաներում հատուկ ախտահանիչ լուծույթներով և նորից տեղադրվում տեղը, 

պտուտակվում և ծածկվում լուսային կոմպոզիտով: Դրոշմը ստանում են բաց 

կամ փակ գդալի եղանակով: Հետո ստանում են աշխատանքային մոդել: Մոդելի 

վրա իմպլանտի գլխիկի կրկնօրինակին պտուտակում են հատուկ լաբորատոր 

պտուտակը, ձևավորում մոմե կոնստրուկցիան և ձուլում: Ձուլումից հետո 

լաբորատոր պտուտակը հետ են պտուտակում: Արդյունքում մետաղական 

հիմնակմախքում առկա են լինում խողովակներ, որոնցով պտուտակները 

ներպտուտակվում են իմպլանտի ներոսկրային մասին: Անհրաժեշտության 

դեպքում ձևավորում են նաև լնդային հատվածը, որը հնարավորություն է տալիս 

խուսափելու երկար ոչ էսթետիկական պսակների պատրաստումից: Հետո 

պատվում է կերամիկայով և ամրացվում պտուտակով: Պտուտակը ծածկվում է 

լուսային կոմպոզիտով: 
 

 

Նկ. 7.5.4. Բնական ատամների գույնը և ձևը: 

Մետաղակերամիկան պատրաստվում է հիմնականում կողմնային 

ատամների համար, իսկ առջևի ատամների համար ցանկալի է պատրաստումել 

լրիվ կերամիկական կոնստրուկցիաների:  



385 
 

Պրոթեզավորում շարժական օրթոպեդիկ կոնստրուկցիաներով 
 

Լրիվ անատամության դեպքում իմպլանտատների կիրառմամբ լրիվ 

շարժական պրոթեզները ցուցված են անշարժ պրոթեզների հակացուցման 

դեպքում`ալվեոլյար ելունի ապաճի և հիվանդի անբավարար ֆինանսական 

վիճակի դեպքում: Իմպլանտատների կիրառմամբ լրիվ շարժական պրոթեզը 

հնարավորություն է տալիս բարելավելու պրոթեզի ամրացումը, հիվանդի 

հոգեհուզական վիճակը, ինչպես նաև ստանալու ցանկալի էսթետիկական և 

արտասանական արդյունք, հեշտացնելու հիգիենիկ միջոցառումների անցկա-

ցումը: Լրիվ շարժական պրոթեզավորման ժամա-

նակ մինչև վերջնական պրոթեզավորումը պատ-

րաստվում է ժամանակավոր պրոթեզ կամ 

կատարվում է նախկին պրոթեզի վերահենքավո-

րում էլաստիկ նյութով, որը նույնպես ծառայում է 

որպես ժամանակավոր կոնստրուկցիա: 

Հնարավոր են իմպլանտատների կիրառ-

մամբ շարժական պրոթեզավորման հետևյալ 

տեսակները ` 

 2 իմպլանտատի վրա տեղադրված 

գնդիկավոր աթաչմենտներով լրիվ շարժական 

պրոթեզի պատրաստում (նկ. 7.5.5): 

2 կամ 4 իմպլանտատների ձողային 

կոնստրուկցիայով միացում և լրիվ շարժական 

պրոթեզի պատրաստում (նկ. 7.5.6): 

 

  

 

 

 

 

Նկ. 7.5.5. 2 իմպլանտատի 

վրա տեղադրված գնդիկավոր 

աթաչմենտներով լրիվ 

շարժական պրոթեզի 

պատրաստումը: 

Նկ. 7.5.6. 2 կամ 4 իմպլանտատների ձողային կոնստրուկցիայով 

միացումը և լրիվ շարժական պրոթեզի պատրաստումը: 

Նկ. 7.5.7. Մագնիսային աթաչմենտների օգտագործմամբ լրիվ շարժական 

պրոթեզի պատրաստումը: 
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 Մագնիսային աթաչմենտների օգտագործմամբ լրիվ շարժական 

պրոթեզի պատրաստում (նկ. 7.5.7): 

