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 վիճակների կանխարգելիչ մեթոդները, տարբեր տեսակի բուժիչ ապարատների և
պրոթեզների պատրաստման տեխնոլոգիաիան:
Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի նպատակը ատամնածնոտային համակարգի 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 բուժման 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՝ անշարժ պրոթեզավորում, շարժական պրոթեզավորում, դիմածնոտային պրոթեզավորում:
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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 առաջացել են հիվանդությունների, վնասվածքների, վիրահատությունների հետևանքով:
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 մնացորդներ, 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 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 ատամներ, որոնք ներկայիս կամուրջների նախատիպն էին: Մեծ նշանակություն ուներ նաև այն, որ նա ուշադրություն էր դարձնում արհեստական
ատամների գույնի ընտրմանը, նույնիսկ փղի ոսկրից պատրաստված արհեստական 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
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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 անբաժան մասն է: Այստեղ իրագործվում են բազում պրոցեսներ, որոնք անհրաժեշտ
են ատամնային, դիմածնոտային պրոթեզներ և օրթոդոնտիկ սարքեր պատրաստելու համար, այն է՝ ձուլում, թրծում, սպիտակեցում, պոլիմերիզացիա և այլն:
Ատամնատեխնիկական լաբորատորիան բաղկացած է հետևյալ կաբինետներից՝ գիպսով աշխատելու սենյակ, ձուլարան, կերամիկայի սենյակ, շարժական պրոթեզների պատրաստման սենյակ:
Օրթոպեդ-ստոմա-տոլոգի աշխատատեղը
Ստոմատոլոգի աշխատատեղը պետք է ունենա
հատուկ տարածք (սենյակ),
որի մի մասը պետք է հատկացված լինի յուրահատուկ
սարքերին, գործիքներին և
նյութերին: Նկ. 1.1.1.-ում
պատկերված է ստոմատոլոգի աշխատասենյակի կահավորանքը՝ սարքերով և
կահույքով:
Նկ. 1.1.1. Ստոմատոլոգի աշխատասենյակի
կահավորանքը:

Ստոմատոլոգիական համասարք
Աշխատասենյակի հիմնական բաղադրամասը ստոմատոլոգիական
համասարքն է (նկ. 1.1.2): Ժամանակակից ստոմատոլոգիական համասարքերը
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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 աշխատանքային 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 հելիումնեոնային լամպով` կոմպոզիտների պոլիմերիզացիայի համար, ապեքս-լոկատորով` արմատախողովակի երկարությունը որոշելու համար, ռադիովիզիոգրաֆով` հարարմատային հյուսվածքների վիճակը գնահատելու համար,
ինչպես նաև արմատախողովակի անցանելիության աստիճանի և լցավորման
հսկողության համար (նկար 1.1.3):

Նկ. 1.1.2. Ստոմատոլոգիական
համասարք:

Նկ. 1.1.3. Ստոմատոլոգիական
համասարք ռադիովիզիոգրաֆով:

Ներկայումս ստոմատոլոգիայում կիրառվում են տարբեր բոր-մեքենաներ` 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:
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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 միջամտություններ և վիրահատություններ իրականացնելու համար:
Բազկաթոռը կարելի է բարձրացնել, բացի այդ հնարավոր է մեջքի թեքությունը 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 թաղանթաստեղմնաշարային 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 հետազոտելու, կարիեսային խոռոչները հղկելու և լցավորելու, էնդոդոնտիկ բուժման,
ատամնանստվածքները հեռացնելու, օրթոպեդիկ բուժման, ատամները հեռացնելու 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
Նկ. 1.1.4. Տուրբինային ծայրակալներ:
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
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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 երկարաձգելու համար անհրաժեշտ է ճիշտ ժամանակին իրականացնել օծումը (յուղումը),
իսկ յուրաքանչյուր հիվանդից հետո` ախտահանումը:
Կիրառվում են նաև
անկյունավոր ծայրակալներ, որոնք աշխատում են
էլեկտրաշարժիչով կամ
պնևմաշարժիչով:
Այս
ծայրակալների պտտման
Նկ. 1.1.5. Անկյունավոր ծայրակալ էլեկտրաշարժիչ
արագությունը տատանհամար:
վում է 20.000-70.000 պտ/ր
սահմաններում:
Միկրոշարժիչի
արագությունը կարգավորվում է՝ օդի ծավալի
մատակարարումը փոխելով: Համաշխարհային
ստոմատոլոգիայում
Նկ. 1.1.6. Ուղիղ ծայրակալ:
արագությունը կարգավորելու 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՝ պայմանավորված 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:
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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 միջազգային համակարգի՝ ISO-ի: Ըստ ISO-ի՝ գործիքների խմբակային պատկանելիությունը որոշվում է ըստ հետևյալ հատկանիշների ՝
• նյութի տեսակի, որը ծածկում է գործիքի աշխատանքային մասը,
• պոչամասի երկարության և ծայրակալի ու պոչամասի միացման տեսակի
• 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 բնական տեխնիկական ալմաստ,
այնպես էլ սինթետիկ ալմաստե
Նկ. 1.1.7. Ալմաստե գչիր:
փշուրներ: Որպեսզի ալմաստե
հատիկները միանան պողպատին, օգտագործվում են մետաղական կապ, որի միջոցով գչիրի մակերեսը
գալվանիզացիայի մեթոդով կամ խտացմամբ ծածկում են ալմաստե
հատիկներով:
Կարծրձուլվածքային ծածկույթ
Ատամնաբուժական գչիրների և
ֆրեզների համար կարծրձուլվածքային
Նկ. 1.1.8. Կարծրձուլվածքային գչիր: ծածկույթը ստանում են՝ կարծր նյութերը
(հիմնականում վոլֆրամի կարբիդ) կապակցող մետաղների հետ (կոբալտ)
ձուլելով: Կտրող եզրերը ձևավորելու համար օգտագործվում է համակարգչով
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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 համաձուլվածքները, տիտանը և ուրիշ մետաղներ կտրելու և հարթեցնելու համար:
Գործիքի ընտրությունը տարբեր մանիպուլյացիաների ժամանակ որոշվում 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 ստեղծելու համար օգտագործվում է ֆրեզավորման տեխնիկան:
Պողպատե գչիրները և ֆրեզՆկ. 1.1.9. Պողպատե գչիր:
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 գործիքներն օգտագործվում են ոսկրային հյուսվածքը հղկելու, փափկած դենտինը
հեռացնելու, շարժական պլաստմասսե պրոթեզները և օրթոդոնտիկ ապարատները 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 մետաղական կոնստրուկցիաները մշակելու, ամալգամաներով և ազնիվ մետաղներով ռեստավրացիաների, ինչպես նաև ակրիլե կոնստրուկ-ցիաՆկ. 1.1.10. Սիլցիումի օքսիդով պատված
ները վերջնական մշակելու համար:
քերող գչիր:
Սինթետիկ կապող նյութի
բաղադրության մեջ առկա սիլիցիումի օքսիդից ստացված քերող գործիքներն
արտադրվում են մանրհատիկավոր և միջինհատիկավոր սիլիկատային
փշուրային շերտով՝ վերջնական փայլեցման համար, իսկ խոշորհատիկավոր
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շերտովը՝ նախնական մշակման նպատակով: Լաբորատորիայում սիլիցիումից
գործիքներն օգտագործվում են պլաստմասսե, մետաղական և կոմպոզիտե
կոնստրուկցիաները հարթեցնելու համար:
Սիլիկոնային ծածկույթ
Սիլիկոնապատ գործիքները պատրաստվում են բարձրմոլեկուլյային սիլիկոնօրգանական միացությունների հիման
վրա: Սիլիկոնային հղկիչները, կայուն են
ագրեսիվ քիմիական միջավայրերի նկատմամբ և ջերմակայուն են, որը հնարավորություն է տալիս դրանք օգտագործելու
ինչպես կլինիկայում հիվանդի ընդունելության ժամանակ, այնպես էլ ստոմատոլոգիական լաբորատորիայում: Սիլիկոնային գործիքներն օգտագործվում են կերաՆկ. 1.1.11. Սիլիկոնային
միկայի, ազնիվ և ոչ ազնիվ մետաղներից,
գչիրներներ:
կոմպոզիտներից և ամալգամայից ռեստավրացիաները 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 համաձուլվածքների, 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 հիպերպլազիայի
ենթարկված
լինդը հեռացնելու, ռետենցված
ատամները
բացելու,
միջՆկ. 1.1.12. Կերամիկական տրիմեր:
ատամնային
գրանուլացիաներն 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
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(օրինակ՝ ալմաստե փշուրով): Աշխատանքային մասը պատրաստելու համար
կիրառվում են հետևյալ նյութերը ՝
.բնական
հյուսվածքներ
և
պոլիմերներ,
.սինթետիկ պոլիմերներ,
.մետաղալար:
Հղկող խոզանակները և սկավառակները կիրառվում են կերամիկայից, ազնիվ և ոչ ազնիվ մետաղների
Նկ. 1.1.13. Հղկող խոզանակ բնական
համաձուլվածքներից պատրաստված
հյուսվածքից:
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
Նկ. 1.1.14. Նեյլոնե խոզանակներ:
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՝ պայմանավորված 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:
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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:
Նկ. 1.1.16. Անկյունավոր ծայրակալի գչիրի պոչիկը:

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 44,553մմ երկարությամբ, ինչպես
նաև գերկարճ գործիքներ՝ 32մմ
Նկ. 1.1.17. Ուղիղ ծայրակալի գչիրի պոչիկը:
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 հատիկավորության վեց աստիճան: Յուրաքանչյուր խմբին համապատասխանում է
որոշակի գունային կոդ, որը գծով նշվում է գործիքի պոչիկի վրա: Որոշ արտադրողներ գչիրները գունանշում են արտադրող երկրի ստանդարտներին
համապատասխան, որոնք կարող են տարբերվել ISO-ի ստանդարտներից:
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Գչիրի
հատիկավորությունը
էքստրա մանր
շատ մանր
մանր
միջին
խոշոր
շատ խոշոր

Ալմաստե հատիկների
չափը (մկմ)
8-15
16-40
41-90
91-125
126-150
151-180

Գունային կոդը

Մետաղական և կարծր համաձուլվածքից պատրաստված գործիքներ
Տվյալ խմբի գործիքների հղկելիությունը պայմանավորված է աշխատանքային 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 կարծրհամաձուլվածքային 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 առկայությունից, 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 սառեցմամբ, առանց կտրող գործիքով հղկվող ատամի վրա երկարատև և ուժեղ
ճնշում գործադրելու:
Բժիշկ-ստոմատոլոգի էրգոնոմիկայի սկզբունքները
Էրգոնոմիկան գիտություն է, որն ուսումնասիրում է մարդու հնարավորությունները աշխատանքային գործունեության ժամանակ՝ լավագույն
պայմաններ ստեղծելու նպատակով:
Էրգոնոմիկայի հիմնական նպատակը՝
 բժշկի և բուժքույրի աշխատատարության նվազեցումը,
 մասնագիտական հիվանդությունների առաջացման հավանականության վերացումը,
 աշխատանքի որակի բարձրացումը և հիվանդի լարվածության
նվազումը,
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 հիվանդի ժամանակի խնայողությունը` բժշկի ընդունելիության
սպասելու ժամանակ, այցերի քանակների կրճատումը և մեկ այցում կատարվող միջամտությունների
ծավալի մեծացումը:
Բժիշկ-ստոմատոլոգները կարող են աշխատել կանգնած կամ նստած (հիվանդի պառկած,
կիսապառկած ու նստած դիրքի դեպքում): Հիգիենայի և էրգոնոմիկայի պահանջների համաձայն`
նստած պետք է աշխատել աշխատանքային ժամերի
60%-ից ոչ ավելի, իսկ մնացած ժամանակ՝ կանգնած:
Բժիշկ-ստոմատոլոգի աշխատանքի անբարենպաստ գործոններից են
տարբեր վարակիչ հիվանդություններով
վարակվելու ռիսկը,
տեսողության լարվածությունը,
հարկադրված աշխատանքային դիրքը,
Նկ. 1.1.18. Բժշկի ճիշտ
վիբրացիայի և աղմուկի վնասակար ազդեդիրքը:
ցությունը,
 մի շարք նյութերի տոքսիկ-ալերգիկ ազդեցությունը,
 աշխատասենյակի օդի փոշոտվածությունը:
Բժիշկի առողջության վրա այս գործոնների վնասակար ազդեցությունը
նվազեցնելու համար անհրաժեշտ է պահպանել աշխատասենյակի սանիտարահիգիենիկ 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 երանգներ, լույսի անդրադարձի գործակիցըպետք է լինի 40%-ից ոչ պակաս, որ չխանգարի 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:
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Ստոմատոլոգիայում եվրոպական էրգոնոմիկայի հիմնադիրը հանրաճանաչ 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 ձեռքով» աշխատանքի ժամանակ հիվանդը 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 դիրքում.այս դեպքում նա հիվանդի գլխի
ետևում է:
Բերանի խոռոչը դիտարկվում
է որպես վարակակիր միաջավայր,
Նկ. 1.1.19. Բժշկի դիրքը հիվանդի
այդ պատճառով էլ հիվանդի ընդունենկատմամբ՝ ըստ ժամացույցային սլաքի:
լության ժամանակ բժիշկը և ասիստենտը 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.
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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 տեղաշարժվում 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 ծնոտակորճային 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 գոյացնում 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 բարձրացնում 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 ստորինները 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 աղորիքների ուղղությամբ /բացառությամբ ժանիքների/:
- Առաջին մոլյարները հպվում են հետևյալ կերպ. վերին ծնոտի առաջին
աղորիքի մեզիալ-թշային թմբիկը ստորին ծնոտի համանուն աղորիքի առաջնային 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 ամբողջությունն է։ Հիվանդի հետ առաջին հանդիպման ժամանակ անհրաժեշտ է
ուշադրությամբ լսել նրա գանգատները, որից հետո տեղեկացվում են հետազոտվողի կողմից նախկինում տարած ու ներկայումս ունեցած ընդհանուր
սոմատիկ հիվանդությունների, կյանքի ու աշխատանքի պայմանների մասին։
Ամենահաճախադեպ գանգատներից են՝ ցավի զգացողությունը ատամնածնոտային համակարգի տարբեր օրգաններում, ատամների բացակայությունը, 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 հիվանդության առաջացման ու զարգացման մասին։ Անհրաժեշտ է հարցնել, թե երբ և
ինչ պատճառներով է հետազոտվողը հեռացրել ատամները։ Ապացուցված է, որ
ատամի հեռացումը հաճախ ատամնածնոտային համակարգի հիվանդությունների 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 հասկանալու, 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 հայտնաբերումը, քանի որ դրանք կարող են հանգեցնել ատամնածնոտային համակարգում 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
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:

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 հետազոտություն:

ԲԵՐԱՆԻ ԽՈՌՈՉԻ ԼՈՐՁԱԹԱՂԱՆԹԻ
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթը հետազոտելու ժամանակ անհրաժեշտ է ուշադրություն
դարձնել լորձաթաղանթի գույնին, խոնավությանը,
սպիներին,
պոլիպներին, աֆթաներին (նկ. 1.2.4),
Նկ. 1.2.3
Ստոմատոլոգիական հայելու խոցերի, բշտիկների և ախտաբանական այլ գոյացությունների առկայությանը (նկ. 1.2.5)։ Լորձաթադիրքը ատամները
ղանթի այս կամ այն փոփոխություններ հայտնաբերելիս հաճախ անհրաժեշտ է
իրականացնել լրացուցիչ հետազոտություններ այլ մասնագետների կողմից,
քանի որ կան սոմատիկ շատ հիվանդություններ, որոնք արտահայտվում են
25

բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի փոփոխություններով։ Նորմայում լորձաթաղանթը բաց վարդագույն կամ վարդագույն է, փայլուն և խոնավ։

Նկ. 1.2.4. Ստորին շրթունքի
լորձաթաղանթի աֆթա:

Նկ. 1.2.5. Բերանի խոռոչի
լորձաթաղանթի ֆիբրոմա:
ֆ

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի կառուցվածքային
առանձնահատկությունները
Ստոմատոլոգիայում լորձաթաղանթը լինում է շարժուն և անշարժ
(նկ.1.2.6):
Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի շարժուն և անշարժ լինելը պայմանավորված 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 կարող են շարժվել բժշկի կողմից շրթունքները կամ թշերը ձգելու դեպքում: Այսպիսի 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 ժամանակ կարող են շարժվել ոսկրի ուղղությամբ, որը ծածկում են: Այսպիսի
լորձաթաղանթը կոչվում է ընկղմելիությամբ օժտված:
Լորձաթաղանթի ընկղմելիությունը նրա պասսիվ ուղղահայաց շարժունությունն է:
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Ե.Ի. Գավրիլովը հաստատում է, որ պրոթեզային դաշտի լորձաթաղանթի ուղղաձիգ 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 տարիքային 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։ Օդոնտոպարօդոնտոգրաման ատամի պսակային հատվածի և պարօդոնտի ֆունկցիոնալ
վիճակի հետազոտության արդյունքների գրանցումն է աղյուսակներով: Աղյուսակի 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, Rարմատ և այլն:
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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:

Գրանցվում են նաև պարօդոնտի հետազոտման տվյալները` N-ախտաբանական 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:
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Պարօդոնտալ գրպանիկների տարբեր խորությունների դեպքում
պարօդոնտի ֆունկցիոնալ վիճակը նախապես հաշվարկված է և արտահայտված 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 պարօդոնտի հյուսվածքների ախտահարման աստիճանով։ Նորմայում վեցերորդ
ատամի տանելիության գործակիցը 3 է, իսկ նրա պահեստային ուժը հավասար
է 1,5 միավորի։ Ատրոֆիայի աստճանի մեծացմանը զուգընթաց նրա պահեստային 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.1.2.13. Վերլնդային ատամնաքար:

Նկ. 1.2.12. ա)լնդից արյունահոսությունը որոշոելը,
բ) պարօդոնտալ գրպանիկի խորությունը որոշելը,
գ) լնդի ռեցեսիայի մակարդակը պարօդոնտալ
զոնդով որոշելը:
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Վերջինս արտահայտվում է ախտաբանական շարժունակության առաջացումով (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։
Նկ. 1.2.14 Ատամների
շարժունակությունը
Վերջին երկու աստիճանները վկայում են
պինցետով որոշելը:
պարօդոնտում անդարձելի պրոցեսների մասին։
Ատամի ախտաբանական շարժունությունը սերտորեն կապված է ախտաբանական 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 ուշադրություն է դարձվում լորձաթաղանթի խոնավությանը, գույնին և ամբողջականությանը։ 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 թմբիկին, 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, լորձաթաղանթի ընկղմելիությունը, ծալքերի շարժունությունը։ Շոշափումը հնարավորություն 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 հետազոտության, ֆունկցիոնալ փորձերի, ռենտգենաբանական հետազոտության
արդյունքների վրա։ Հարցումից հետո շոշափում են են հոդը, որն իրականացնում
են՝ մատները տեղադրելով ականջի այծիկից առաջ, մաշկի վրա կամ մատը
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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, աղմուկի առկայության դեպքում անհրաժեշտ է անցկացնել լրացուցիչ հետազոտություններ (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 կողմից, բութ մատով՝ արտաքինից։ Այսպիսով, որոշում են մկանի զարգացման աստիճանը և արտահայտվածությունը, նրա տոնուսը, կոշտացման
հատվածները և ցավային կետերը,եթե
Նկ.1.2.15. Մեդիալ թևակերպային և
այդպիսիք կան։
ծամողական մկանների պալպատոր
Քունքամկանը շոշափում են
հետազոտությունը:
ներբերանային մեթոդով և արտաքինից՝ քունքային շրջանում։ Բերանի խոռոչում հետազոտվում է պսակաձև
ելունին մկանի ամրացման տեղը։ Արտաքինից, աջից և ձախից մկանը շոշափվում 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 շոշափվում 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 օգտագործվում, բավականին բազմազան են։ Ռենտգենաբանական և այլ հետազոտություններն իրականացվում են սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ ախտանիշները
հաստատելու նպատակով։ Այս հետազոտությունների նպատակը՝ հիվանդության ճիշտ ախտորոշումն ու նրա հաստատումն է։
ՌԵՆՏԳԵՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ
Ստոմատոլոգիական պրակտիկայում օգտագործվող ռենտգենոլոգիական հետազոտության հիմնական մեթոդը համարվում է ռենտգենագրությունն է։
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Ռենտգենաբանական հետազոտության մեթոդները լինում են հիմնական
(ներբերանային և արտաբերանային) և լրացուցիչ (շերտագրություն, համայնապատկերային շերտագրություն և ռենտգենագրություն, տելեռենտգենոգրաֆիա,
էլեկտրառենտգենոգրաֆիա, համակարգչային շերտագրություն)։ Օրթոպեդիկ
ստոմատոլոգիայում օգտագործվում են մի քանի ռենտգենաբանական մեթոդներ: Դրանք են ներբերանային և արտաբերանային ռենտգենագրությունը,
շերտագրությունը, համայնապատկերային /պանորամային/ 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 հնարավորություն է տալիս ախտորոշելու բարորակ և
չարորակ նորագոյացությունները, ատամների և
ծնոտների
վնասվածքային
ախտահարումները,
դիմածնոտային շրջանում օտար մարմնի առկայությունը։
Նկ. 1.2.16.
Ռենտգենագրությամբ կարելի է հաստատել պարօՕրթոպանտոմոգրաֆիա: դոնտի գագաթային կամ եզրային ախտահարման
ախտորոշումը, տարբերակել քրոնիկական պերիօդոնտիտը (ֆիբրոզ, գրանուլեմատոզ, գրանուլացվող), որոշել օստեոմիելիտի և
ոսկրային հյուսվածքի այլ խախտումների առկայությունը, ախտորոշել պարօդոնտիտը։
Ներբերանային ռենտգենագիրը հնարավորություն է տալիս հայտնաբերելու կարիեսային խոռոչները արհեստական պսակների տակ, ապրոքսիմալ
մակերեսներին, արմատախողովակների անցանելիության աստիճանը։ Կարևորագույն տվյալներ կարելի է ստանալ նաև արմատախողովակի լիցքի աստիճանի, հարգագաթային
հյուսվածքների մասին։
Արտաբերանային ռենտգենագրություն. Առաջանում է անհրաժեշտություն որոշ դեպքերում
գնահատելու վերին և ստորին ծնոտների առանձին
հատվածները, քունքստործնոտային հոդերը, դիմային
ոսկրերը, որոնք լավ չեն արտացոլվում ներբերանային
Նկ. 1.2.17. Ներբերանային
նկարներում։ Արտաբերանային նկարներում ատամռենտգենագիր:
ների և հարակից հյուսվածքների արտացոլումն ավելի
վատն է։ Այդ պատճառով այս նկարներն օգտագործվում են միայն այն դեպքերում, երբ հնարավոր չէ ստանալ ներբերանային ռենտգենագիրներ (արտահայտված փսխման ռեֆլեքս, տրիզմ)։
Շերտագրությունը`շերտավոր հետազոտությունը - հետազոտման լրացուցիչ մեթոդ է, որը հնարավորություն է տալիս ստանալու հետազոտվող
հատվածի որոշակի շերտի արտացոլումը։
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Օգտագործվում են հատուկ սարքավորումներ՝ շերտագրեր /տոմոգրաֆներ/։ Շերտագրությամբ հնարավոր է ստանալ ոսկրի որոշակի շերտի
ռենտգենաբանական արտացոլումը անհրաժեշտ
խորությամբ։ Այս մեթոդը հատկապես արժեքավոր է քունքստործնոտային հոդի տարբեր ախտաբանությունների հետազոտման, ստորին ծնոտի
անկյունների շրջանում (տրավմա, ուռուցքային
հիվանդություններ) հետազոտությունների ժամանակ։ Շերտագրեր կարելի է ստանալ երեք հարթություններում՝
սագիտալ, ֆրոնտալ, աքսիալ։
Նկ. 1.2.18.
Շերտագրությունն օգտագործվում է հիմՕրթոպանտոմոգրամա:
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 պրոթեզի բազիսային պլաստմասսան է, տարբերակիչ թեստ է լեյկոպենիկ պրոբան
(պրոթեզի երկժամյա օգտագործումից հետո լեյկոցիտների քանակը որոշելը)։
Մետաղների համաձուլվածքներից պրոթեզներ օգտագործելուց առաջացած 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 արտահայտված էլեկտրաքիմիական պրոցեսի մասին։
Արյան կլինիկական անալիզ. լեյկոցիտոզ, ԷՆԱ-ի բարձրացում, էրիթրոցիտների պարունակության նվազում: Այս նշանները բնորոշ են տոքսիկ
ստոմատիտին, լեյկոպենիան, լիմֆոցիտոզը, սեգմենտամիջուկային լեյկոցիտների քանակի նվազումը՝ ալերգիկ ստոմատիտին։
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Ֆերմենտային ակտիվությունը որոշելը. հիմնային ֆոսֆատազայի ակտիվության նվազումը և թթվային ֆոսֆատազայի և պրոտեինազի ակտիվության
մեծացումը բնորոշ են տոքսիկ ստոմատիտին։
ԷԼԵԿՏՐԱՕԴՈՆՏՈՄԵՏՐԻԱ
Այս մեթոդն օգտագործվում է ատամի կակղանը և պերիօդոնտը հետազոտելու համար՝ ատամի կակղանի գրգռողականությունը որոշելով՝ նվազագույն ուժի էլեկտրական հոսանքի ազդեցությամբ, որն առաջացնում է ցավի
զգացողություն։ Այս մեթոդն օգտագործվում է ատամի կակղանի վիճակը որոշելու համար ախտաբանական մաշվածության, սեպաձև դեֆեկտի, պերիօդոնտալ 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 որոշելու համար։ Բերանի խոռոչում գալվանական հոսանքներ կարող են առաջանալ տարբեր համաձուլվածքների առկայության դեպքում, որոնցից պատրաստվում 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 էլեկտրոլիտ է)։
