ԳԼՈՒԽ 6

Ներածությունը
«Պրոթեզ»-ըհունարեն բառ է, որը նշանակում է «դնել տեղը»: Պրոթեզը լրացնում է օրգանի մի մասը կամ ամբողջ օրգանը: Նրա նպատակն է վերականգնել
տվյալ օրգանի ֆունկցիան և դեֆորմացիան: Ատամի պրոթեզների նպատակն է
վերականգնել բացակա ատամները շարժական կամ անշարժ ապարատների
միջոցով:
Գլխավոր ֆունկցիաներն են`
 ծամողական,
 օկլյուզիոն,
 ֆոնետիկ:
Պրոթեզները լինում են`
 շարժական,
 անշարժ,
 դիմծնոտային,
 օրթոպեդիկ:
Շարժական պրոթեզների տեսակներն են լրիվ և մասնակի շարժական:
Վերջիններս լինում են մասնակի շարժական թիթեղային (ժամանակավոր) և
մասնակի շարժական աղեղային կամ ձուլված:
6.1. Մասնակի անատամություն, կլինիկական պատկերը, դասակարգումը
Մասնակի անատամություն է այն վիճակը, երբ յուրաքանչյուր ծնոտի
վրա առկա է 1-13 ատամների բացակայություն: Այն կարող է լինել առաջնային և
երկրորդային: Առաջնային մասնակի անատամության պատճառ են հանդիսանում ատամի հյուսվածքների էմբրիոգենեզի խախտումները, որոնց հետևանքով
բացակայում են մշտական ատամների սաղմերը: Ատամների ծկթման պրոցեսի
խախտումը հանգեցնում է ատամների ռետենցիայի, հետևաբար և առաջնային
մասնակի անատամության: Կաթնատամների բորբոքային պրոցեսները կարող
են հանգեցնել մշտական ատամի սաղմի մահվան, որը կրկին կհանգեցնի
ատամի ռետենցիայի:
Ատամների մասնակի երկրորդային բացակայության պատճառ կարող
են լինել`
1. կարիեսը և նրա բարդությունները,
2. պարօդոնտի հիվանդությունները,
3. տրավման,
4. բորբոքային պրոցեսները և նորագոյացությունները,
5. վիրահատությունները,
6. ավիտամինոզները:
Կլինիկական պատկերը կարող է լինել տարբեր և պայմանավորված է՝
254

1.
2.
3.
4.
5.
6.

դեֆեկտի տեղակայմամբ,
բացակա ատամների քանակով,
կորցրած ատամների ֆունկցիայով,
կծվածքի ձևով,
ատամների կորստի ժամանակահատվածով,
պահպանված ատամների կարծր հյուսվածքների և պարօդոնտի վիճակով,
7. հիվանդի ընդհանուր առողջական վիճակով:
Հիվանդների գանգատները բազմազան են։
Ատամնաշարի ֆրոնտալ հատվածում դեֆեկտի տեղակայման դեպքում
հիվանդները գանգատվում են՝
1. գեղագիտական անբավարարությունից,
2. խոսակցական ֆունկցիայի խանգարումից,
3. խոսելու ընթացքում թքի արտահոսքից,
4. կծելու ֆունկցիայի խանգարումից:
Ատամնաշարի կողմնային հատվածում դեֆեկտի տեղակայման դեպքում
(բացակայում են ծամողական ատամները ) հիվանդները գանգատվում են ՝
1. ծամելու ֆունկցիայի խանգարումից (սակայն այս գանգատը գերիշխող
է միայն զգալի քանակով ատամների բացակայության դեպքում), ավելի
հաճախ հիվանդները գանգատվում են ծամելու անհարմարությունից,
2. անատամ հատվածի լորձաթաղանթի վնասումից ու ցավից,
3. գեղագիտական անբավարարությունից, երբ բացակայում են վերին
ծնոտի նախաաղորիքները:
Անամնեստիկ տվյալները գրանցելու ժամանակ անհրաժեշտ է պարզել
ատամների հեռացման պատճառները, ինչպես նաև այն, թե նախկինում իրականացվել է արդյոք օրթոպեդիկ բուժում և ինչ կոնստրուկցիաներով։
Հիվանդի արտաքին զննումը. երբ բացակայում են վերին ծնոտի ֆրոնտալ
ատամները, կարող է դիտվել վերին շրթունքի ներանկում: Զգալի քանակով
ատամների բացակայության դեպքում կարող է դիտվել թշի ու շրթունքի ներանկում: Այն դեպքերում, երբ երկու ծնոտներում բացակայում են մեծ քանակով
ատամներ՝ առանց անտագոնիստների պահպանման, հնարավոր է զարգանա
անկյունային շրթնաբորբ։
Ներբերանային հետազոտություն. ներբերանային հետազոտության ժամանակ անհրաժեշտ է որոշել դեֆեկտի տեսակը ու դրա մեծությունը, անտագոնիստ
ատամների առկայությունը, գնահատել պահպանված ատամների կարծր
հյուսվածքների ու դրանց պարօդոնտի վիճակը, անհրաժեշտ է իրակնացնել
ենթադրվող հենակետային ատամների ռենտգենաբանական հետազոտություն։
Ատամների մասնակի կորստի հետևանքով զարգանում են ձևաբանական և
կազմաբանական տարբեր փոփոխություններ`
1. դեֆեկտների առաջացում, որն ատամնաշարի անընդհատության
խախտման հետևանք է (նկ. 6.1.1),
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2. երկու խումբ ատամների առաջացում` ֆունկցիոնալ, որոնք ունեն անտագոնիստներ, և ոչ ֆունկցիոնալ, որոնք կորցրել են անտագոնիստները,
3. առանձին խումբ ատամների ֆունկցիոնալ գերծանրաբեռնում,
4. ատամնաշարերի դեֆորմացիա,
5. էսթետիկայի, ծամելու, խոսքի ֆունկցիաների խանգարում,
6. քունքստործնոտային
հոդի
և
ծամիչ
մկանների գործունեության խանգարում:
Ատամնաշարերում դեֆեկտների առաջացմանը անդրադառնալով` պետք է նշել, որ
դրանք կարող են լինել սահմանափակված
Նկ. 6.1.1. Ատամնաշարի
անընդհատության խախտումը: կամ ծայրամասային և ոչ սահմանափակված
կամ ընդգրկված:
Ծայրամասային է կոչվում այն դեֆեկտը, որը
դիստալ կողմից հենարանով սահմանափակված չէ և ունի միայն մեզիալ հենարան (նկ.
6.1.2):
Ընդգրկված է կոչվում այն դեֆեկտը, որը
սահմանափակված է մեզիալ և դիստալ
Նկ. 6.1.2. Ծայրամասային
դեֆեկտ:
հենարաններով (նկ. 6.1.3):
Դասակարգումը
Կան մասնակի անատամության բազմաթիվ դասակարգումներ, որոնցից ամենաընդունվածը Էդուարդ Քենեդու կողմից առաՆկ. 6.1.3. Ընդգրկված
ջարկված դասակարգումն է: Համաձայն այդ
դեֆեկտ:
դասակարգման` բոլոր անատամությունները
բաժանվում են չորս դասերի (նկ. 6.1.4):
1. Քենեդու առաջին դաս` երկկողմանի ծայրամասային արատ,
2. Քենեդու երկրորդ դաս` միակողմանի ծայրամասային արատ,
3. Քենեդու երրորդ դաս` միակողմանի ընդգրկված արատ ատամնաշարի
կողմնային հատվածում, որը չի հատում միջին գիծը,
4. Քենեդու չորրորդ դաս` ընդգրկված արատ, որի դեպքում անատամ հատվածը
տեղակայվում է պահպանված ատամներից առաջ ու հատում է միջին գիծը:
Բոլոր դասերը, բացառությամբ վերջինի, ունեն ենթադասեր, քանի որ
գործնականում ավելի հաճախադեպ են այն կլինիկական դեպքերը, երբ առկա
են միաժամանակ մի քանի դասերի դեֆեկտներ, և այդ դեպքում բարդանում է
դասակարգումը (նկ.6.1.5):
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I դաս II դաս

III դաս IV դաս

Նկ.6.1.4. Մասնակի անատամության
դասակարգումը ըստ Քենեդու:

I
II
III
IV
Նկ. 6.1.5. Քենեդու դասակարգման ենթադասերը:
Այդ դեպքում ատամնաշարը պատկանում է թվով փոքր դասին։ Յուրաքանչյուր դաս, բացառությամբ Քենեդու առաջին դասի, ընդգրկում է միայն մեկ
դեֆեկտ։
257