 Ենթալորձաթաղանթային իմպլանտատներով շարժական պրոթեզներ, 

որոնք,սակայն, այժմ չեն կիրառվում: 

Պրոթեզավորումն իրականացվում է հինգ բուժայցով, ինչպես դասական 

եղանակով լրիվ շարժական պրոթեզավորումը, բայց ունի որոշակի առանձ-

նահատկություններ:  

Ձողային կոնստրուկցիա պատրաստելու դեպքում նախ՝ ստանում են 

դրոշմ բաց գդալի եղանակով, հետո՝ ստանում են մոդել, որին ամրացված են 

լինում իմպլանտատի գլխիկի կրկնօրինակները: Մոմից ձևավորում են ձողային 

կոնստրուկցիան, որը կատարելու է պատրիցայի դեր: Ձուլումից հետո այն 

փայլաշեցնում են, ամրացնում մոդելին և պատրաստում անհատական գդալ: 

Դրանից հետո ձողային կոնստրուկցիան ամրացնում են բերանի խոռոչում և 

ստանում դրոշմ, որից ստացվում է երկրորդ աշխատանքային մոդելը, ապա 

պատրաստում են մոմե գլանակները: Կլինիկայում փորձարկվում է բերանի 

խոռոչում և միջծնոտային կենտրոնական փոխհարաբերությունն արձանա-

գրվում է և մոդելները գիպսավորվում են հոդափոխանակիչում: Ցանկալի է 

օգտագործել լրիվ հարմարվողական կամ կիսահարմարվողական հոդափո-

խանակիչ:  

Ատամնատեխնիկական լաբորատորիայում ատամները նախնական 

շարվում են՝ ըստ արձանագրության: Նախապես որոշվում են սագիտալ հոդային 

և կտրիչային ուղիները: Կլինիկայում ստուգվում են նախնական շարվածքը և 

կենտրոնական ու ապակենտրոն փոխհարաբերության արձանագրումը: 

Ատամնատեխնիկական լաբորատորիայում, համաձայն արձանագրությանը, 

ատամները վերջնական շարում են և մոմը փոխարինում պլաստմասսայով: 

Մատրիցային մասը ձևավորվում է անմիջապես բերանի խոռոչում: 

Պատրիցային ամրացվում է մատրիցան: Պրոթեզի ներսային մակերեսին 

պատրիցային համապատասխան փոսություններում լցվում է ինքնակարծ-

րացող պլաստմասսան և տեղադրվում է բերանի խոռոչում: Կարծրանալուց 

հետո այն հանվում է բերանի խոռոչից, ավելորդ մասերը հեռացվում են, և 

տեղադրում են բերանի խոռոչում: Նույնպիսի պատրաստման փուլեր են 

անցնում ձողային և մագնիսային աթաչմենտներով պրոթեզավորումը, բացա-

ռությամբ, որ պատրիցայի դեր կատարող կոնստրուկցիան չի ձուլվում, այլ 

պատրիցայի դեր է կատարում հենց գնդիկավոր կամ մագնիսային աբաթմենտը: 

 

Հետտեղադրման խնամքը իմպլանտատներով շարժական և անշարժ 
պրոթեզավորումից հետո 

Իմպլանտացիայից հետո հիվանդի բերանի խոռոչի հիգիենիկ 

միջոցառումների ճիշտ իրականացումը և բժշկի կողմից հարիմպլանտային 

հյուսվածքների վիճակի պարբերաբար հետազոտությունն ու հիվանդների 

նկատմամբ հսկողությունը հնարավորություն է տալիս ապահովելու իմպլան-

տացիայի հաջող ելքը: 
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Հիվանդի պարբերաբար հետազոտությունը թույլ է տալիս զննման 

միջոցով գնահատելու իմպլանտատի շուրջ փափուկ հյուսվածքների վիճակը, 

ռենտգենաբանական հետազոտման միջոցով ուսումնասիրելու ոսկրային 

հյուսվածքի վերակառուցման ընթացքը, հայտնաբերելու օկլյուզիոն աններդաշ-

նակությունները և շտկելու դրանք: Իմպլանտացիայից հետո հիգիենան ներա 

ռում է անհատական և մասնագիտական հիգիենիկ միջոցառումների համալիր: 