Հետազոտման ենթակա են ՝բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի հիվանդություններ ունեցող անձինք (ներառյալ լեյկոպլակիա, լեյկոկերատոզ), որոնք օգտագործում 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 համակարգում ստորին ծնոտի շարժումների ժամանակ օդի տատանումների գրանցման 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 պայմանավորված 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։ Առանձին ալիքների միջև ստորին հանգույցները համապատասխանում են ատամները 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՝ համապատասխանելով ծնոտի բարձրացմանը և իջեցմանը: Ալիքի ամպլիտուդը պայմանավորված 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 մեծությունը։ Մաստիկացիոգրամայով կարելի է որոշել ծամողական ակտի խախտումները. 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 հետազոտման 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 կենտրոնական 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 քունքստործնոտային 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 ցուցումները՝ ելակետային դրույթ է այն, որ ատամների մակերեսի 50%-ը արտաքին
զննման ժամանակ չի երևում և կարող է ուսումնասիրվել միայն ռենտգենաբանորեն: Այն անհրաժեշտ է ստորլնդային և կոնտակտ մակերեսների կարիեսային ախտահարումները, առկա ատամնալիցքերի և արհեստական պսակների
երկրորդային կարիեսը բացահայտելու համար, արժեքավոր տեղեկություններ է
հաղորդում կարիեսային խոռոչի խորության, դրա և ատամի խոռոչի հարաբերակցության 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 առկայության բնույթը և տարածվածությունը որոշելու համար:
Պարօդօնտի հիվանդությունների դեպքում ռենտգենաբանական հետազոտությունն անցկացվում է ոչ միայն մանրակրկիտ առաջնային ախտորոշումը
և բուժումը պլանավորելու, այլև բուժման արդյունքները գնահատելու և պրոցեսի հետագա ընթացքի դինամիկայում պարբերական ռենտգեն վերահսկման
համար:
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Ռենտգեն հետազոտությունը օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի կլինիկայում խիստ կարևոր է ինչպես պրոթեզավորման պլանավորման և նախապատրաստական, 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 պարտադրում է պատշաճ ձևով այն պահել արխիվում:
Ատամների և պարօդոնտի հիվանդությունների մեծ մասի դեպքում
ռենտգեն հետազոտության հիմնական տեսակը ներբերանային ռենտգենագրությունն է: Ներկայումս գոյություն ունեն վերջինիս կատարման չորս մեթոդներ՝ 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 գնահատելու, կարիեսը և դրա բարդությունները, կիստաները, էկզոստոզները բացահայտելու 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 ընթացքում կատարվում է ՔՍԾՀ-ի շերտագրություն բերանի բաց և փակ դիրքերում,
որի դեպքում գնահատվում է հոդում տարրերի փոխհարաբերությունը, որոշվում է շտկումների ծավալը օրթոպեդիկ բուժման ընթացքում:
Ներկայումս ատամների և շուրջգագաթային հյուսվածքների հետազոտության 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: Թվայնացված պատկերի մշակման ընթացքում կարելի է իրականացնել դրա չափերի
մեծացում, կոնտրաստի ուժգնացում, անհրաժեշտության դեպքում՝ բևեռայնության փոփոխություն՝ նեգատիվից-պոզիտիվի, գունային շտկում: Այս կամ այն
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գոտիների անհրաժեշտ պարամետրերի չափումների, մասնավորապես արմատախողովակների երկարության, դենսիտոմետրիայի ավելի մանրակրկիտ
հետազոտման հնարավորություն է ընձեռվում:
Ռենտգեն պատկերի թվային մշակման բոլոր առանձնահատկություններից աչքի են ընկնում ինֆորմացիայի ստացման արագությունը, երևակման 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, արմատախողովակները, պերիօդոնտալ ճեղքերը, միջատամնաբնային կատարները և
ատամնաբնային ելունների և ծնոտների մարմինների ոսկրային կառուցվածքը,
ատամնաբնային բուխտան և վերծնոտային ծոցի ստորին պատը, ստործնոտային 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 արտահայտվում 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 համաճարակաբանական վերլուծությունների /սկրինինգների/ համար: ՕՊԳ-ն ունի այն
առավելությունը, որ հնարավոր է դարձնում ցուցադրել միջծնոտային կոնտակտները, 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 բացահայտելու ծոցի ստորին հատվածներում օդոնտոգեն ախտաբանական պրոցեսները:
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Անշարժ պրոթեզավորում
Գամիկավոր կոնստրուկցիաների կիրառումը պլանավորելիս հենակետային ատամները կամ արմատները ենթակա են ռենտգեն հետազոտության
գագաթային և եզրային պարօդոնտի վիճակը, արմատի երկարությունը, արմատի 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 կտորները, 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 կլինիկական երևույթների, օրինակ՝ վզիկային հատվածում՝ երկրորդային կարիես,
շուրջգագաթային հատվածներում փոփոխություններ, և կարող են բացահայտվել 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 պարօդոնտի վիճակի գնահատում/: Ատամնաբնային կատարի ռեզորբցիան հանգեցնում
է դրա բարձրության իջեցմանը, որի հետևանքով հենակետային ատամի ծանրաբեռնվածության 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, հոդագլխիկների դեֆորմացիա և դրանց դիրքերի ասիմետրիա, հոդային դիսկի տեղափոխում և ռենտգենաբանորեն հոդային ճեղքի նեղացում:
Համակարգչային շերտագրություն/ՀՇ/
ՀՇ-ն շերտային ռենտգենաբանական հետազոտություն է, որն ապահովում 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 հարթություններում: 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 ռեկոնստրուկցիաներ /վերակառուցումներ/:
ՀՇ հետազոտությունն իրականացվում է ատամնաբնային ելունի բարձրությունը որոշելու նպատակով. դա ատամնաբնային ելունի եզրային հատվածներրից մինչև հարակից անատոմիական գոյացություններ եղած հեռավորությունն է: Հարակից անատոմիական գոյացություններն են վերին ծնոտային
ծոցի հատակի, քթի խոռոչի, ստործնոտային խողովակի կոմպակտ թիթեղները:
Գնահատվում են նաև ատամնաբնային ելունի ապաճի աստիճանը և օստեոպորոզի առկայությունը: Այսպիսի հետազոտության արդյունքում մեծ ճշտությամբ հայտնաբերվում են վերծնոտային ծոցերի տոպոգրաֆո-անատոմիական
կառուցվածքի առանձնահատկությունները, ատամնաբնային ելունների ոսկրային 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 բարձրացնելու 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՝ շարակցահյուսվածքային կպումից (1,07մմ) և էպիթելային կպումից (0,97մմ):