Քենեդին նշում է յուրաքանչյուր լրացուցիչ անատամ հատված՝ որպես
մոդիֆիկացիա կամ ենթադաս։ Վերջինս որոշվում է ատամնաշարի լրացուցիչ
դեֆեկտների քանակով՝ չհաշված հիմնական դասը։
Սակայն այս դասակարգման մեջ վերջին դասում չի շեշտադրվում ժանիքների առկայությունը կամ բացակայությունը, որը թերևս կարելի է դիտարկել
որպես թերություն: Այդ իսկ պատճառով Քենեդու կողմից առաջարկված դասակարգումը հետագայում լրացվեց Ափլգեյթի կողմից, համաձայն որի` առաջին
երեք դասերը մնում են անփոփոխ, իսկ վերջին դասը բաժանվում է երկու
ենթադասերի` ժանիքների պահպանմամբ և բացակայությամբ:
Ժանիքների պահպանման հարցը կարևոր է կոնստրուկցիան որոշելու
առումով:
Ափլգեյթը լրացրել է Քեննեդու դասակարգումը՝ առաջարկելով դրա
կիրառման հետևյալ կանոնները.
1. Դեֆեկտի դասը որոշելը չպետք է նախորդի ատամների հեռացմանը, քանի որ
այն կարող է փոխել նախապես որոշված դեֆեկտի դասը:
2. Եթե բացակայում է երրորդ աղորիքը, որը չպետք է փոխարինվի, այն հաշվի չի
առնվում դասակարգման մեջ:
3. Եթե առկա է երրորդ աղորիքը, որը պետք է օգտագործվի որպես հենակետային
ատամ, այն հաշվի է առնվում դասակարգման մեջ:
4. Եթե բացակայում է երկրորդ աղորիքը, որը չպետք է փոխարինվի, այն հաշվի
չի առնվում դասակարգման մեջ:
5. Դեֆեկտի դասը որոշվում է ամենահետին անատամ հատվածով:
6. Լրացուցիչ դեֆեկտները (չհաշված հիմնական դասը) դիտարկվում են որպես
ենթադասեր, որը որոշվում է վերջիններիս քանակով:
7. Լրացուցիչ արատների մեծությունը չի դիտարկվում, հաշվի է առնվում միայն
դրանց քանակը, որով էլ որոշվում է ենթադասը:
8. Չորրորդ դասը չունի ենթադաս։ Անատամ հատվածները, որոնք տեղակայված
են ֆրոնտալ ատամների հատվածում առկա արատից հետ, որոշում են
արատի դասը:
Դեֆեկտները դասակարգվում են նաև ըստ մեծության՝
1. փոքր` 1-3 հարևան ատամների բացակայություն,
2. միջին` 4-6 հարևան ատամների բացակայություն,
3. մեծ` 7-13 հարևան ատամների բացակայություն:
6.2.Մասնակի շարժական թիթեղային (ժամանակավոր) պրոթեզներ
1.Շարժական պրոթեզները, ի տարբերություն անշարժի, կիրառում են
ատամնաշարերի ցանկացած մեծության և տեղագրության դեֆեկտների ժամանակ:
2.Ապահովում են հիգիենիկ խնամքի բավարար պայմաններ:
3.Անհրաժեշտության դեպքում շարժական պրոթեզները կարող են տարբեր
ախտահանող նյութերով ենթարկվել սառը ախտահանման:
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Բաղկացուցիչ մասերն են 1. Հենքային թիթեղը, 2. արհեստական ատամները,
3. ֆիքսող էլեմենտները:
Շարժական պրոթեզի չափսերը մեծ մասամբ պայմանավորված են ատամնաշարում դեֆեկտի մեծությամբ և տեղակայմամբ: Անշարժ պրոթեզների համեմատ` շարժական պրոթեզները մեծ չափով ազդում են հնչյունագոյացման և
արտասանության վրա (հենքի քմային կամ ենթալեզվային հատվածի շնորհիվ):
Այդ կառույցների օպտիմալ տեղակայված լինելու, արհեստական ատամների
ձևի և չափերի ճիշտ ընտրության ժամանակ և հիվանդի լրիվ ընտելանալուց
հետո վերականգնվում է արտասանությունը: Շարժական պրոթեզի հենքը
պլաստմասսե թիթեղ է, որի վրա ամրացված են արհեստական ատամները և
ֆիքսող էլեմենտները, որոնց շնորհիվ հենքի ծամողական ճնշումը փոխանցվում
է վերին ծնոտի վրա`ատամնաբնային ելունի և քիմքի լորձաթաղանթի վրա, իսկ
ստորին ծնոտի վրա` ատամնաբնային
ելունի վրա (նկ.6.2.1 ):
Ծամողական ճնշումը հավասարաչափ բաշխելու համար ստորադիր հյուսվածքների վրա շարժական թիթեղային
պրոթեզի հենքը պետք է պատրաստվի
այնպիսի նյութից, որը քիչ կլանի բերանային հեղուկի և սննդամթերքի բաղադրիչները, հեշտ մաքրվի ատամների
խնամքի սովորական միջոցներով: Այդ
Նկ. 6.2.1. Մասնակի շարժական
նյութերը ակրիլային պոլիմեր պարութիթեղային պրոթեզ:
նակող նյութերն են:
Պլաստմասսե հենքերն ունեն տարբեր երանգներ, որը պայմանավորված է
պլաստմասսայի նախնական գույնով կամ ատամնատեխնիկի կողմից ավելացվող նյութի քանակով: Արտադրվում է նաև անգույն հենքային պլաստմասսա,
որը կիրառվում է այն անձանց դեպքում, որոնք տառապում են ներկող նյութի
նկատմամբ գերզգայունությամբ (ալերգիա) և այլն:
Շարժական թիթեղային պրոթեզի հենքի ներքին մակերեսը պետք է հստակ
համապատասխանի ստորադիր լորձաթաղանթի ռելիեֆին, որը կբացառի դրա
վնասումը ծամողական ճնշումը փոխանցելիս: Կարծր քիմքի առաջային մասի
ռելիեֆը շատ անհատական է և չափազանց կարևոր է արտասանության, ինչպես
նաև սնունդ ընդունելիս լիարժեք համային զգացողության համար: Սրանով
պայմանավորված` պրոթեզի հենքի պատրաստման ժամանակ այս հատվածում
պետք է ձգտել վերականգնելու քիմքի ռելիեֆը ոչ միայն դրա ներքին մակերեսի
վրա, այլև՝ արտաքին: Շարժական պրոթեզի հենքի չափսերը պայմանավորված
են պահպանված ատամների քանակով, դեֆեկտի մեծությամբ, վերին և ստորին
ծնոտների ատամնաբնային հատվածների ձևերով, անատամ հատվածների
ապաճի աստիճանով, ստորադիր լորձաթաղանթի վիճակով: Հայտնի է, որ
ինչքան մեծ է շարժական ատամնապրոթեզի մակերեսը, այնքան քիչ ճնշում է նա
փոխանցում ստորադիր լորձաթաղանթի վրա: Այդ իսկ պատճառով ինչքան մեծ
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է ատամնաշարում դեֆեկտը, այնքան մեծ պետք է լինի հենքի մակերեսը:
Շարժական պրոթեզների հենքի եզրերը տեղակայվում են միայն պասիվ
շարժուն հյուսվածքների սահմաններում: Թշային և շրթնային կողմից պրոթեզի
հենքի եզրը բացակա ատամների հատվածում անցնում է անցման ծալքով`
շրջանցելով վերին և ստորին շրթունքի սանձիկները և բերանի նախադռան
լորձաթաղանթի ձգանները:
Լեզվային կողմից շարժական պրոթեզի հենքի սահմանը ստորին ծնոտի վրա
ծածկում է ներքին թեք գիծը և վերջանում է անցման ծալքի վրա: Ստորին
շարժական պրոթեզի հենքի դիստալ սահմանը ծայրամասային դեֆեկտների
ժամանակ պետք է ընդգրկի հետաղորիքային թմբիկը: Ստորին ծնոտի վրա
պահպանված բոլոր ատամները վերածածկվում են պրոթեզի հենքով, գրեթե
մինչև օկլուզիոն մակերեսը, այսինքն` ոչ քիչ, քան պսակի բարձրության 2/3-ով:
Նույն ձևով վերածածկվում են վերին ծնոտի նախաաղորիքներն ու աղորիքները:
Վերին ծնոտի կտրիչներն ու ժանիքները վերածածկվում են 1/3-ով, այսինքն`
մինչև ատամնային թմբիկները:
Շարժական վերին պրոթեզի հենքի դիստալ սահմանի անցումը պայմանավորված է դեֆեկտի մեծությամբ, ատամնաշարում տեղադրումով: Միակողմանի
և երկկողմանի ծայրամասային դեֆեկտների դեպքում հետին սահմանը
անցնում է «ա» գծի առջևով` վերին ծնոտի թմբերի պարտադիր ընդգրկմամբ:
Արհեստական ատամներ. նախատեսված են լրացնելու կորցրած ատամները:
Պատրաստվում են պլաստմասսայից (կերպառու) կամ հախճապակուց: Արհեստական ատամները տարբերվում են գույնով, չափսերով և ձևով: Արհեստական
ատամները գույնով կրկնօրինակում են բնական երանգների անցումը. Ավելի
բաց կիսաթափանցիկ կտրող եզրից դեպի ինտենսիվ և մուգ երանգով վզիկային
հատվածը:
Ատամներն արտադրվում են հավաքածուների ձևով. առջևի ատամները 6
հատ վերև և 6 հատ ներքև, կողմնայինները`
8-ական ատամներ և լրիվ հավաքածուներ
(գարնիտուրներ)` 28-ական ատամներ (նկ.
6.2.2): Արտադրվում են նաև պլաստմասսե
արհեստական ատամներ կասետաներով,
որի առանձին հատվածներում նույն գույնի,
ձևի և չափսի ատամներ են:
Պլաստմասսե ատամների մաշվողականությունը չի համապատասխանում կլինիկական պահանջներին, այդ իսկ պատճաՆկ.6.2.2. Պլաստմասսե արհեստական
ռով պլաստմասսե արհեստական ատամնեատամներ:
րով շարժական պրոթեզների օգտագործման ժամկետները չպետք է գերազանցի 3-4 տարի: Հակառակ դեպքում հնարավոր է պահպանված բնական ատամների ֆունկցիոնալ գերբեռնվածություն
զարգանա (քանի որ վերջիններս մաշվում են ավելի դանդաղ): Ավելի արդյունավետ են հախճապակե ատամները, քանի որ հախճապակին և պլաստմասսան
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չունեն քիմիական մոտիկություն, հախճապակե արհեստական ատամները
պլաստմասսե հենքի մեջ ամրացվում են մեխանիկական եղանակով:
Ֆունկցիոնալ տեսանկյունից հախճապակե ատամներով շարժական պրոթեզներն ավելի երկարակյաց են և արդյունավետ, քան պլաստմասսե ատամներովը: Ծամող մակերեսը չի մաշվում անգամ 10 տարի անց: Բացասական կողմը
փխրունությունն է: Արհեստական ատամներ ընտրելիս հաշվի են առնում
պահպանված ատամների մեծությունը, ձևը և գույնը, ինչպես նաև մաշկի գույնը,
դեմքի և կծվածքի ձևը:
Ֆիքսող էլեմենտներ. բռնիչներ
Շարժական թիթեղային պրոթեզներում կիրառվում են պահող բռնիչներ,
որոնք ծռովի են: Դրանք կարթ են, նախատեսված են միայն պրոթեզի ֆիքսման
համար: Այս տեսակի բռնիչներով շարժական պրոթեզների վրա ընկնող
ուղղահայաց ծամողական ճնշումն ամբողջությամբ փոխանցվում է հենքի
միջոցով ստորադիր լորձաթաղանթի վրա:
Մետաղական ծռովի պահող բռնիչները պատրաստվում են տարբեր
տրամագիծ ունեցող չժանգոտող պողպատից (0.4, 0.6, 0.8, 1.0մմ) կամ ոսկի –
պլատինային համաձուլվածքից: Ինչքան մեծ է լարային բռնիչի տրամագիծը,
այնքան մեծ է պահելու դրա ունակությունը: Ցանկացած պահող մետաղական
բռնիչի կառուցվածքում տարբերում են 3 հիմնական տարր`
1. բազուկ,
2. մարմին,
3. ելուն:
Բռնիչի բազուկն այն հատվածն է, որն անմիջապես հասարակածի և ատամի
վզիկի միջև եղած տարածությունում է: Բռնիչի բազուկը պետք է կիպ հպվի
հենակետային ատամի ողջ մակերեսին, կրկնի դրա կոնֆիգուրացիան և օժտված
լինի բարձր առաձգական հատկություններով: Ամենաառաձգական հատկությամբ օժտված են ծռովի կլոր լարային բռնիչները:
Պահող բազուկին ներկայացվող պահանջները:
Բազուկը պետք է.
1. ընդգրկի ատամը թշային կամ շրթնային կողմից` տեղակայվելով վզիկի և
հասարակածի միջև:
2. հպվի ատամի մակերեսին առավելագույնս շատ կետերով: Եթե լինի կետային
հպում, դա պրոթեզի շարժման ժամանակ կհանգեցնի հենակետային ատամի
վրա ճնշման կտրուկ բարձրացման և հետևաբար էմալի նեկրոզի:
3. օժտված լինի զսպանակային հատկությամբ: Այս հատկությամբ առավել
օժտված են լարային բազուկները, իսկ ամենաքիչը` ձուլված բազուկները:
4. լինի պասիվ, այսինքն` հանգստի ժամանակ ճնշում չպետք է գործադրի
ատամի վրա:
5. կլորացնել, փայլեցնել, որպեսզի պրոթեզը դնելիս և հանելիս չվնասի
շրթունքի և թշի լորձաթաղանթը:
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Բռնիչի մարմինը այն հատվածն է, որը միացնում է բազուկը ելունին:
Մարմինը` ատամի կոնտակտային մակերեսի վրա է հասարակածից քիչ վերև
(մոտ է օկլյուզիոն մակերեսին): Այս բռնիչը տալիս է անհրաժեշտ ամրություն:
Ինչքան երկար է բռնիչի մարմինը, այնքան բարձր է զսպանակային հատկությունը:
Ելունը այն հատվածն է, որով բռնիչն ամրանում է պրոթեզի հենքին:
Թերությունները. ծամողական ճնշումը հիմնականում փոխանցում են միայն
ստորադիր լորձաթաղանթին, որի պատճառով էլ դասվում են ոչ ֆիզիոլոգիական պրոթեզների շարքին:
Ծամելու ժամանակ շարժական պրոթեզը լորձաթաղանթի ընկղմելիության
չափով ընկղմվում է ստորադիր հյուսվածքների մեջ, և այդ դեպքում պահող
բռնիչը ատամի մակերեսով սահում է դեպի լինդը: Անմիջապես ատամի վզիկի
մոտ տեղակայված բազուկը կարող է վնասել լորձաթաղանթը: Հենակետային
ատամները գերծանրաբեռնվում են, որը ժամանակի ընթացքում հանգեցնում է
դրանց շարժունակությանը և կորստին: Այս տեսակի պրոթեզները, լինելով
ամբողջությամբ պլաստմասսայից, հաճախ են կոտրվում, բացի այդ, շատ
հաճախ նկատվում է մանրէների գաղութների զարգացում, որը նաև ստորադիր
լորձաթաղանթի բորբոքման պատճառ է դառնում:
Թիթեղային հենքով պայմանավորված նույնպես առաջանում են բացասական երևույթներ:
Ծածկելով կարծր քիմքը` խախտվում է ջերմային, համային և շոշափելիքային
զգացողությունը, միաժամանակ նկատվում է խոսքի, լորձաթաղանթի ինքնամաքրման խանգարում, լորձաթաղանթի գրգռում, որոշ դեպքերում ի հայտ է
գալիս փսխման ռեֆլեքս: Այն հատվածներում, որտեղ պրոթեզը հպվում է
բնական ատամներին, զարգանում է գինգիվիտ, գոյանում են ախտաբանական
գրպանիկներ: Քանի որ լորձաթաղանթը ունակ չէ դիմակայելու ծամողական
ճնշման, այդ ճնշումը փոխանցվում է նաև վերնոսկրին և հանգեցնում արյան
շրջանառության խանգարման, որի հետևանքով ատամնաբնային կատարի
ապաճը ուժգնանում է:
Պրոթեզային դաշտը և շարժական պրոթեզների ֆիքսացիան
Պրոթեզի ֆիքսացիա