Անհատական հիգիենիկ միջոցառումները իմպլանտացիայի փուլում սկսվում են 

վիրաբուժական փուլից հետո և ներառում են բերանի խոռոչի անհատական 

հիգիենան որն իրականացվումը է փափուկ ատամնախոզանակների և 

հիգիենիկ ու հակաբորբոքային ատամնամածուկների միջոցով: Ցանկալի է 

օգտագործել նաև բերանի խոռոչի ողողիչներ` հակաբորբոքային թուրմեր: 

Աբաթմենտը տեղադրելուց հետո կարևոր է նրա շուրջ փափուկ հյուսվածքները 

մաքուր պահել: Պրոթեզավորումից հետո շատ կարևոր է ատամները ճիշտ 

մաքրել: Ատամները մաքրվում են փափուկ խոզանակներով, ոչ քերող 

ատամնամածուկով: Միջաբաթմենտային տարածությունները մաքրվում են 

միջատամնային խոզանակներով (նկ. 7.5.8), ատամնաթելերով: Մասնագի-

տական հիգիենան ներառում է աբաթմենտների գլխիկներից ատամնափառի և 

ատամնաքարի հեռացումը, որն իրականացվում է պլաստմասսե կյուրետներով 

և ավազանետիչ սարքով: 

  

Նկ. 7.5.8. Միջաբաթմենտային տարածությունների մաքրումը: 

Իմպլանտացիայի սխալները և բարդությունները 

 

Իմպլանտացիայի սխալները և բարդությունները կարելի է դասակարգել 

ըստ իմպլանտացիայի իրականացման փուլերի` 

 ախտորոշման, 

 պլանավորման, 

 վիրաբուժական, 

 օրթոպեդիկ: 

Ախտորոշման փուլի սխալներն են հիվանդի հետազոտությունը ոչ 

լիարժեք կատարելը, ցուցումների և հակացուցումների ճշտման բացակա-

յությունը: 

Պլանավորման փուլի սխալներն են ոսկրի քանակական և որակական 

հատկությունները հաշվի չառնելը, իմպլանտատի տրամագծի, երկարության, 

ձևի, տեղակայման և իմպլանտացիայի մեթոդի սխալ ընտրությունը: 
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Վիրաբուժական փուլի սխալներն ու բարդությունները հիմնականում 

պայմանավորված են ախտորոշման և պլանավորման փուլերի սխալներով: 

Կարող են լինել վիրահատության ժամանակ և հետո առաջացող բարդություն-

ներ: 

Վիրահատության ժամանակ առաջացող տեղային բարդություններն են.  

1. Հայմորյան խոռոչի պերֆորացիան և ստործնոտային ու ենթակզակային 

նյարդերի վնասումը. իմպլանտատի երկարությունը սխալ է ընտրվում, 

ինչպես նաև վիրահատական փուլում ոսկրային օթյակի խորությունը ոչ 

հաճախ է ստուգվում: 

2. Իմպլանտատի կոտրվածք. Կատարվում է վիրահատական փուլը կոպիտ 

իրականացնելու և անորակ իմպլանտատ ընտրելու դեպքում: 

3. Իմպլանտացիայի շրջանում հարևան ատամի կոտրվածք. Կատարվում է 

իմպլանտատի ներդրման տեղի ուղղությունը խախտելու հետևանքով: 

4. Վերին, ստորին ծնոտների պերֆորացիա. կատարվում է իմպլանտատի 

երկարության, տրամագծի և ներդրման առանցքը սխալ ընտրելու դեպքում: 

5. Իմպլանտատի սկզբնական կայունության անբավարարություն. Կատար-

վում է իմպլանտանտի տրամաչափից ավելի մեծ տրամաչափի ոսկրային 

օթյակ ձևավորելու հետևանքով: 

6. Արյունահոսություն անոթների վնասման հետևանքով` պայմանավորված 

վիրահատական տեխնիկայի սխալ իրականացմամբ: 

7. Գործիքների ընկնելը շնչուղիներ և կերակրափող: 