Նկ. 1.4.2. Կենսաբանական
տարածություն։

Նկ. 1.4.1. Անատոմիական վզիկ։

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
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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 կորագծեր, որոնցից են Շպեի և Վիլսոնի կորերը: Այս կանոնավոր դասավորության շնորհիվ ատամների վրա բաշխվող ճնշումը
ծամելու ակտի ժամանակ դառնում է
հավասարակշռված և նվազագույն:
Շպեի կոր (Spee Curve)
Այս կորը ուսումնասիրվում է պարաՆկ. 1.4.4. Շպեի կոր։
սագիտալ հարթության մեջ: Կորը առաջանում է, երբ կտրիչ ատամների կտրող
եզրերը, ժանիքի գագաթը և ծամիչ ատամների վեստիբուլյար թմբիկների գագաթները միացվում են միմյանց երևակայական
գծով (նկ.1.4.4):
Վիլսոնի կոր (Wilsone Curve)
Այս կորը ուսումնասիրվում է ֆրոնՆկ. 1.4.5. Վիլսոնի կոր։
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 համանուն թմբիկները (նկ.1.4.5):
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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 երևակայական մի անկյուն:
Վերին կտրիչների արմատները վեստիբուլոօրալ կողմից խիստ թեքված են
դեպի օրալ կողմ, իսկ մեզիոդիստալ անկյունից դեպի մեզիալ թեթևակի թեքվածություն ունեն՝ բացառությամբ ժանիքների, որոնք խիստ թեքված են դիստալ
կողմ (նկ.1.4.6):
Վերին ծնոտի նախաաղորիքների և աղորիքների արմատները վեստիբուլոօրալ 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):

Նկ. 1.4.6. Վերին ծնոտի ատամները։

Նկ. 1.4.7. Ստորին ծնոտի ատամները։

Ստորին նախաաղորիքների արմատները թեթևակի թեքված են դիստալ, P1ը՝ 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
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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 մաշվածության հետևանքով դառնում է
մակերեսային, իսկ ատամների
մեզիալիզացիայի արդյունքում
նվազում են միջատամնային
տարածությունները,
և
պահպանվում են միջատամնային կոնտակտները: Կոնտակտային կետերի ճիշտ տեղակայումը հիմք է դառնում, որ
Նկ. 1.4.8։
ատամնաշարը լինի ստաբիլ և
զերծ մնա տարբեր դեֆորմացիաներից, որոնք կարող են
առաջանալ ծամողական տարատեսակ
ուժերի
ազդեցությունից: Ճշգրիտ տեղակայված կոնտակտային կետերը նպաստում են միջատամնային տարածությունում սննդի
կուտակման կանխարգելմանը:
Միջատամնային կոնտակտային կետերը իրար միացնելու
Նկ. 1.4.9. Ըստ FDI-ի՝ N 11, 21 ատամները։
դեպքում առաջանում է կորագիծ, որը հետևում է Շպեի կորին: Վեստիբուլոօրալ կողմից դիտելով կոնտակտային 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)։
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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 թեքված է դիստալ կողմ, իսկ ատամի
ընդհանուր առանցքը՝ փոքր-ինչ
մեզիալ: Ունի մեկ արմատաՆկ. 1.4.10. Ըստ FDI-ի՝ N 12, 22 ատամները։
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,
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պսակի ամենալայն մասը կտրող եզրն է:

Լեզվային մակերեսին փոսությունը և կողմնային բարձիկները թույլ են արտահայտված:
Մեզիալ և դիստալ կոնտակտները սկսվում են միջին 1/3-ի ստորին մակարդակից և ավարտվում կտրիչ եզրի մոտ:
Արմատը մեզիոդիստալ ուղղությամբ սեղմված է, 40-50% դեպքերում ունենում է
երկու արմատախողովակ, գագաթը թեքված է դեպի լեզվային կողմ:

Նկ. 1.4.12. Ըստ FDI-ի՝ N 32, 42
ատամները:

Նկ. 1.4.11. Ըստ FDI-ի՝ N 31, 41
ատամները։

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

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 ձևավորվում 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 մամելոնն է: Մեդիալ մամելոնը դիստալից ավելի է արտահայտված:
Լեզվային մակերեսի վրա լավ արտահայտված են եզրային գլանակները:
Լեզվային թմբիկը տեղակայված է վզիկային երրորդականում: Պսակի վեստիբուլյար 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 արտահայտված 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 ուղղությամբ սեղմված: Երկու ատամների արմատներն էլ ամենաերկարն են, պսակի
հետ կարող են հասնել մինչև 31մմ-ի:
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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 նախաաղորիքներում 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, որոնցից ամենաարտահայտվաածը
միջին մամելոնն է: Այդ երեք
մամելոնները, պսակի միջին
1/3-ում
իրար
միանալով,
ստեղծում են պսակի վեստիբուլյար էկվատորը:
Քմային մակերես․

Պսակի քմային մակեՆկ. 1.4.15 Ըստ FDI-ի՝ N 14, 24 ատամները։
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,
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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:
Նկ. 1.4.16․ Ըստ FDI-ի՝ N 15, 25
ատամները։




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։
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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,
Նկ. 1.4.17. Ըստ FDI-ի՝ N 34, 44 ատամները։
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:
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Ստորին երկրորդ նախաաղորիք
Ըստ FDI-ի՝ N 35,45
ատամներ (նկ. 1.4.18)։
Վեստիբուլյար մակերեսը կրկնում է նախորդի նույն
պատկերը:
Լեզվային մակերեսը․
 Լեզվային թմբիկն ունի երկու
գագաթ. դիստալ գագաթը ավելի
բարձր է մեզիալից:
Մեզիալ և դիստալ մակերեսները նման են նախորդին,
միայն լեզվային թմբիկը ավելի
բարձր է, քան առաջին նախաաղորիքինը:
Նկ. 1.4.18. Ըստ FDI-ի՝ N 35, 45 ատամները։
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։
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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» բացակայում է:

Նկ. 1.4.20. Ըստ FDI-ի՝ N 17, 27 ատամները։

Մեզիալ և դիստալ մակերեսները․
 Ունեն թույլ արտահայտված
վեստիբուլյար էկվատոր։



Ունեն համեմատաբար հարթ և ուղիղ քմային թմբիկներ։
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Կոնտակտային մակերեսները հարթ են և թեթևակի գոգավոր միջին 1/3ի 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 սահմանում։


Մեզիալ

կոնտակտները

և

դիստալ

հարթ

են

մինչև միջին 1/3-ը, որից հետո
ներհրվում են, այդ պատՆկ. 1.4.21. Ըստ FDI-ի՝ N 36, 46 ատամները

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

առաջանում է միջին 1/3-ի սահմանում։
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հիմնական էկվատորն

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 մակարդակում 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 սահմանում 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 հիմնականում երկուսն են, արմատախողովակները՝ 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։
Նկ. 1.4.22. Ըստ FDI-ի՝ N 37, 47 ատամները։