 

Վիրահատությունից հետո առաջացող բարդություններ 

Իմպլանտատի շուրջ կարող է առաջանալ ոսկրային հյուսվածքի և օստեո-

ինտեգրացիայի խանգարում: Առաջանում է ոսկրի որակական և քանակական 

հատկությունների անբավարարության և վիրահատական փուլում` առանց 

օդաջրային սառեցման աշխատելու հետևանքով:  

Պերիմպլանտիտը հարիմպլանտային հյուսվածքների բորբոքումն է, որը 

բնորոշվում է թարախահոսությամբ, արյունահոսությամբ և ոսկրային գրպանի-

կի առաջացմամբ: Պատճառները տարբեր են` պայմանավորված պլանավոր-

ման, վիրահատման և օրթոպեդիկ փուլի սխալներով:  

Սխալները կարող են լինել օրթոպեդիկ հետևյալ փուլերում 

1. Լնդի ձևավորիչի տեղադրման փուլում. այս փուլի սխալները պայմանա-

վորված են լնդի ձևավորիչի տրամաչափի, ձևի սխալ ընտրությամբ, որը 

կարող է հանգեցնել լնդի ցանկալի ուրվագծի էսթետիկական անբավա-

րարության: 

2. Աբաթմենտի տեղադրման փուլում. այս փուլի սխալները պայմանավորված են 

աբաթմենտի սխալ ընտրությամբ: Աբաթմենտի երկարության սխալ ընտրու-

թյունը կարող է հանգեցնել օրթոպեդիկ կոնստրուկցիայի տեղի անբավա-

րարության: Ներպտուտակվող հատվածի տրամաչափի անհամապա-տաս-

խանությունը կարող է հանգեցնել աբաթմենտի, հազվադեպ նաև 
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իմպլանտատի ներոսկրային մասի կոտրվածքի: Թեքման անկյան սխալ 

ընտրությունը կհանգեցնի հենակետերի զուգահեռության խանգարմանը: 

3. Դրոշմի ստացման փուլում. դրոշմի ստացումը պետք է կատարել տվյալ 

կլինիկական դեպքի ամենանպատակահարմար եղանակով` պահպանելով 

դրոշմանյութի շաղախման և դրոշման տեխնիկան: 

4. Գիպսե մոդելի ստացման փուլում. պայմանավորված է իրականացման սխալ 

տեխնիկայով: 

5. Մոմե կոնստրուկցիայի ձևավորման և մետաղական հենքի ստացման փուլում. 

այս փուլի սխալները կարող են պայմանավորված լինել ինչպես նախորդ 

փուլերի սխալներով, այնպես էլ մոմե կոնստրուկցիայի սխալ ձևավորմամբ, 

մոմի դեֆորմացմամբ և մետաղական հենքի ձուլման սխալներով : 

6. Բերանի խոռոչի փորձարկման փուլում, երբ ի հայտ են գալիս նախորդ փուլերի 

սխալների հետևանքները. մետաղական հենքը հենակետերին չհամապա-

տասխանելու դեպքում, մասնակի անատամության դեպքում մետաղական 

հենքի, անտագանիստ և հարևան ատամների միջև տարածության 

անբավարարության պաճառով: Փոքրիկ թերությունները կարելի շտկել 

հղկելու միջոցով: Իսկ լուրջ թերությունների դեպքում պետք է պատրաստել 

նորը: Այս փուլում ընտրվում է նաև երեսպատող նյութը, գույնը, որը կարևոր 

է էսթետիկական արդյունք ապահովելու համար: 

7. Երեսպատող նյութով մետաղի ծածկման փուլում:  

8. Վերջնական փորձարկման և ամրացման փուլում: Օկլյուզիոն աններդաշ-

նակցությունները կարող են հանգեցնել իմպլանտատի շուրջ ոսկրային 

հյուսվածքի գերծանրաբեռնվածության և օստեոինտեգրացիայի խանգար-

ման: Ցեմենտավորման սխալները կարող են հանգեցնել ապացեմեն-

տավորման: Կարող է նաև ամրացնող պտուտակը թուլանալ: 
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