Ունի երկու թմբիկ և

մեկ միջթմբիկային ակոս,
որը համընկնում է ատամի միջին գծին։


Մեզիալ և դիստալ կոնտակտներում էկվատորը թույլ է արտահայտված։
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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 հավասար են։



Մեզիալ և դիստալ փոսիկներն ավելի թույլ են արտահայտված:

Արմատները հիմնականում երկուսն են, հազվադեպ են երեք և մեկ արմատով 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 պրոթեզավորմանը 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 անատոմիական 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 օկլյուդատորի 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 գնահատելու համար:
Ըստ մոդելի նշանակության, բերանի խոռոչի կլինիկական վիճակի,
պրոթեզային դաշտի մանրակրկիտ արտատպման անհրաժեշտության մակարդակի՝ ընտրում են այս կամ այն տեսակի դրոշմ կամ դրոշմանյութ (սխեմա 1.5.1.):

Դրոշմեր

ըստ մեթոդի

Ըստ նշանակության

1. անատոմիական
2. ֆունկցիոնալ

1. աշխատանքային
2. օժանդակ
ըստ ճնշման
աստիճանի
1. կոմպրեսիվ
2. դեկոմպրեսիվ

Սխեմա 1.5.1. Դրոշմների տեսակները:
Անատոմիական դրոշմներ
Անատոմիական դրոշմերը պրոթեզային դաշտի և նրա հարակից հյուսվածքների ստատիկ արտապատկերն են: Կիրառվում են բոլոր տեսակի օրթոպեդիկ կոնստրուկցիաներ պատրաստելու ժամանակ:
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Ֆունկցիոնալ դրոշմներ
Ֆունկցիոնալ դրոշմը կիրառվում է շարժական պրոթեզներ պատրաստելու 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 ծակոտկենությամբ 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 հոդերից 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 թաղանթով։ 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 բաժանվում է 3 գոտիների։ Կենտրոնական գոտին ամենաբարակն է, իսկ եզրերի ուղղությամբ 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 բիլամինար 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 պարունակում 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 միջոցով առաջային եզրով ամրանում է կապսուլային։ Առջևից՝ կապսուլայի կապանների 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 ֆիբրոզային շարակցական հյուսվածք։ Վերին էլաստինային կապանները սկավառակի 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 կապսուլան 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 միջավայր 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 պաշտպանության 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 կողմնային եզրերին և վերջիններս ամրացնում են հոդագլխիկի բևեռներին։ Դրանք
հոդում առաջացնում են 2 խոռոչ՝ վերին և ստորին։
Այս կապանների ֆունկցիան սկավառակի շարժումների սահմանափակումն 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 սահմանափակում 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 անջատման 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 ժամանակ ստորին ծնոտը բարձրանում է, և ատամները հպվում են անտագոնիստներին։ Մկանի մակերեսային մասի կծկման ժամանակ ծնոտն առաջ է տեղաշարժվում։
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Քունքամկան
Հովհարաձև մկան է, որը սկիզբ է առնում քունքափոսից ու գանգի կողմնային 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 մկանների երկկողմանի միաժամանակյա կծկման ժամանակ ծնոտն առաջ է տեղաշարժվում։ Միակողմանի կծկման ժամանակ ծնոտը շարժվում է կողմնայնորեն,
աշխատող մկանի հակառակ ուղղությամբ։
Վերին կողմնային թևակերպային մկան
Այս մկանը հեռանում է սեպոսկրի մեծ թևի քունքային մակերեսից, հորիզոնական 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 շարժումը). 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։ Յուրաքանչյուր 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 իրականանում է տերմինալ հոդային առանցքի շուրջ (առանցքային շարժում), այսինքն՝
երևակայական հորիզոնական գծի, որն անցնում է ՍԾ-ի ձախ և աջ հոդագլխիկների 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 պտտվելիս` 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 աշխատող 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 հոդագլխիկի անցած ուղին նրա առաջ
շարժման ժամանակ կոչվում է
սագիտալ հոդային ուղի: Միջինը
այն հավասար է 7-10մմ:
Եթե առանձին մասերի բաժանենք ուղին, որն անցնում է
ստորին ծնոտի գլխիկը հոդային
թմբիկի
լանջին
հարաբերած
(հոդային ուղի), ապա ամեն մասին
կհամապատասխանի իր կորը:
Նկ. 1.6.1. Սագիտալ հոդային ուղու անկյունը: Այդպիսով ստորին ծնոտի գլխիկի
որևէ կետով կամ կզակային
արտացցվածքով անցած ուղին
կտրտված գիծ է, որը բաղկացած է
բազմաթիվ կորերից: Սագիտալ
հոդային ուղու հետագիծը օկլյուզիոն հարթության հետ հատելիս
առաջանում է անկյուն, որը կոչվում է սագիտալ հոդային ուղու
անկյուն:
Ստորին ծնոտի առաջբերման աստիճանով պայմանավորված` հոդային ուղու սագիտալ
Նկ. 1.6.2. Սագիտալ կտրիչային ուղու անկյունը: անկյունը փոխվում է: Ըստ Գիզիի
տվյալների` այն միջինը հավասար
0
է 33 (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 առաջացած 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 առաջային 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»:
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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):

ա

բ

Նկ. 1.6.3.ա) տրանսվերսալ
հոդային ուղու անկյունը:

Նկ. 1.6.3. բ) տրանսվերսալ
կտրիչային ուղու անկյուն:

Տրանսվերսալ շարժումները բնութագրվում են ատամների օկլյուզիոն
կոնտակտների համապատասխան փոփոխություններով: Ստորին ծնոտի կողմնային շարժումների ժամանակ ատամների տեղաշարժի հետագծերը կորեր են,
որոնք հատվում են բութ անկյամբ: Ինչքան ատամը ստորին ծնոտի հոդագլխիկից 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 փոփոխությունները 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` տարանուն: Այսինքն՝ ստորին ատամների թշային թմբիկները վերին ատամների
քմային թմբիկների դիմաց են:
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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 ստոմատոլոգիայում 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 կառուցվածքներով, ներկայացրել է բժիշկ Պոսսելտը։ Այդ շարժումները նա անվանեց սահմանային շարժումներ։ Պոսսելտը ներկայացրեց ստորին ծնոտի սահմանային
շարժումների եռաչափ դիագրամման։ Ստորին ծնոտի բոլոր հնարավոր շարժումները 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 առաջային 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
Նկ. 1.6.4. Սահմանային
միջև կոնտակտ առաջանա։
շարժումները սագիտալ
4. Այնուհետև կտրիչները շարժվում են առաջ`
հարթությունում
մինչև ստորին կենտրոնական կտրիչների
առավելագույն առաջային դիրք։
Ֆունկցիոնալ շարժումները
կատարվում են սահմանային
շարժումների ներսում։
Ստորին ծնոտի ֆունկցիոնալ շարժում կոչվում են բոլոր
նորմալ, ՍԾ-ին հատուկ շարժումները, որոնք կատարվում են
մարդու խոսելու, ծամելու, հորանջելու, կլման ժամանակ։
Սահմանային շարժումները
հորիզոնական հարթությունում
(նկ. 1.6.6)՝
1. ձախ կողմնային շարժում,
2. ձախ կողմնային շարժՆկ. 1.6.5. Ստորին ծնոտի տարբեր շարժումների
ման շարունակությունն առաջ
և պտտական առանցքի դիրքի ազդեցությունը
ատամների հպման վրա.
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։
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Ստորին ծնոտի կողմնային շարժումների ժամանակ առկա է երկու կողմ՝ աշխատող և ոչ աշխատող (հավասարակշռող)։ Այն ուղղությունը, որ ծնոտը տեղաշարժվում է կողմ, կոչվում է աշխատող կողմ, իսկ հակառակ կողմը՝ հավասարակշռող։ Աշխատող կողմում,
հորիզոնական հարթությունում
հաճախ նկատվում է ստորին
ծնոտի հոդագլխիկի աննշան
կողմնային
տեղաշարժ՝
որը
հայտնի է որպես լատերոտրուզիա կամ Բեննեթի շարժում։
Ոչ
աշխատող
(հավասարակշռող) կողմի հոդագլխիկը
շարժվում է առաջ, միջայնորեն ու
թեթևակի վար, և իր նախնական
դիրքի հետ մեկտեղ առաջացնում
Նկ. 1.6.6. Սահմանային շարժումները
է անկյուն, որը հավասար է ≈150հորիզոնական հարթությունում:
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 (սագիտալ, հորիզոնական, ֆրոնտալ)
միացնելով ստորին ծնոտի սահմանային շարժումները ստացվում է
եռաչափ շարժում, որը ստորին
ծնոտի շարժման առավելագույն
դիապազոնն է ծրարի տեսքով։
Չնայած ծրարն ունի այդ առանձնահատուկ կառուցվածքը, այնուամենայնիվ տարբերություններ կհայտնաբերվեն
տարբեր
մարդկանց
Նկ. 1.6.7. Սահմանային շարժումները
դեպքում։
ֆրոնտալ հարթությունում:
1.7. Մետաղական համաձուլվածքների ձուլումը
Ձուլումը մետաղական դետալների ստացման ամենալայն տարածված
մեթոդն է: Ձուլման պրոցեսը կազմված է հետևյալ փուլերից.
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1) Մոմե կոնստրուկցիայի պատրաստում (նկ.1.7.1):
2) Ձուլաձողային համակարգի տեղադրում.
Ձուլաձողերը լինում են մոմից, պլաստմասսայից:
Ձուլաձողերի հաստությունը համապատասխանում է մոմե կոնստրուկցիայի հաստությանը:
Գոյություն ունի ձուլաձողային համակարգի երկու
հիմնական տեսակ` եզակի (նկ. 1.7.2) և բազմակի
(նկ. 1.7.3):
Նկ. 1.7.1.Մոմե կոնստրուկցիայի
Բազմակի տեսակ օգտագործվում է մասնակի
պատրաստումը:
շարժական ձուլովի պրոթեզներ ձուլելիս: Երբ
օգտագործվում է
ձուլաձողային համակարգի
այս տեսակը, պետք է
նկատի ունենալ հետևյալը.
ա) Նախընտրելի է օգտագործել քիչ քանակությամբ, մեծ
տրամագծով
ձուլաձողեր,
քան
շատ,
բայց
բարակ ձուՆկ.1.7.3. Ձուլաձողային
Նկ. 1.7.2. Ձուլաձողային
համակարգի բազմակի լաձողեր:
համակարգի եզակի
բ) Նախընտրելի է, որ ձուլա
տեսակը:
տեսակը:
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):
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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 համաձուլվածքների համար, կարող են դիմակայել մինչև
7000C ջերմաստիճանի:
բ) Փաթեթանյութեր, որոնց կապող տարրը
ֆոսֆատներն են: Օգտագործվում են կոբալտքրոմ համաձուլվածքների համար, կարող են
դիմակայել բարձր ջերմաստիճանի:
գ) Այս փաթեթանյութերի կապող տարրը
Նկ. 1.7.4. Մոմե կոնստրուկցիան սիլիցիումն է: Օգտագործվում են ոչ ազնիվ
ձուլաձողային համակարգի հետ մետաղների բարձր ջերմաստիճանով ձուլման
ժամանակ` մասնակի շարժական ձուլովի
կաղապարի պատերից պիտի
լինի հավասարաչափ
պրոթեզներ ձուլելիս:
հեռավորության վրա:
Մոմե կոնստրուկցիան ձուլաձողային համակարգի հետ կաղապարելու ժամանակ
պետք է ուշադրություն դարձնել, որ այն
կաղապարի պատերից հավասարաչափ
հեռավորության վրա
լինի (գլանի մեջ) (նկ.
1.7.4):
Այնուհետև
փաթեթանյութը խառնվում
է ըստ արտադրողի
ցուցումների: Գլանը
Նկ. 1.7.5. Փաթեթանյութը լցվում է
տեղադրվում
է
գլանի մեջ:
թրթռիչի վրա, փաթեթանյութը աստիճանաբար 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,
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3. լայնացնում է գլանը`փոխհատուցելով մետաղի նստեցումը սառչելու
ժամանակ:

Նկ. 1.7.6. Մուֆելային
վառարան:

Նկ. 1.7.7. Ցենտրիֆուգա:

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 միջոցով: Որոշ լաբորատորիաներում օգտագործվում է
մետաղի հալեցման ինդուկցիոն եղանակը, որն ապահովում է մետաղի արագ և
լիարժեք հալեցումը (նկ.
1.7.7, 1.7.8, 1.7.9):
6) Ձուլվածքը
փաթեթանյութից ազատելը
Նկ. 1.7.9.
Նկ.1.7.8. Ինդուկցիոն
և
ավազաշիթով մշակելը.
Վակուումային սարք:
սարք:
Ձուլվածքը զգուշորեն ազատում են փաթեթանյութից, մշակում ավազաշիթով, որպեսզի հեռացվեն
փաթեթանյութի մնացորդները (նկ. 1.7.10):
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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

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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II դաս

III դաս

IV դաս

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 աղորիքծնոտային 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 աղորիքծնոտային 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
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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IV
դաս

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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