անատոմիական

մեխանիկական

Վերին և ստորին ծնոտի բնական մորֆոլոգիական գոյացությունները
իրենց ձևով և տեղակայմամբ կանխում են պրոթեզի շարժումները խոսելիս,
ծամելիս և ծիծաղելիս: Սակայն միայն անատոմիական գոյացությունները չեն
լուծում ամբողջությամբ պրոթեզի ռետենցիայի խնդիրները, իսկ կան դեպքեր,
երբ այդ գոյացությունները կարող են բացակայել ատամնաբնային մասի զգալի
ապաճի հետևանքով:
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Մասնակի շարժական պրոթեզը հենվում է ատամների, լորձաթաղանթի
և ոսկրի վրա: Կլինիկական դեպքով պայմանավորված` այդ գոյացությունները
կարող են ունենալ բարենպաստ կամ անբարենպաստ նշանակություն: Պետք է
իմանալ, որ բազմաթիվ անբարենպաստ գոյացություններ կարող են բարենպաստ դառնալ կամ վիրաբուժական միջամտության շնորհիվ, կամ էլ բնական
ատամների ձևի փոփոխության հետևանքով:
Պոլ Հուսեթը որոշ անատոմիական շրջաններ անվանել է «կենսաբանական» գոյացություններ, որոնք նշանակություն ունեն մասնակի շարժական
պրոթեզավորման ժամանակ:
Հայտնաբերելով բերանի մեջ, տեղափոխելով մոդելի վրա և գրանցելով`
դրոշմների միջոցով նշվում են դրանց հավասարակշռման համար բարենպաստ
(դրական) կամ էլ անբարենպաստ (բացասական) լինելը (նկ. 6.2.4): Բարենպաստ
են ատամների հպման կետերը, ատամնաբնային կատարը, վերինծնոտային
թումբը, հետաղորիքային եռանկյունին, անբարենպաստ են շրջակա մկանները,
փափուկ քիմքը, շրթնային միջին սանձիկը, թևակերպածնոտային կապանը,
լնդային պտկիկները, հետկտրիչային պտկիկը, միջին կարանը, Շրեդերի չեզոք
գոտիները, լեզուն և բերանի հատակը, լեզվային սանձիկը:
Շրեդերի գոտիները (նկ. 6.2.3) ճարպային հյուսվածքից կազմված ոչ ախտաբանական գոտիներ են, որոնք ախտորոշվում
են պալպացիայի միջոցով: Դրանք կարծր
քիմքի վրա են` առաջին և երկրորդ աղորիքներին զուգահեռ:
Դրական`
1.ատամների կոնտակտային կետերը,
Նկ. 6.2.3. Շրեդերի գոտիները:
2.ատամնաբնային կատարը,
3. վերծնոտային թմբերը,
4. հետաղորիքային եռանկյունին:
Բացասական`
5. շրջակա մկանները,
6. փափուկ քիմքը,
7. շրթնային միջային սանձիկը,
8. թևակերպածնոտային կապանը,
9. լնդային պտկիկները,
10. հետկտրիչային պտկիկը,
11. միջային կարանը,
12. Շրեդերի չեզոք գոտիները,
13. լեզուն և բերանի հատակը,
14.
լեզվային սանձիկը:
Նկ. 6.2.4. «Կենսաբանական»
գոյացություններն ըստ Պոլ
Հուսեթի:
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6.3 . Մասնակի շարժական աղեղային պրոթեզներ
Պատրաստման նպատակը
Աղեղային մասնակի շարժական պրոթեզներ պատրաստելու նպատակն է.
1. Անբնական և հիվանդագին վիճակի վերացումը:
2. Առողջական ընդհանուր վիճակի պահպանումը, քանի որ վերջինս սերտորեն պայմանավորված է ատամների և բերանի խոռոչի առողջական վիճակով: Այստեղ կարևոր նշանակություն ունեն բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի,
լնդերի, մկանային, ոսկրային և այլ հյուսվածքների առողջ պահպանումը, ինչպես նաև պահպանված բնական ատամների, շուրջատամնային հյուսվածքների
և օկլյուզիայի առողջ վիճակի պահպանումն ու նոր բարդությունների կանխումը:
3. Կազմախոսական (անատոմիական) արատների վերացումը. այսպիսի
արատներ կարող են առաջանալ ոսկրային հատվածի արատների դեպքում,
օրինակ` ատամների վնասվածքային հեռացումների կամ շուրջատամնային
հյուսվածքների հիվանդությունների պատճառով, երբ դրանք չափազանց
ներծծվում են բնածին կամ հետվիրահատական շրջանում ծնոտի, քիմքի կամ այլ
մասերում առաջացած մնայուն վնասվածքների պատճառով:
4. Բնախոսական (ֆիզիոլոգիական) արատների վերացումը: Մասնակի
անատամությունը կարող է հանգեցնել արտասանական լուրջ անկանոնությունների` խախտելով դենտալ (Ս, Զ, Չ, Ց) և լաբիոդենտալ (Վ, Ֆ) հնչյունների
արտասանությունը: Դրանից բացի, այն անդրադառնում է մարսողության և ընդհանուր առողջական վիճակին: Կլման բնախոսական գործողությունը կարող է
խախտվել կարծր և փափուկ քիմքի բնածին կամ հետվիրահատական արատների դեպքում:
5. Բնական տեսքի վերականգնումը խիստ կարևոր է առջևի ատամների
բացակայության ժամանակ շուրթերի անբնական, ներընկած դիրքի հետևանքով:
6. Հիշյալ պրոթեզը կանխում է կազմախոսական և բնախոսական արատների
առաջացումը: Մասնակի անատամության դեպքում անատամ հատվածին հարող ատամները, ինչպես նաև հակադիր (անտագոնիստ) ատամները կարող են
թեքվել կամ տեղաշարժվել դեպի անատամ հատվածները, խախտել բնական
ատամնահպումը` որոշ դեպքերում անհնարին դարձնելով ճիշտ պրոթեզավորումը: Ատամների բացակայութան դեպքում ատամնածնոտային համակարգում
զարգացող ձևախախտումները հանգեցնում են օկլյուզիայի լուրջ խախտման,
քունքստործնոտային հոդի գործունեության խանգարման և անգամ ծանր
բարդությունների:
Մասնակի շարժական աղեղային պրոթեզների պատրաստման ցուցումները
Մասնակի ձուլովի արհեստական ատամնաշարերը պատրաստվում են այն
դեպքում, երբ.
1. Անատամ հատվածներից գոնե մեկը ծայրամասային է:
2. Երկու և ավելի հարևան ատամների բացակայության դեպքում անատամ
հատվածը տարածուն է: Բացառություն են այն դեպքերը, երբ բացակայում են
երկու նախաաղորիքները և առաջին աղորիքը, սակայն ժանիքը և երկրորդ
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աղորիքն առողջ են, ամուր և չունեն շուրջատամնային հյուսվածքի հիվանդություններ: Այս դեպքում հնարավոր է պատրաստել անշարժ կամրջաձև
պրոթեզ:
3. Անատամ հատվածում առկա է ոսկրային արատ, որը կարելի է վերացնել
հենքային պլաստմասսայի միջոցով և ապահովել ավելի մեծ գեղագիտական
արդյունք, քան ստացվում է այլ տեսակի կառուցվածքներ կիրառելու դեպքում:
4. Ատամնաղեղը կարիք ունի խաչաձև ամրացման, այսինքն` միաժամանակ
առկա են և ընդգրկված, և ծայրամասային արատներ: Ընդ որում, ընդգրկված
արատը կարելի է վերականգնել անշարժ կառուցվածքների միջոցով, սակայն
մասնակի շարժական աղեղային պրոթեզների կայունացման (ստաբիլիզացիայի) տեսակետից ավելի արդյունավետ է երկու արատներն էլ վերացնել շարժական կառուցվածքների միջոցով:
5. Մասնակի շարժական աղեղային պրոթեզով կարելի է ստանալ գեղագիտական ավելի լավ արդյունք:
6. Հիվանդը ծեր է:
7. Հիվանդի ընդհանուր առողջական վիճակը հնարավորություն չի տալիս
պատրաստելու անշարժ կամրջաձև պրոթեզներ:
8. Մասնակի շարժական աղեղային պրոթեզները պատրաստվում են որպես
անմիջական կամ ժամանակավոր ատամնաշարեր:
9. Ըստ սոցիալ- տնտեսական պայմանների` այն ավելի մատչելի է, քան անշարժ
այլ կառուցվածքները:
10. Պահպանված ատամների համար կանխատեսումը վատ է, քանի որ այն
կարող է կատարել նաև բեկակալի դեր, ինչպես նաև ատամի կորստի
դեպքում հեշտ է ավելացնել բացակա ատամը` առանց փոխելու պրոթեզը:

Մասնակի շարժական աղեղային պրոթեզների պատրաստման հակացուցումները
Ժամանակավոր հակացուցումներ են բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի
քրոնիկ հիվանդությունները սրացման փուլում, ինչպես նաև բերանի խոռոչի
վատ հիգիենան, երբ հիվանդը ջանք չի գործադրում այդ վիճակը վերացնելու:
Հորիզոնական և ուղղահայաց ուժեր
Արհեստական մասնակի ատամնաշարեր կրելիս առաջանում են երկու
տեսակի ուժեր` ուղղահայաց և հորիզոնական, որոնք իրենց հերթին փոխանցվում են ստորադիր հյուսվածքներին: Մասնակի անատամության բուժման
ժամանակ ամենակարևորը բնախոսական ֆունկցիաների ժամանակ ստեղծված
ճնշումների հավասար բաշխումն է ստորադիր հյուսվածքների վրա: Այս
դեպքում ճիշտ նախագծված և ճշգրիտ պատրաստված մասնակի աղեղային
պրոթեզը համաչափ կազդի պրոթեզային դաշտի հյուսվածքների վրա և
հնարավորություն կստեղծի պահպանել բերանի խոռոչի հյուսվածքներն առողջ
վիճակում: Որպեսզի փոխանցվող ճնշումները հավասար լինեն, պետք է
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գլխավոր և երկրորդային կապիչները, աղեղային պրոթեզի բաղադրիչ մասերը
միացվեն միմյանց, լինեն ամուր և չդեֆորմացվեն:
Ուղղահայաց ուժերն ունեն երկու ուղղվածություն` օկլյուզիոն մակերեսներից դեպի անատամ հատվածները և հակառակը: Առաջինը դրական նշանակություն ունի պրոթեզի կայունացման համար, իսկ երկրորդը` բացասական,
քանի որ այդ ուժի ազդեցությամբ պրոթեզը կարող է անկայունանալ (դեստաբիլացվել): Դրական ուժը զարգանում է բերանը փակելիս, իսկ բացասականը`
բացելիս:
Հորիզոնական ուժերը զարգանում են անհավասարակշիռ օկլյուզիայի
դեպքում, երբ առկա են հպման կանխահաս կետեր, սահքեր: Դրանց առկայությամբ հնարավոր են բնական որոշ ատամների և այլ հյուսվածքների վնասվածքներ, որոնք առաջացնում են ցավ և անհանգստություն:
Մասնակի ձուլովի աղեղային պրոթեզները կիսաֆիզիոլոգիական են, քանի
որ ծամողական ճնշումը փոխանցում են հենակետային ատամներին և
լորձաթաղանթին:
Մասնակի շարժական աղեղային պրոթեզների բաղադրիչ մասերը
Մասնակի շարժական աղեղային պրոթեզները կազմված են բռնիչներից,
ուղեցույց հարթություններից, անուղղակի բռնիչներից, գլխավոր կապիչից կամ
միացնողից, երկրորդային կապիչից կամ միացնողից, մետաղական թամբերից,
ատամնաշարի հենքից, արհեստական ատամներից (նկ. 6.3.1):
անուղղակի բռնիչ

երկրորդային կապիչ
բռնիչ

Նկ.6.3.1. Արհեստական մասնակի
ատամնաշարերի բաղադրիչ
մասերը:
Գլխավոր կապիչ
Մետաղական
(երկակի լայնական
մ

Բռնիչներ
Կան բռնիչների բազմաթիվ դասակարգումներ: Ստորև կներկայացվեն
առավել տարածված և կիրառելի դասակարգումները:
Ըստ տեղադրության` բռնիչները լինում են ներպսակային կամ աթաչմեններ
և արտապսակային, ըստ ատամի փքվածության հետ ունեցած հարաբերության`
վերփքվածքային և վարփքվածքային:
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Արտապսակային ձուլովի բռնիչների կազմությունը դիտարկենք դասական
ընդգրկող հենարանային բռնիչի (Աքերսի) կառուցվածքի օրինակով: Վերջինս
կազմված է օկլյուզիոն նեցուկից, պահող և հավասարակշռող բազուկներից (նկ.
6.3.2):
պահող բազուկ
օկլյուզիոն նեցուկ

հավասարակշռող
բազուկ

Նկ. 6.3.2. Ընդգրկող հենարանային բռնիչի կառուցվածքը:

Օկլյուզիոն նեցուկը մետաղական կմախքի այն մասն է, որն ատամների
օկլյուզիոն մակերեսների վրա է և ծամողական ճնշումը փոխանցում է հենակետային ատամի երկայնաձիգ առանցքով:
Նեցուկի միջոցով արհեստական ատամնաշարը հենվում է հենակետային
ատամների վրա: Այն ծամողական ճնշումը փոխանցում է հենակետային ատամների երկայնաձիգ առանցքով կամ դրան զուգահեռ, կանխում է շարժական
պրոթեզի մխրճումը ստորադիր հյուսվածքների մեջ և վնասվածքների զարգացումը, ինչպես նաև հենակետային ատամի գերաճը, պահպանում է բռնիչի
դիրքը հենակետային ատամի վրա, ծառայում է իբրև անուղղակի բռնիչ, հենակետային ատամների թեքվածության և ծամիչ մակերեսի ախտահարվածության
դեպքում կարող է վերականգնել նաև ծամիչ մակերեսը:
Նեցուկները պետք է լինեն ամուր և չձևափոխվեն ծամողական ճնշման
ազդեցությամբ: Դրանք պետք է այնպես տեղադրվեն, որ ծամողական ճնշումը
փոխանցվի հենակետային ատամի երկայնաձիգ առանցքով կամ դրան զուգահեռ. փոքր անճշտության դեպքում հենակետային ատամը կարող է կորցնել իր
ամրությունը և դառնալ շարժուն: Ծամիչ ատամների վրա նեցուկները տեղադրվում են միջթմբիկային ակոսում, իսկ կենտրոնական ատամների վրա`
գլխավոր թմբիկի վրա (նկ. 6.3.3): Արտաքին մակերեսը պետք է վերականգնի
հենակետային ատամի անատոմիական ձևը և միաձուլվի դրան:
Ծամիչ ատամների նեցուկների ներքին մակերեսը կարող է լինել գդալաձև,
կլոր եզրերով, իսկ կենտրոնական ատամներինը` եռանկյունաձև, կլոր եզրերով:
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Ծամիչ ատամերի օկլյուզիոն նեցուկի լայնությունը պետք է հավասար լինի
լեզվային և թշային թմբիկերի գագաթների միջև եղած հեռավորության կեսին,
երկարությունը պետք է հավասար լինի լայնությանը, իսկ խորությունը պետք է
լինի 1-1,5մմ` կենտրոնական հատվածում
ավելի խոր, քան եզրային հատվածում
(նկ.6.3.4): Կենտրոնական ատամների նեցուկի լայնությունը պետք է լինի նվազագույնը
1մմ: Առջևի ատամների կտրող եզրերի վրա
նեցուկներ տեղադրվում են միայն այն
դեպքում, երբ այդ ատամների մյուս մակերեսներին տեղադրելու հնարավորություն
Նկ. 6.3.3. Օկլյուզիոն նեցուկի տեղը չկա (ավելի նախընտրելի է նեցուկը տեղադրել կտրող եզրի միջին մասում):
առջևի ատամների վրա:

Նկ. 6.3.4. Օկլյուզիոն նեցուկ ի տեղը ծամիչ ատամների վրա և չափերը:
Պահող բազուկն ապահովում է պրոթեզի ամրացումը` ռետենցիան: Սովորաբար այն ատամի վեստիբուլյար մակերեսին է և իր ֆունկցիան կատարելու
համար նրա ծայրային 1/3 հատվածը, որը կոչվում է նաև ռետենցիոն հատված,
պետք է լինի հենակետային ատամի վզիկային 1/3 հատվածում` ներքնափոսի
մեջ (0,25-ից 0,5մմ խորությամբ ներքնափոսի մեջ՝ պայմանավորված բազուկի
երկարությամբ): Պահող բազուկը հենակետային ատամի վրա ազդում է
պրոթեզը դնելիս և հանելիս, իսկ
արդեն ներքնափոսում այն չեզոք է:
Հենց պրոթեզը ներմուծման և արտահանելու ժամանակ է, որ այն ճնշում է
բնական հենակետային ատամը և
դրան հրում դեպի հակառակ կողմ:
Երկարատև ազդեցության հետևանՆկ. 6.3.5. Պահող և հավասարակշռող
քով հենակետային ատամը, եթե
բազուկների չափերը:
չունենա հակազդող տարրեր, կարող է
շարքից դուրս գալ: Այդ հակազդող տարրի դերը կատարում է հավասարակշռող
բազուկը: Այն պետք է լինի կարծր, պահող բազուկի հակառակ կողմում` 1800
անկյան տակ, պետք է ավելի լայն լինի, քան պահող բազուկը և գտնվի ատամի
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հասարակածից վեր (նկ.6.3.5): Պրոթեզը ներմուծման ժամանակ հավասարակշռող բազուկը հենակետային ատամին հպվում է պահող բազուկից շուտ և
շարունակում է մնալ այդ դիրքում մինչև ներմուծման կամ արտա-հանման ուղու
ավարտը` ատամը պաշտպանելով թեքվելուց:

ԱՔԵՐՍԻ ԲՌՆԻՉ. (նկ.6.3.6):
Ցուցումներն են. սահմանափակ անատամության դեպքում ինչպես մեդիալ,
այնպես էլ դիստալ հենակետային ատամի վրա և ծայրամասային 1 ատամի
բացակայության դեպքում: Դրվում է ժանիքների, նախաաղորիքների և
աղորիքների վրա:
Մյուս տեսակի վերփքվածքային բռնիչներն են.
 ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԲՌՆԻՉ
ԿԱՄ ՆԱԼԻ-ՄԱՐՏԻՆԵ. կազմված է
օկլյուզիոն նեցուկից, հավասարակշռող
բազուկից, որը սահուն վերածվում է
պահող բազուկի: Ընդհանուր բազուկի
ծայրի 1/3-ը ներքնափոսի մեջ է, որի
խորությունը 0,25-ից 0,5մմ է, հազվադեպ մինչև 0,75մմ (պայմանավորված
ընդհանուր բազուկի երկարությամբ):
Նկ. 6.3.6. Աքերսի բռնիչ:
Ցուցված է ծայրամասային անատամության ժամանակ և ընդգրկված
դեֆեկտների դեպքում՝ մեդիալ հենակետային ատամի վրա, երբ դիստալ
հենակետային ատամն ունի վատ կանխատեսումներ (հենակետային ատամի կորուստ): Բռնիչի այս տեսակը
դրվում
է
ժանիքների,
նախաաղորիքների վրա (նկ.6.3.7):
Նկ. 6.3.7. Հետադարձ ազդեցության
 ԲՈՆՎԻԼԻ ԲՌՆԻՉ ԿԱՄ
բռնիչ:
ՈՐՄԱՆՑՔԱՅԻՆ.
կառուցվածքով

նման է 2 իրար հակառակ միաձուլված Աքերսի բռնիչերի: Բոլոր
չափերը համապատասխանում են
Աքերսի բռնիչի չափերին(նկ. 6.3.8):
Ցուցումը. հավասարակշռության
ապահովում II, III, IV դասի դեպքում
դեֆեկտի հակառակ /դիմացի կողմում
(կոնտր-լատերալ հավասարակշռուՆկ. 6.3.8. Բոնվիլի կամ որմանցքային
բռնիչ:
թյուն):

ՄԱՏԱՆԻԱՁԵՎ
ԲՌՆԻՉ.
կազմված է օկլյուզիոն նեցուկից և հավասարակշռող բազուկից, որը սահուն
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վերածվում է պահող բազուկի: Բազուկի ընդհանուր երկարության 1/3-ը
ներքնափոսի մեջ է (խորությունը 0,5-0,75մմ է՝ օրալ կամ վեստիբուլյար կողմից
, նկ. 6.3.9):
Ցուցված է տեղադրել աղորիքներին,
որոնք ունեն օրալ կամ վեստիբուլյար
թեքվածություն, բոլոր այն դեպքերում, երբ
Աքսերսի բռնիչի ռետենցիոն բազուկը չունի
բարենպաստ պայմաններ այն տեղադրելու
համար:

ՀԱԿԱԴԱՐՁ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԲՌՆԻՉ.
կազմված է օկլյուզիոն նեցուկից, հավասարակշռող բազուկից, ռետենցիոն բազուկից. Ի տարբերություն Աքերս բռնիչի`
Նկ. 6.3.9. Մատանիաձև բռնիչ:
ռետենցիոն բազուկը օկլյուզիոն նեցուկի
մոտ գտնվող ներքնափոսի մեջ է, որի
խորությունը 0,25-0,5մմ է (նկ. 6.3.10):

Նկ. 6.3.10. Հակադարձ ազդեցության բռնիչ:

 ՌՈՈՒՉԻ ԲՌՆԻՉ. վարփքվածքային բռնիչ է: Կազմված է օկլյուզիոն նեցուկից,
հավասարակշռող բազուկից և պահող բազուկից: Պահող բազկի ռետենցիոն
հատվածը կոնտակտի մեջ է ատամի
մակերեսի հետ: Այս բռնիչները նման են
լատինական տառերին և կոչվում են նույն
կերպ` T – ձող, U- ձող, L- ձող, I- ձող, C- ձող
(նկ.6.3.11): Ի տարբերություն նախորդների` Ռոուչի բռնիչի օկլյուզիոն նեցուկը
կարող է տեղադրվել ատամի ինչպես
մեդիալ, այնպես էլ դիստալ մակերեսի
վրա` պայմանավորված դեֆեկտի տեսակով (ծայրամասային, թե սահմանափակված): Ներքնափոսի խորությունը, որում
Նկ. 6.3.11. Վարփքվածքային կամ
պահող բազուկն է 0,25-ից 0,75 մմ է: Ռոուչի
Ռոուչի բռնիչներ:
բռնիչը էսթետիկ բռնիչ է և ցուցված է
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կիրառել ժանիքների և նախաաղորիքների վրա: Սակայն ունի որոշ թերություններ՝ 1) սննունդը կուտակվում է պահող բազուկի ձողի շուրջը, 2) ռետենցիան վատանում է պահող բազուկի դեֆորմացվելու պատճառով:
Ուղեցույց հարթություններ
Ուղեցույց հարթությունները մետաղական կմախքի այն հատվածներն են,
որոնք հենակետային ատամների հպման մակերեսներին են և ապահովում են
շարժական պրոթեզի ներմուծումն ու արտահանումը միայն մեկ` նախօրոք
որոշված ուղիով: Պրոթեզը միայն մեկ հարթությամբ դնելու և հանելու համար
անհրաժեշտ է ունենալ առնվազն միմյանց զուգահեռ երեք ուղեցույց հարթություններ: Ուղեցույց հարթությունների բարձրությունը պայմանավորված է
հենակետային ատամի կլինիկական պսակի բարձրությամբ, որը պետք է
զբաղեցնի հպման մակերեսի 2/3 մասը` ազատ թողնելով վզիկային 1/3 մասը:
Մետաղական թամբեր
Թամբը մետաղական կմախքի մասն է, որը տեղադրվում է ատամնաբնային
կատարի վրա և հենք է ծառայում արհեստական լնդի և արհեստական
ատամների համար (նկ. 6.3.12): Լինում են՝

Նկ.6.3.12. Մետաղական թամբեր` ա) թիթեղաձև, բ) ցանցաձև, գ) ձկան փշի տեսքով
(գլխավոր կապիչը` լեզվային ձողը):

Ցանցաձև թամբ
Ցանցի յուրաքանչյուր թել ունի 1մմ հաստություն: Վեստիբուլյար սահմանը
3մմ է ատամնաբնային կատարի միջին գծից, քմային սահմանը` 3-5 մմ:
Մետաղական թամբի և ատամնաբնային կատարի միջև մնում է մոտ 1մմ
տարածություն պլաստմասսայի համար: Քմային սահմանը ավարտվում է
բարակ եզրով 1մմ կամ 8/10 մմ հաստությամբ, որը մետաղ/պլաստմասսա
սահմանը դարձնում է աննշան: Պրոքսիմալ սահմանը 1-3մմ է հենակետային
ատամից:
Ցանցաձև թամբերը կիրառվում են վերին ծնոտի բոլոր տեսակների
(ընդգրկված և ծայրամասային) անատամությունների, իսկ ստորին ծնոտի`
միայն ընդգրկված արատների դեպքում:
«Ձկան փուշ»
Կազմված է ձողից, որն ունի 3մմ հաստություն (գտնվում է ատամնաբնային
կատարի վրա) և ելուստներ, որոնք ունեն 2-3մմ հաստություն, կարող է ունենալ
նաև անցքեր: Բոլոր սահմանները համապատասխանում են նախորդին, ավելի
ամուր է:
Ցուցված է ստորին ծնոտի ծայրամասային անատամության դեպքում:
Ստորին ծնոտի վրա գլխավոր կապիչը ավելի թույլ է և ընդհանուր կառույցը
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երկար է, այդ իսկ պատճառով ստորին ծնոտի համար անհրաժեշտ է ամուր
թամբ:
Ամբողջական թամբ
Փոքր չափերի է, հիմնականում վերականգնում է 1 ատամ: Անմիջական
կոնտակտի մեջ է լորձաթաղանթի հետ: Կրում է կամ արհեստական ատամը,
կամ մետաղից վերականգնում է ատամի անատոմիան. վերջինիս դեպքում
հնարավոր է երեսպատում:
Ցուցումները՝
1.մեկ ատամի ադենտիա (կտրիչ, ժանիք, նախաաղորիք),
2.ավելի մեծ անատամություն՝ միջծնոտային անբավար տարածության
դեպքում:
ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԹԱՄԲ
Պրոթեզի այս հատվածն անմիջական կոնտակտի մեջ է լորձաթաղանթի հետ,
ապահովում է արհեստական ատամների ռետենցիան մետաղական կմախքի
հետ, որոշ չափով ապահովում է պրոթեզի կայունացումը (ստաբիլիզացիա) և
հենքը:
Վեստիբուլյար կողմից պլաստմասսե թամբի սահմանն անցնում է անցման
ծալքի շարժուն և անշարժ հատվածներով իսկ լեզվային կողմից ստորին ծնոտի
դեպքում՝ linea mylohyoidea-ով:
Գլխավոր կապիչ
Գլխավոր կապիչները մասնակի աղեղային պրոթեզի մետաղական կմախքի
այն հատվածներն են, որոնք իրար են միացնում պրոթեզի բաղկացուցիչ մասերը,
որպեսզի կարողանա դիմակայել ծամողական ճնշմանը և հավասար
վերաբաշխի այդ ճնշումը ստորադիր հյուսվածքների վրա:
Գլխավոր կապիչի դերը վերին և ստորին ծնոտների վրա տարբերվում է
միմյանցից: Ստորին ծնոտի վրա այն կապում է ծնոտի երկու կողմերում առկա
մետաղական կմախքի տարրերը, իսկ վերին ծնոտի վրա, ծածկելով քիմքը,
ապահովում է նաև հենքը: Վերին ծնոտի վրա գլխավոր կապիչը հպվում է
լորձաթաղանթին, իսկ ստորին ծնոտի վրա չի հպվում՝ պարօդոնտալ
խնդիրներից խուսափելու նպատակով:
Վերին և ստորին ծնոտների համար գլխավոր կապիչները տարբեր են լինում:
Ստորին ծնոտի վրա գլխավոր կապիչը երկու տեսակի է լինում ՝ լեզվային
ձող և լեզվային գոգնոց (նկ. 6.3.13, նկ. 6.3.14):

Նկ. 6.3.13. Գլխավոր կապիչ՝ լեզվային
գոգնոց:
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Նկ. 6.3.14. Գլխավոր կապիչ՝
լեզվային ձող:

Լեզվային ձողը տեղադրելու համար լեզվային սանձիկից մինչև լնդեզր
անհրաժեշտ է 8-10մմ տարածություն: Այն տեղադրվում է լեզվային սանձիկից 1
մմ բարձր, լնդեզրից՝ 4-5մմ ներքև: Ձողի լայնությունը 3-4մմ է, հաստությունը` 23մմ: Գլխավոր կապիչի այս տեսակը կիրառվում է, երբ լնդեզրից մինչև լեզվային
սանձիկ առկա է բավարար տարածություն:
Լեզվային գոգնոցը կիրառվում է, երբ լնդեզրից մինչև լեզվային սանձիկ
հեռավորությունը փոքր է 8-10մմ–ից, ինչպես նաև եթե պահպանված առջևի
ատամները հեռացվելու են մոտ ժամանակահատվածում: Վերջին դեպքում
հնարավոր է ավելացնել արհեստական ատամ` առանց աղեղային պրոթեզը
փոխելու: Ֆրոնտալ ատամների շարժունակության դեպքում հանդես է գալիս
որպես բեկակալ:
Վերին ծնոտի գլխավոր կապիչներն են քմային միայնակ ձողը, քմային
երկակի լայնակի ձողերը, քմային ընդհանուր թիթեղը, քմային պայտաձև
թիթեղը և բաց քմային թիթեղ:
Քմային միայնակ ձողն ամուր չէ, ծամողական ճնշման ազդեցությամբ այն
ձևախախտվում է՝ առաջացնելով ստորադիր լորձաթաղանթի վնասվածքներ և
բորբոքումներ: Այդ իսկ պատճառով այն ներկայումս չի օգտագործվում և ունի
զուտ պատմագիտական նշանակություն:
Երկակի լայնակի ձողերը կարող են կիրառվել վերին ծնոտի ոչ մեծ
անատամությունների դեպքում: Առավել նպատակահարմար է դրանք կիրառել
թեթև արտահայտված քմային դարերի դեպքում, քանի որ հնարավորություն են
տալիս շրջանցելու այն՝ խուսափելով վիրաբուժական միջամտություններից:
Առջևի ձողի առաջային սահմանը հիվանդի համար հարմարավետության
տեսակետից պետք է անցնի ժանիքի և առաջին նախաաղորիքի սահմանով, իսկ
հետին ձողի հետին սահմանը, ծամողական ճնշմանը դիմակայելու նպատակով,
տեղադրվում է առաջին և երկրորդ աղորիքների սահմանով: Երկու ձողերի միջև
եղած հեռավորությունը (լայնակի և հատող (տրանսվերսալ) ուղղություններով)
ստորադիր հյուսվածքների սնուցումը պահպանմելու և առողջությունը
չվնասելու նպատակով պետք է լինի առնվազն 15 մմ (նկ. 6.3.1):
Քմային ընդհանուր թիթեղ
Քմային թիթեղը կարող է կիրառվել բոլոր տեսակի անատամությունների
դեպքում: Թիթեղի ուրվագիծը տարբեր է՝ պայմանավորված արատի մեծությամբ
և տեղակայմամբ (նկ. 6.3.15):

Նկ. 6.3.15. Քմային թիթեղ:
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Հաստությունը 0,3-0,6մմ է, հետին սահմանը հետին պատնեշից մի քանի
մմ-ով առաջ է, առջևինը՝ առավել առջևում եղած նեցուկի կամ այլ տարրի
մակարդակով է, կողմնայնորեն՝ միանում թամբին:
Առջևի և հետին սահմանը կարող է ավարտվել աննշան հաստացմամբ,
որը, մխրճվելով լորձաթաղանթի մեջ, կանխում սննդի մնացորդների թափանցումը թիթեղի տակ:
Ընդհանուր թիթեղը մեծ դեր է կատարում հենարան ապահովելու
հարցում: Երբեմն օգտագործվում է շատ փոքր թիթեղ, որը կոչվում է ժապավեն
(strap):
Ցուցումները՝
1) դաս I,
2) դաս II , 3 ատամից մեծ դեֆեկտ,
3) դաս III,
4) դաս IV:
Քմային պայտաձև թիթեղի` որպես գլխավոր կապիչի կիրառումը սահմանափակված է, քանի որ ունի ոչ ամուր հենարան: Սակայն այն օգտագործվում է
խոր քիմքի դեպքում (նկ.6.3.16):
Կարող է կիրառվել դաս I-ի դեպքում, երբ բացակայում են աղորիքները:
Հիմնականում օգտագործվում է խորը քիմքի դեպքում: Առաջացնում է խոսելու
անհարմարություն:
Բաց քմային թիթեղ
Նման է ընդհանուր քմային թիթեղին,
սակայն քմային դարի շրջանում բաց է: Լորձաթաղանթի բորբոքումներից խուսափելու
նպատակով անհրաժեշտ է պահպանել բացվածքի չափսերը (նվազագույնը 15 մմ):
Հենարանն ապահովվում է ավելի թույլ, քան
նախորդը (նկ.6.3.17):
Ցուցումները՝
Նկ. 6.3.16. Քմային պայտաձև
1) դաս II (մինչև 3 ատամի բացակայություն),
թիթեղ:
2) դաս III,
3) դաս IV:
Անուղղակի բռնիչներ
Տեղադրվում են ոչ հենակետային ատամների վրա` պրոթեզի պտտման առանցքից առաջ:
Դրանց դերը պրոթեզը կայուն վիճակում պահելն
է:
Ապահովում են պրոթեզի հենարանը, կայունությունը և անուղղակիորեն նաև ռետենցիան:
1)Թմբիկային
հենքային թել (նկ.6.3.18)
Նկ.6.3.17.Բաց քմային թիթեղ:
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Տեղադրվում է ֆրոնտալ ատամների (ժանիքից ժանիք) թմբիկների վրա, եթե
անատամությունը սահմանափակված է ժանիքներով (I դաս): Կիրառվում է, երբ
առկա է պրոթեզի դիստալ հատվածը բարձրացում: Հենվում է մի խումբ ատամների վրա`
բացառելով յուրաքանչյուր ատամի վնասվածքը: Սակայն կիրառումը կարող է զուգորդվել ատամների վեստիբուլյար տեղաշարժով
հատկապես վերին ծնոտի դեպքում, ինչից
խունափելու համար ատամների թմբիկները,
որոնց վրա հենվում է թմբիկային թելը,
ենթակա են հղկման անկյան տակ:
Նկ. 6.3.18. Թմբիկային հենքային թել:

Նկ. 6.3.19.Պսակային հենքային
թել:

2) Պսակային հենքային թել
Տեղադրվում է ծամիչ ատամների վրա: Ունի
3մմ լայնություն, տեղակայվում է ատամների
հասարակածից վերև: Ցուցված է II դասի
դեպքում և բոլոր դեպքերում կանխում է
պրոթեզի տատանումը (նկ.6.3.19):
3) Թմբիկ- պսակային հենքային թել.
Տարածվում է թմբիկների և պսակների վրա:
Ցուցված է ֆրոնտալ մոդիֆիկացիաների
դեպքում (նկ. 6.3.20):

Նկ. 6.3.20. Թմբիկ- պսակային
հենքային թել:

Նկ. 6.3.21. Առանձին հավասարակշռող
բազուկ:

4) Առանձին հավասարակշռող բազուկ
Իրագործվում է բռնիչից անկախ, կարելի է անվանել պսակային թել 1 ատամի
համար: Տեղադրվում է հասարակածից վերև կամ թմբիկի վրա ժանիքի
դեպքում (նկ. 6.3.21): Ցուցված է ծամիչ ատամների կամ ժանիքների վրա
(առանձին կտրիչի վրա տեղադրելն արգելվում է): Կանխում է պրոթեզի
դիստալ հատվածի բարձրացումը:
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5) Օկլյուզիոն նեցուկ.
Ինչպես և նախորդը, հակացուցված է առանձին կտրիչի վրա: Հակազդում է պրոթեզի դիստալ բարձրացմանը: Կիրառվում է I դասի
դեպքում (նկ. 6.3.22):
Անուղղակի բռնիչների ճիշտ կիրառումը անհնար է առանց պրոթեզի աշխատանքի սկզբունքներն իմանալու:
Երկրորդական կապիչներ
Երկրորդային կապիչների միջոցով կապ է
հաստատվում մասնակի շարժական պրոթեզի
բաղադրիչ տարրերի և գլխավոր կապիչի միջև:
Երկրորդային կապիչները պետք է լինեն
ամուր, չձևախախտվեն ծամիչ ուժի ազդեցությամբ, գլխավոր կապիչին միանան ուղիղ
անկյան տակ: Անցնում է բնական ատամների
ապրոքսիմալ մակերեսներով` ուղեկցող հարթակ դառնալով պրոթեզը ներմուծելիս և արՆկ. 6.3.23. Երկրորդային
տահանելիս:
կապիչներ:
Երկրորդային կապիչը պետք է լինի լվացվող, այսինքն` եզրային պարօդոնտից բավարար տարածության վրա լինի (նկ. 6.3.23):

Նկ. 6.3.22. Օկլյուզիոն նեցուկ:

ՄԱՍՆԱԿԻ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ՊՐՈԹԵԶԻ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՄԱՆ
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
Չնայած պրոթեզը կոչվում է շարժական, սակայն այն պետք է անշարժ լինի
տեղադրելուց հետո, հակառակ դեպքում պրոթեզը անհարմարություն կստեղծի
հիվանդի համար, կառաջացնի ախտածին ճնշումներ բերանի խոռոչի օրգանների վրա և օկլյուզիոն աններդաշնակություն:
Պրոթեզի ճշգրիտ հարմարեցումը հենքային հյուսվածքներին պայմանավորված է դրոշմի որակով, աշխատանոցային աշխատանքներով և բժշկի կողմից
հետագա շտկումներով: Մեծ նշանակություն ունի նաև հենքային հյուսվածքների
որակը (ընկղմելիությունը, շարժունակության աստիճանը):
Պոլ Հուսեյի կողմից դիտարկվել է պրոթեզի հավասարակշռությունը երեք
հարթություններում, որոնք արտահայտվում են Հուսեյի եռյակով (տրիադով):
Հենարան (Support)
Առանցքային ուժերի միասնություն է, որոնք կանխում են պրոթեզի
մխրճումը հենքային հյուսվածքների մեջ; այլ կերպ, կայունություն օկլյուզիոցերվիկալ ուղղությամբ:
Հենարան ապահովող հենքային հյուսվածքները լինում են ատամնային և
ֆիբրոմուկոզ և դրանց կողմից դրսևորվող հենարանը տարբեր է: Նորմայում
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ատամների ընկղմելիությունը միջինը 1/10մմ է, իսկ լորձաթաղանթինը` 0,4 –
2մմ: Հենարանն ատամնային է անշարժ, ֆիբրոմուկոզ՝ լրիվ շարժական, խառը՝
մասնակի շարժականի պրոթեզների դեպքում:
Լորձաթաղանթային հենարանը պայմանավորված է հենարանային
մակերեսով: Որքան մեծ է հենարանային մակերեսը, այնքան փոքր է դրա վրա
ընկնող ճնշումը (միավոր մակերեսի վրա):
Ատամնային հենարանը կարծրության շնորհիվ ավելի արդյունավետ է,
սակայն չպետք է հանգեցնի ախտաբանական պրոցեսների (Թիլմանի և
Ջոնսթոնի տեսությունները):
Մասնակի շարժական պրոթեզների դեպքում՝
- լորձաթաղանթային հենարանն ապահովվում է մեծ կապիչով և թամբերով,
- ատամնայինը՝ օկլյուզիոն նեցուկներով:
Կայունություն (ստաբիլիզացիա, stabilisation)
Ուժերի միասնությունն է, որը կանխում է պրոթեզի շարժումը հորիզոնական հարթության մեջ կամ կանխում է պրոթեզի պտույտը (ռոտացիան):
Հորիզոնական հարթության մեջ դիտարկվում են ինչպես կողմնային (աջ և ձախ),
այնպես էլ առաջ և հետ շարժումները: Նույնպես լինում է ատամնային և
լորձաթաղանթային, առավել արդյունավետ է ատամնայինը, որն ապահովվում
է բռնիչներով, երկրորդային կապիչներով, նեցուկներով: Լորձաթաղանթային
կայունությունն ապահովում են անատոմիական տարբեր գոյացությունները՝
ատամնաբնային կատարը, քիմքը, վերինծնոտային թումբը և այլն:
Ամրացում (ռետենցիա, retention)
Առանցքային ուժերի միասնությունն է, որոնք կանխում են պրոթեզի պոկումը
հենարանային հյուսվածքներից: Այլ կերպ ասած, կայունությունն է ցերվիկոօկլյուզյոն ուղղությամբ:
Պրոթեզի հեռացմանը(պոկմանը) հենարանային հյուսվածքներից նպաստում են՝
- պրոթեզի կշիռը վերին ծնոտի վրա,
- մկանային ապարատի շարժումները ծամելիս և խոսելիս:
Ռետենցիան նույնպես լինում է ատամնային և լորձաթաղանթային:
Լորձաթաղանթային ռետենցիան ապահովվում է մածուցիկությամբ, երկու
խոնավ մակերեսների միջև առաջացող մակերեսային լարմամբ. վերջինս
փոքրանում է մակերեսի մեծացման հետևանքով: Առավել արդյունավետ է
պլաստմասսայի, քան մետաղի դեպքում: Ատամնային ռետենցիան ապահովվում է բռնիչներով կամ աթաչմեններով:
ՊՏՏՄԱՆ ԱՌԱՆՑՔՆԵՐ
Դաս I
Հիմնական բարդությունը դիստալ ծայրային պտույտն է, ընդ որում, դիտարկվում է ինչպես պրոթեզի բարձրացումը, այնպես էլ իջեցումը (կամ
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Նկ. 6.3.24. Հետադարձ
ազդեցության բռնիչ, լրացուցիչ
օկլյուզիոն նեցուկ:

Նկ. 6.3.25. Ռոուչի բռնիչներ,
թմբիկային հենքային թել:

մխրճումը):
Մխրճումը
կանխվում
է
ընդհանուր քմային թիթեղի կիրառմամբ և
բռնիչի ռետենցիոն բազուկով: Եթե անատամությունը սահմանափակված է V ատամով, ապա IV ատամի վրա տեղադրվում է
կամ նեցուկ, կամ հավասարակշռող բազուկ
(նկ. 6.3.24): Եթե անատամությունը սահմանափակվում է ժանիքով, ապա կտրիչների
վրա տեղադրվում է թմբիկային թել (նկ.
6.3.25): Եթե առկա է ֆրոնտալ մոդիֆիկացիա,
ապա նախապատվությունը տրվում է
անշարժ պրոթեզներին: Լատերալ մոդիֆիկացիայի դեպքում պարտադիր չէ նեցուկ
կիրառել (նկ. 6.3.26):

Նկ. 6.3.26. Հետադարձ ազդեցության
և Աքերսի բռնիչներ:

Դաս II
Դիստալ ծայրային պտույտը զուգորդվում է անատամ հատվածի
ատամնաբնային կատարի միջին գծի շուրջ կատարվող պտույտով: Վերջին
պտտումը կանխվում է Բոնվիլի բռնիչի տեղադրմամբ, իսկ անատամ հատվածը
սահմանափակող ատամի վրա տեղադրվում է Ռոուչ-ի կամ հետադարձ
ազդեցության բռնիչ: Բռնիչների տեղադրումով ձևավորվում է մեկ այլ պտտման
առանցք, որն անցնում է Բոնվիլ և հետադարձ ազդեցության բռնիչների
նեցուկներով: Պտույտն այս դեպքում կանխվում է ադենտիայի հակառակ
կողմում IV ատամի շրջանում նեցուկի տեղադրումով, իսկ նեցուկը և Բոնվիլի
բռնիչի հավասարակշռող բազուկը միանում են պսակային հենքային թելով (նկ.
6.3.27, 6.3.28):
Լատերալ մոդիֆիկացիայի դեպքում անուղակի բռնիչների կիրառելու
անհրաժեշտությունը վերանում է (նկ. 6.3.29. ):
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Նկ. 6.3.27.Հետադարձ ազդեցության և
Բոնվիլի բռնիչներ, պսակային
հենքային թել:

Նկ. 6.3.28.Հետադարձ ազդեցության և
Բոնվիլի բռնիչներ, պսակային
հենքային թել:

Նկ. 6.3.30. Աքերսներ դիստալ
հենակետային ատամների վրա և
ֆրեզավորված
մետաղակերամիկական կամուրջ:

Նկ. 6.3.29. Մատանիաձև բռնիչ և
Ռոուչի բռնիչներ:

Դաս III
Առկա է միայն մեկ պտտման առանցք, որն անցնում է հենակետային
ատամների օկլյուզիոն մակերեսներով: Շարժումը կանխում է Բոնվիլի բռնիչը,
որը տեղադրվում է արատի հակառակ կողմում:

Նկ. 6.3.31. Բոնվիլի երկկողմանի
բռնիչներ և պսակային հենքային
թել:

Նկ. 6.3.32. Աքերս-Բոնվիլի և
երկկողմանի պսակ-թմբիկային
հենքային թել:
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Մոդիֆիկացիայի դեպքում պտտման առանցքներով գոյանում է փակ երկրաչափական պատկեր ֆիգուրա (նկ. 6.3.30):
Դաս IV
Պտտման առանցքը մեկն է, շարժումը ֆրոնտալ մխրճումն է և բարձրացումը: Շարժումը կանխվում է Բոնվիլի երկկողմանի բռնիչի տեղադրմամբ,
որից դեպի հենակետային ատամ անցնում է հենքային թելը (նկ. 6.3.31, 6.3.32):
Զուգահեռաչափություն
Մասնակի շարժական ձուլովի պրոթեզների կառուցվածքի պլանավորումն
իրականացվում է զուգահեռաչափի միջոցով ախտորոշիչ մոդելների մանրակրկիտ հետազոտությամբ: Կառուցվածքը ծրագրելիս որոշվում են`
1. պրոթեզի ներմուծման և արտահանման ուղին, հենակետային ատամների միջնագծերի ամենահարմար դիրքը և դրան համապատասխան բռնիչների
տեղադրումը,
2. հենքի սահմանները, աղեղի տեղակայումը քիմքի և ստորին ծնոտի
ատամնաբնային ելունի վրա,
3. կմախքի կառուցվածքը:
Այս ամենի հիման վրա մոդելի վրա գծվում է ապագա աղեղային պրոթեզի
կմախքը, որոշվում են թամբերի սահմանները և բռնիչների տեղակայումը:
Կառուցվածքը ծրագրելու համար սուպերգիպսից ստանում են ախտորոշիչ
մոդել, որն էլ հետազոտվում է զուգահեռաչափի միջոցով:
Մոդելի հիմքը պետք է լինի բավականին հաստ, մոտավորապես 1.5սմ,
կողմնային պատերը միմյանց զուգահեռ պետք է լինեն, իսկ հիմքին` ուղղահայաց:
Հուսեի ցուցումների ատամնային նշաններն ընդհանուր են վերին և ստորին
ծնոտի ատամների համար: Իդեալական դեպքում միջնագիծն ատամի վեստիբուլյար հատվածում պետք է լինի պսակի բարձրության վզիկային 1/3 սահմանում: Ատամը նաև վզիկային 1/3 – ի միջին հատվածում պետք է ունենա 0.25մմ
ներքնափոս: Միջնագիծը լեզվային կողմում պետք է լինի պսակի բարձրության
1/2–ում: Ձեռքբերովի տեղախախտումները հանգեցնում են միջնագծի խոր փոփոխությունների: Պետք է հաշվի առնել, որ որոշ ատամներ իրենց ձևաբանության շնորհիվ ունենում են միջնագծի ճշգրիտ տեղակայում, այն դեպքում,
երբ մյուս ատամների համար դրանք անբարենպաստ են: Շատ կարևոր է
գնահատել կլինիկական պսակի բարձրությունը. եթե այն կեսից պակաս է, ապա
ցուցումը բացասական է:
Զուգահեռաչափը (նկ. 6.3.33) գործիք է, որի նպատակն է հայտնաբերել երկու
և ավելի ատամների ու ծնոտի այլ մասերի հարաբերական զուգահեռությունը:
Կան զուգահեռաչափի բազմաթիվ տեսակներ, բայց բոլորի հիմքում առկա է
աշխատանքային միևնույն սկզբունքը. ցանկացած տեղափոխման ժամանակ
ուղղահայաց առանցքը մնում է զուգահեռ իր նախնական դիրքին: Հենց այս
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հատկության

շնորհիվ

են

հայտնաբերվում ատամների վրա զուգահեռ
հարթություններում առկա կետերը:

Նկ. 6.3.33. Զուգահեռաչափ:

Նկ. 6.3.34. Զուգահեռաչափի

առանցքներ:
Զուգահեռաչափն ունի մի քանի
առանցքներ (նկ. 6.3.34)`
1. վերլուծող առանցք,
2. ներքնափոսերը չափելու համար տարբեր տրամագիծ ունեցող
գլխիկավոր առանցքներ,
3. գրաֆիտային (գծող) առանցք` միջնագիծը գծելու համար,
4. սրիչ` մոմի ավելցուկները հեռացնելու համար:

Վերլուծող առանցքը տափակ է: Դրա նպատակն է հայտնաբերել միջնագծերի ամենահարմար տեղակայումը, հետևաբար և բռնիչների տեղադրումը,
այսինքն` ընտրվում է պրոթեզը ներմուծելու ամենահարմար ուղին:
Պրոթեզի ներմուծման ուղին այն ուղին է, որն անցնում է մասնակի շարժական աղեղային պրոթեզը` սկսած հենակետային ատամների հետ բռնիչների
ունեցած առաջին հպումից մինչև պրոթեզի վերջնական տեղադրումը պրոթեզային դաշտում:
Հնարավոր են ներմուծման մի քանի ուղիներ, բայց պետք է ընտրել ամենահարմարը: Պրոթեզի ներմուծման և արտահանման լավագույն ուղին այն է, երբ
պրոթեզը հեշտ է դրվում և հանվում` հանդիպելով նվազագույն խոչընդոտների:
Այդ խոչընդոտները հնարավոր չէ բացառել, և դրանք միաժամանակ ապահովում են հավասարաչափ ռետենցիա: Ամեն մի ատամի վրա ներմուծման ուղին
պայմանավորված է բռնիչների տեղակայմամբ, որոնք ազդում են գեղագիտական արդյունքի վրա: Հետևաբար պետք է գտնել այնպիսի լուծում, որի ժամանակ բռնիչները լինեն հնարավորինս աննկատ, և առջևի ատամների ձևը
պահպանված լինի: Որոշ դեպքերում, էսթետիկան հաշվի առնելով, հարկ է
լինում անտեսել որոշ պահանջներ (օր.` ամրացումը):
Բոլոր այս պայմանները բավարարելու համար հենակետային ատամները
հաճախ ենթարկվում են փոփոխության:
Զուգահեռաչափով մոդելի հետազոտման նպատակն է հայտնաբերել ատամների միջնագիծը և որոշել պրոթեզը ներմուծման ուղին: Միջնագիծն ատամի
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ամենաարտացցված կետերը միացնող գիծն է տվյալ հարթության մեջ, որը
գծվում է զուգահեռաչափի գրաֆիտային առանցքով, ատամի մակերեսը բաժանում է երկու մասի` օկլյուզիոն կամ հենարանային և պահող (ռետենցիոն) կամ
վզիկային:
Միջնագծի և լնդեզրի միջև ներքնափոսն է: Հենց այս հատվածում է վերջանում բռնիչի առաձգական հատվածը, որն ապահովում է պրոթեզի ռետենցիան:
Հենակետային ատամների միջնագծերը որոշելը կարևոր է բռնիչների
տարրերը տեղադրելու և ներմուծման ամենահարմար ուղին գտնելու համար:
Միջնագծի դիրքը փոփոխական է և պայմանավորված է ատամի թեքման
աստիճանով, որ կարելի է տեսնել ձվաձև մարմնի օրինակով (նկ. 6.3.35):
Միջնագիծը չի համապատասխանում
անատոմիական հասարակածին: Այն
պայմանավորված է ոչ միայն ատամի թեքությամբ, այլև զուգահեռաչափում մո-դելին տրված դիրքով:
Մոդելն ամրացնում են զուգահեռաչափի սեղանիկին, այնուհետև սեղանիկը
տեղադրում այնպես, որ մոդելի ատամների օկլյուզիոն մակերեսները ուղղահայաց
լինեն վերլուծող առանցքին (զրոյական
թեքություն):
Նկ.6.3.35. Միջնագծի դիրքի
փոփոխությունը` պայմանավորված
թեքման աստիճանով:

Այնուհետև վերլուծող առանցքը մոտեցնում են ամեն մի ատամին և ուսումնասիրում հենարանային ու պահող հատվածների առկայությունը և մեծությունը: Կարող է ստացվել այնպես, որ մեկ կամ մի քանի ատամների դեպքում
հայտնաբերվեն բռնիչների տեղադրման լավ պայմաններ, իսկ մյուսների
դեպքում ` անբավարար: Այդ դեպքում մոդելը պետք է հետազոտվի այլ անկյան
տակ: Մոդելի մի քանի հնարավոր թեքումներից ընտրվում է այնպիսինը, որը
լավ պահող հատված է ապահովում բոլոր հենակետային ատամների վրա:
Կան մոդելի չորս հիմնական թեքումներ`
1. առաջային,
2. հետին,
3. աջ կողմնային,
4. ձախ կողմնային:
Ընտրելով մոդելի ամենաարդյունավետ թեքումը` վերլուծող առանցքը
փոխարինում են գծող (գրաֆիտային) առանցքով և գծում միջնագծերը:
Սույն մեթոդն աղեղային պրոթեզների կառուցվածքը որոշելու ժամանակ
հնարավորություն է տալիս բավարարելու ատամնաշարի գեղագիտության
պահանջները` միաժամանակ ընտրելով պրոթեզի ներմուծման լավագույն
ուղին այդ պայմաններում:
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Մասնակի շարժական աղեղային պրոթեզների պատրաստման
կլինիկալաբորատոր փուլերը
Հիվանդի վիճակի բժշկական գնահատումը
Հիվանդի վիճակի բժշկական գնահատումը խիստ կարևոր փուլ է և պետք է
կատարվի նախքան բուժման որևէ քայլի դիմելը: Հիվանդի վիճակի բժշկական
ճիշտ գնահատմամբ են պայմանավորված կառուցվածքի ճիշտ ընտրությունը և
բուժման ծրագրի կազմումը:
Հիվանդի վիճակի բժշկական գնահատումը կատարվում է` նրան ուշադրությամբ լսելով, ըմբռնելով, ուշադրությունը սևեռելով գլխավոր գանգատին և
գրի առնելով այն բոլոր գանգատները` գլխավոր և երկրորդային, որոնք նրան
ստիպել են դիմել բժշկի: Այդ ընթացքում պարզ է դառնում նաև հիվանդի
խառնվածքը և ընդհանրապես նրա վերաբերմունքը պրոթեզավորման նկատմամբ:
Գլխավոր գանգատը որոշվում է հարցման միջոցով և կարող է լինել տարբեր` պայմանավորված անատամ հատվածների տեղակայմամբ: Առաջային
հատվածի արատների դեպքում հիվանդները կարող են գանգատվել էսթետիկ
անբավարարությունից, կծելու և խոսելու գործառույթների խանգարումներից,
խոսելիս թքի արտահոսքից, ծամիչ հատվածում տեղակայման դեպքում՝ ծամելու գործառույթի խանգարումից և սրանցով պայմանավորված՝ աղեստամոքսային ուղու գործունեության խանգարումներից, թշերի ներընկածությունից:
Կրկնակի պրոթեզավորվող հիվանդները կարող են ունենալ նաև այլ գանգատներ՝ պայմանավորված իրենց ունեցած պրոթեզներով:
Այնուհետև անցնում են բուժական պատմությանը, որը ներառում է
հիվանդի`
1. սոցիալական վիճակի պատմությունը,
2. ընդհանուր առողջական պատմությունը,
3. ատամնաբուժական պատմությունը:
Հիվանդի սոցիալական վիճակի պատմությունը լսելով` բժիշկը տեղեկանում
է նրա տարիքի, աշխատանքի բնույթի, ընտանեկան վիճակի մասին, որը
լիարժեք պրոթեզավորման կարևոր նախապայմաններից է:
Ընդհանուր առողջական պատմության վերաբերյալ հարցման ժամանակ
պարզվում են անցյալում և ներկայում հիվանդի կրած հիվանդությունները, դեղորայքի օգտագործումը: Պետք է մեծ ուշադրություն դարձնել այն հիվանդություններին և դեղորայքին, որոնք արտահայտվում են նաև բերանի խոռոչում
և կարող են ազդել բուժման ծրագրի կազմման և պրոթեզավորման արդյունքների վրա (օր.` բրոնխային ասթմա, սրտանոթային անբավարարություն, ինսուլտ, ինֆարկտ, ալերգիա, էնդոկրին հիվանդություններ և այլն)։
Ատամնաբուժական պատմությունը ներառում է անցյալում կրած ստոմատոլոգիական հիվանդությունները և միջամտությունները, ատամների հեռացման պատճառները և ժամանակահատվածը։ Եթե հիվանդը նշում է, որ ունի
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ռենտգենյան հին լուսանկարներ, բնական ատամների հին մոդելներ, հին լուսանկարներ, որտեղ երևում են դիմագծերը (երեսադեմ (ֆաս) և կիսադեմ
(պրոֆիլ), ինչպես նաև ժպիտը, ապա պետք է ցույց տալ դրանք։ Անհրաժեշտ է
պարզել` արդյոք հիվանդն ունի՞ կամ ունեցե՞լ է արհեստական հին ատամնաշարեր: Եթե ունի, ապա պետք է դրանք զննել՝ պարզելու համար դրանց առավելությունները կամ թերությունները, օրինակ՝ եզրերի երկարությունը, հետքմային
պատնեշը, ատամների գույնը, ձևը, միջծնոտային կենտրոնական հարաբերությունը և այլն։ Այսպիսի քննությունը կօգնի նոր ատամնաշարի պատրաստման
ժամանակ ուղղելու եղած թերությունները կամ ընդօրինակելու առավելությունները։
Հաջորդ կարևոր փուլերից է հիվանդի հետազոտումը: Այն լինում է արտաբերանային և ներբերանային:
Արտաբերանային հետազոտումն սկսվում է հիվանդի ներս մտնելու պահից՝
գնահատելով նրա արտաքին տեսքը (հաբիտուսը): Այնուհետև ուսումնասիրության գոտին տեղափոխվում է դեպի գլխի և պարանոցի հատված։ Ուշադրությամբ հետազոտվում են մաշկը, դրա վրա եղած վնասվածքները և ախտահարումները, շրթունքների ատամնային հենարանը, բերանի անկյունների դիրքը և վիճակը, դեմքի շրջագծի անհամաչափությունը, աջ և ձախ կեսերի համաչափության պահպանվածությունը, քիթ-շրթնային ծալքի արտահայտվածությունը և այլն:
Ներբերանային հետազոտումը լինում է տեսողական (վիզուալ) և գործիքային (մանուալ): Այն անհրաժեշտ է կատարել ուժեղ լույսի տակ՝ օգտագործելով
ատամնաբուժական հայելի, բութ ծայրով զոնդ։ Այս հետազոտումը պետք է
ներառի շրթունքները, կարծր և փափուկ քիմքերը, ատամնաբնային կատարները, բերանի հատակը, վերին ծնոտի հետատամնային թամբերը, ստորին ծնոտի
հետաղորիքային եռանկյունաձև բարձիկները, լեզուն, կոկորդի գեղձերը, թշերը,
մկանները և սանձիկները։
Տեսողական հետազոտմամբ բացահայտվում են լորձաթաղանթի գույնը,
կազմությունը (կոնսիստենցիան), խոնավությունը: Տեսողական հետազոտումը
լրացվում է շոշափողական հետազոտմամբ։ Մատներով շոշափվում են ոսկրային հյուսվածքները՝ ատամնաբնային ելունները, ցցվածքները՝ էկզօստոզները
(սրության աստիճանը), ներքնափոսերը և այլ կառուցվածքների վիճակը։
Կարևոր են այնպիսի բնախոսական գործողությունների հետազոտումը, ինչպիսիք են բերանի բացվածքը, շրթունքների, լեզվի, փափուկ քիմքի շարժումները, խոսքի, կլման, քունքստործնոտային հոդի ֆիզիոլոգիան և ախտաբանությունը, դրանց գրանցումը հիվանդի անձնական թերթիկում։
Հետազոտման ժամանակ պետք է փորձել հայտնաբերել հիվանդի հարմարվողական ունակությունը։
Ախտորոշումը կատարվում է միայն այն ժամանակ, երբ ուսումնասիրված և
արձանագրված են բնական և անբնական բոլոր երևույթները, դրանց պատճառներն ու հետևանքները։ Այդ ընթացքում հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել
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հիվանդի դիմածնոտային մկանների գործառության ներդաշնակությանը։ Հիվանդի մկանների առողջ վիճակը և բնական գործառության առկայությունը շատ
հեշտացնում է բուժման ծրագրումը, հակառակ դեպքում միջծնոտային հարաբերությունների արձանագրումը շատ է դժվարանում։
Հետազոտման արդյունքի և ախտաճանաչման եզրակացության վրա հիմնվելով` կազմվում է բուժման ծրագիր, որն ընդգրկում է բուժման մանրամասն
գործընթացն իր ճշգրիտ հերթականությամբ՝ արդյունավետ բուժում կազմակերպելու համար։
Հիվանդի առողջական վիճակի գնահատման վերջին մասը հիվանդության
ապագա ընթացքի և բուժման ծրագրի հաջող կանխատեսումն է։ Դրա ավարտից
անմիջապես հետո բժշկի առաջնահերթ պարտականությունն է մատչելի և համբերությամբ հիվանդին իրազեկել հետազոտման արդյունքի, ախտաճանաչման
եզրակացության, առաջադրված բուժման ծրագրի և ընթացքի կանխատեսման
մասին։

Բերանի խոռոչի նախապատրաստումը պրոթեզավորմանը
Բերանի խոռոչի նախապատրաստական վիրաբուժական միջամտությունները ներառում են հետևյալ գործողությունները.
1.
հենակետային և ռետենցված ոչ պիտանի ատամների, ինչպես նաև
նախկինում ոչ լիարժեք հեռացված ատամների մասերի հեռացում,
2.
ոսկրային դարերի և արտացցվածքների (էկզօստոզների) հեռացում,
3.
ատամնաբնային ելունների պլաստիկա,
4.
անհրաժեշտության դեպքում` փափուկ հյուսվածքների պլաստիկա (ծփացող լորձաթաղանթի հեռացում, որոշ դեպքերում՝ սանձիկների պլաստիկա),
5.
կրկնակի պրոթեզավորվող հիվանդները կարող են ունենալ պրոթեզային
դաշտի բորբոքումներ, խոցոտումներ, պապիլոմատոզ փոփոխություններ,
կեղծ լնդի առաջացում` նախկին ոչ լիարժեք պրոթեզների պատճառով:
Առանց դրանք վերացնելու հնարավոր չէ լիարժեք պրոթեզավորում
կատարել:
Պրոթեզային դաշտի նախապատրաստական աշխատանքներից հետո բուն
պրոթեզավորմանը կարելի է անցնել միայն բոլոր վերքերը լիարժեք սպիանալուց հետո:
Նախապատրաստական աշխատանքներից են նաև թերապևտիկ, սանացիոն միջամտությունները (ատամնաքարերի և ատամնափառերի հեռացում,
ախտահարված ատամների բուժում, պարօդոնտի վիճակի վերականգնում):
Բերանի խոռոչը նախապատրաստելու և վերքերը սպիանալու համար
անհրաժեշտ ժամանակահատվածն անցնելուց հետո կատարվում է հիվանդի
կրկնակի զննում: Պրոթեզային դաշտի վիճակը բավարար լինելու դեպքում
միայն հնարավոր է կատարել բուն պրոթեզավորում, որն ակնկալում է մասնակի
շարժական պրոթեզների պատրաստում:
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Առաջին բուժայց
Կլինիկական փուլ
Այս փուլում կատարվում է հիվանդի բերանի խոռոչի վերջնական զննում և
նախնական դրոշմի ստացում (նկ.6.3.36):
Ինչպես նշվեց վերևում, հիվանդի բերանի խոռոչի առաջնային զննման
ժամանակ կատարվում է ախտորոշում և կազմվում է բուժման ծրագիր, որի
համաձայն`կատարվում են նախապատրաստական բոլոր աշխատանքները:
Այս փուլի ժամանակ օգտվում են ախտորոշիչ մոդելներից` անհրաժեշտության դեպքում դրանք տեղադրելով հոդափոխանակիչի
վրա: Վաղաժամ ատամնահպումները պետք
է ախտորոշել և վերացնել մինչև վերջնական
դրոշմի ստացումը:
Ընդգրկված արատների դեպքում, եթե
դեմքի ուղղահայաց բարձրությունը խախտված չէ, բացակայում են վաղաժամ հպումՆկ. 6.3.36. Նախնական դրոշմ:
ները, իսկ պարօդոնտի վիճակը բավարար է,
մասնակի
շարժական
ատամնաշարերը
պատրաստվում են բնական պահպանված ատամների կողմից ստեղծված
ատամնահպմամբ: Ատամնահպումային անկանոնությունների կամ պարօդոնտի հիվանդագին վիճակի դեպքում անհրաժեշտ է վերացնել դրանք, ինչպես նաև
դրանց պատճառները, բուժել պարօդոնտը, ապա սկսել պրոթեզավորումը:
Ծայրամասային արատների դեպքում (Քենեդու I, II դասեր) պատրաստվող
մասնակի շարժական ատամնաշարը պետք է հենվի պահպանված ատամների
և ատամնաբնի վրա: Այս դեպքում անհրաժեշտ է մեծ ուշադրությամբ վերլուծել
բնական ատամնահպումը, որը պետք է համընկնի ծնոտների կենտրոնական
հարաբերությանը:
Նախնական դրոշմներն ստացվում են վերին և ստորին ծնոտներից` անկախ
նրանից, թե որ ծնոտի վրա է պատրաստվելու մասնակի շարժական ատամնաշարը: Ընդ որում` ծայրամասային արատների դեպքում ստանդարտ դրոշմագդալը պետք է ձևափոխվի մեղրամոմով` դիստալ հատվածների անատոմիական գոյացություններին առավել հստակ ընդգրկելու համար:
Աշխատանոցային փուլ
Այս փուլում գիպսով անմիջապես ստացվում է մոդելը, որը գիպսը կարծրանալուց հետո անջատվում է դրոշմից: Այնուհետև գիպսե մոդելը հղկվում է (նկ.
6.3.37) և տեղադրվում է զուգահեռաչափի վրա, ընտրվում է ապագա պրոթեզը
ներմուծելու լավագույն ուղին, և սև մատիտով գծվում են ատամների և լնդերի
արտահայտված գծերը (նկ. 6.3.38): Կարմիր մատիտով նախագծվում է մասնակի
շարժական ատամնաշարի մետաղե կմախքի կառուցվածքը:
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Նկ. 6.3.37. Մոդելի հղկումը:

Նկ. 6.3.38. Զուգահեռաչափություն:

Ըստ որում նախ` գծվում են նեցուկների տեղերը, որը կատարվում է
մանրակրկիտ, ճշգրիտ քանակով և ճիշտ տեղում (նկարագրված է նախորդ
գլխում), ապա`ուղեցույց հարթություններն ատամների հպման մակերեսներին:
Պետք է նշել, որ ամեն մի ատամնակամարի վրա պետք է լինի առնվազն երեք
ուղեցույց հարթություն: Այսինքն` դրանք կարող են լինել նաև ոչ հենակետային
ատամների վրա:
Պահող բազուկները գծվում են` ընդգրկելով ներքնափոսերը: Օգտագործվող
ներքնափոսերի խորությունը պայմանավորված է նախատեսված բազուկի
ճկունությամբ, ձևով, երկարությամբ, հաստությամբ և մետաղի տեսակով:
Ձողանման բազուկները շրջագծային բազուկների համեմատությամբ ավելի
երկար են, ճկուն և կարող են ներառել ավելի խոր ներքնափոսեր: Շրջագծային
պահող բազուկների ավելի երկար ու ճկուն լինելու համար դրանք կոր են
պատրաստվում: Բարակ բազուկներն ավելի ճկուն են, քան հաստերը: Նշենք
նաև, որ քրոմ-կոբալտ մետաղից պատրաստված բազուկներն ավելի բարակ են
և ճկուն:
Ինչպես արդեն նշվել է, հավասարակշռող բազուկները տեղադրվում են
պահող բազուկի հակառակ կողմում: Որպեսզի հավասարակշռող բազուկներն
արդյունավետ լինեն, դրանք պետք է կարծր լինեն և ճիշտ դիրքում` ապահովելով ատամի հավասարակշռությունը պրոթեզը դնելու և հանելու ժամանակ:
Անուղղակի բռնիչները սովորաբար պատրաստվում են միակողմանի կամ
երկկողմանի ծայրամասային արատների դեպքում (ըստ Քենեդու դասակարգման` I և II դասեր):
Այնուհետև գծվում են տվյալ կլինիկական դեպքին համապատասխան գլխավոր կապիչը, ինչպես նաև արատի տեղագրությանն ու մեծությանը համապատասախան մետաղական թամբերը:
Այնուհետև մասնակի շարժական ատամնաշարի մետաղե կմախքի բոլոր
մասերը երկրորդական կապիչների միջոցով միացվում են գլխավոր կապիչին:
Դրանից հետո մեկ այլ գույնի մատիտով նախնական մոդելի վրա նշվում են
հենակետային ատամների այն տեղերը, որոնք անհրաժեշտ է մշակել երկրորդ
բուժայցի ժամանակ` պրոթեզը պատրաստելու և տեղադրելու համար լավագույն պայմաններ ստեղծելու մինչև վերջնական մոդելի ստացումը: Ծայրամասային (միակողմանի և երկկողմանի) արատների դեպքում, երբ անհրաժեշտ է
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պատրաստել մասնակի շարժական ատամնաշար, պլասմասսայից ստանում
ենք անհատական գդալ:
Երկրորդ բուժայց
Այս բուժայցի ժամանակ մշակվում են հենակետային ատամները նախապես
գծված ծրագրին համապատասխան, և ստանում են վերջնական դրոշմը, իսկ
աշխատանոցային փուլում պատրաստվում և ձուլվում է մետաղական կմախքը:
Կլինիկական փուլ
Այս փուլում վերջնականապես ստուգվում է մասնակի շարժական ատամնաշարի պատրաստման նախագիծը, մշակվում են հենակետային ատամները`
օգտվելով ախտորոշիչ մոդելից: Հենակետային ատամների մշակումն սկսվում է
դրանց հպման մակերեսները հղկելով` ուղեցույց հարթությունների համար: Այդ
ամենը կատարվում է նախնական մոդելի վրա հենակետային ատամների
շրջանում կապույտ մատիտով գծված սահմաններում: Հետո ձևավորվում են
հենակետային ատամների ծամող մակերեսների և կտրիչային եզրերի վրա
նեցուկների նստատեղերը` կրկին նախագծին համապատասխան: Վերջում
հարթեցվում են մշակված ատամների բոլոր մակերեսները:
Նշենք, որ բնական ատամներն ի սկզբանե նախատեսված չեն մասնակի
շարժական ատամնաշար պատրաստելու համար: Այնուամենայնիվ, բացառիկ
դեպքերում բնական ատամները կարելի է չհղկել` դրանք օգտագործելով որպես
հենակետային ատամներ: Հենակետային ատամների մշակումը ծրագրվում է
հիվանդի բերանի խոռոչի ախտաճանաչման փուլում` ախտորոշիչ մոդելները
չափագրելուց (զուգահեռաչափելուց) և մասնակի շարժական ատամնաշարը
նախագծելուց հետո: Պետք է հիշել, որ ատամի կարծր հյուսվածքների չափից
ավելի հղկումը կհանգեցնի դենտինային խողովակների բացմանը և ատամի մեջ
վարակի ներթափանցմանը:
Հենակետային ատամների վերափոխումը
Մասնակի շարժական ատամնաշար պատրաստելու ժամանակ հենակետային ատամների մշակումը կատարվում է կրճատման կամ վերականգման
եղանակով:
Կրճատման եղանակով մշակումը կատարվում է` ատամի էմալը հղկելով,
ըստ որում, այդ ամենը կատարվում է էմալի սահմաններում: Կրճատումը
կատարվում է գերարագ բոր մեքենաներով` օգտագործելով տարբեր ձևերի
ադամանդե գչիրներ: Էմալի շերտի հաստությունը պայմանավորված է ատամի
տեսակով, ձևով, կարիեսային բծի առկայությամբ և ֆիզիոլոգիական մաշվածությամբ: Կրճատումը կատարվում է ըստ նախագծի, որոշակի ձևով և հերթականությամբ: Նշենք նաև, որ բոլոր դեպքերում մինչև ծամիչ մակերեսի մշակումը
մշակվում են ատամի հպման մակերեսները: Ըստ որում, ադամանդե գչիրները
պետք է ընտրել այնպես, որ դրանց ձևը համապատասխանի մշակվող մակերեսի
ձևին: Օրինակ` հենակետային ատամների վրա ուղեցույց հարթություններն
ստեղծվում են գլանաձև գչիրներով` սովորականից շատ խոր ներքնափոսերը
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կրճատելով: Մասնակի շարժական ատամնաշարի կայունությունն ապահովվում է հենակետային ատամների ներքնափոսերում` բռնիչների պահող
բազուկներ տեղադրելով: Բայց պետք է հիշել, որ ներքնափոսերը և դրանց
խորությունը խիստ հարաբերական են: Դրանք պայմանավորված են մասնակի
շարժական ատամնաշարը ներմուծման և արտահանման ուղիների ճիշտ
ընտրությամբ:
Այսպիսով, մասնակի շարժական ատամնաշարի նախատեսված կայունությունն ապահովելու համար պետք է ճիշտ ընտրել պրոթեզը ներմուծման և
արտահանման ուղիները: Որպեսզի մասնակի շարժական ատամնաշարը միայն
նախագծված ուղիով դրվի և հանվի, անհրաժեշտ է ատամի հպման մակերեսներին ունենալ երեք և ավելի ուղեցույց հարթություններ: Իսկ եթե այդ զուգահեռ
պատերը իրականում գոյություն չունեն, ապա պետք է ստեղծել` մշակելով
հենակետային ատամները: Մշակման (կրճատման) անհնարինության դեպքում
պետք է դիմել այլ եղանակի:
Հենակետային ատամի ամենաարտափքված մասից (հասարակածից) ներքև
եղած հատվածը` ներքնափոսը, օգտագործվում է բռնիչի պահող բազուկի
տեղադրելու համար: Որպեսզի մետաղե բռնիչը չերևա, և հենակետային ատամը
չպտտվի իր առանցքի շուրջը, այն պետք է տեղադրվի ատամի պսակի թշային
մակերեսի ստորին 1/3-ի հատվածում: Այդ նպատակով ատամը հղկվում է, և դրա
ամենաարտափքված մասը տեղափոխվում է փոքր-ինչ դեպի ներքև: Երբ
ատամի` իր առանցքի շուրջը պտտվելու հետևանքով կամ թշային մակերեսին
անբնական հասարակածի առկայության պատճառով առաջացած ներքնափոսը
շատ խոր է, և անհնար է այն օգտագործել բռնիչի պահող բազուկը տեղադրելու
համար, անհրաժեշտ է հասարակածի շրջանում կրճատել ատամի էմալը` հղկելով ատամը, որի շնորհիվ փոքրանում է ներքնափոսի խորությունը, և ստացվում
է անհրաժեշտ խորությամբ ներքնափոս:
Սովորաբար ատամի բերանային (օրալ) մակերեսը ծառայում է հավասարակշռող բազուկի հենվելուն, և այնտեղ չպետք է ներքնափոս լինի: Կարևոր է
նաև այն պայմանը, որ հավասարակշռող բազուկը, սկսած ատամնահպման
պահից մինչև վերջնական դիրքը, պետք է հենվի հենակետային ատամին`
առանց այն հրելու: Այսինքն` լեզվային մակերեսին եղած բոլոր ներքնափոսերը
պետք է չեզոքացվեն, որի արդյունքում կրճատվում է հասարակածի շրջանի
էմալը: Որոշ դեպքերում ստորին ծնոտի փոքր աղորիքների` դեպի լեզվային
կողմ թեքված լինելու պատճառով խանգարվում է գլխավոր կապիչի ներմուծման բնականոն ընթացքը: Նման դեպքերում չափագրող գործիքի վրա մոդելները
տեղադրելուց հետո անհրաժեշտ է մոդելավորել հենակետային ատամների
լեզվային մակերեսը: Մեծ թեքության դեպքում, երբ հենակետային ատամների
հղկումը հնարավոր չէ իրականացնել միայն էմալի սահմաններում, անհրաժեշտություն է առաջանում այդ ատամները ձևափոխել վերականգնման եղանակով` պատրաստելով արհեստական պսակներ: Բացառիկ դեպքերում, երբ
ատամի թեքությունն այնքան մեծ է, որ նույնիսկ արհեստական պսակը չի
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օգնում, ստորին ծնոտի մասնակի աղեղային պրոթեզի համար որպես գլխավոր
կապիչ կարելի է օգտագործել թշային ձողը:
Եթե ատամների բնական ներքնափոսերի խորությունն այնքան էլ մեծ չէ,
դրանք կարելի է խորացնել` ատամը այդ շրջանում հղկելով: Եթե հենակետային
ատամի թշային մակերեսի ներքևի 1/3-ը զուգահեռ է ներմուծման ուղու
առանցքին, ապա ներքնափոսն ստեղծվում է ատամի թշային մակերեսին որպես
փոսիկ կամ ակոս:
Վերականգման եղանակով հենակետային ատամները մշակելու նպատակն
է ապահովել ատամների նախապես ծրագրված այնպիսի ուրվագծեր, որոնք
կրճատման միջոցով հնարավոր չէ ստեղծել: Ատամների ուրվագծերը վերականգնելու նպատակով օգտագործվում են մետաղե ներդիրներ, մակդիրներ,
մետաղե արհեստական պսակներ, իսկ որպես լցանյութեր` միայն ամալգամ:
Կոմպոզիտային լցանյութերի` որպես հենակետային ատամների ուրվագծերի վերականգնման միջոցի օգտագործումը, ցանկալի չէ, քանի որ դրանք
ունեն մաշվելու հատկություն:
Մետաղե ներդիրներն օգտագործվում են հենակետային ատամները վերականգնելու համար` դրանց վրա ստեղծելով նեցուկների նստատեղեր: Ատամների ուրվագծերի վերականգնումները պետք է կատարվեն բավականին մեծ
ծավալով, քանի որ նստատեղը պետք է ամբողջությամբ տեղակայվի ներդիրի
սահմաններում:
Հենակետային ատամների ուրվագծերը վերականգնելու համար մետաղե
արհեստական պսակները պատրաստվում են այն դեպքում, երբ ամալգամով
կամ մետաղե ներդիրներով հնարավոր չէ մշակելել և վերականգնել ատամները,
կամ երբ ատամի ուրվագիծը հնարավորություն չի ընձեռում պատրաստել
նախատեսված մասնակի շարժական ատամնաշարի բաղադրիչ մասերը:
Հնարավորության դեպքում նախընտրելի է պատրաստել մակդիրներ և 3/4
արհեստական պսակներ, քան լրիվ արհեստական պսակներ:
Ստացվող լրիվ արհեստական պսակներն անհաջող են լինում և ոչ լիարժեք,
երբ լրիվ արհեստական պսակներ պատրաստելու ժամանակ անտեսվում են
պատրաստման հիմնական սկզբունքները, կամ դրանց պատրաստումն անհնար
է գործնականորեն: Արհեստական պսակների պատրաստման ժամանակ պետք
է ուշադրություն դարձնել հետևյալ հանգամանքներին.
1. Եթե արհեստական պսակի եզրերը լիարժեք չեն, ատամի այդ մասերում
կարող է զարգանալ երկրորդային կարիես:
2. Հակադիր ատամների ճիշտ հպումը շատ կարևոր է շուրջատամնային
հյուսվածքների բարդություններից խուսափելու համար:
3. Ատամի հասարակածը պետք է հարմար լինի նախատեսված բռնիչի
տեղադրման համար:
4. Ատամի մշակման ժամանակ պետք է հաշվի առնել նեցուկի ու բռնիչի մյուս
բաղադրիչ մասերի ճշգրիտ տեղը և դրանց համար պահպանել անհրաժեշտ
տարածություն:
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5. Նախընտրելի է, որ նեցուկի նստատեղը և պահող բազուկի կողմից
օգտագործվող ներքնափոսերը լինեն մետաղից:
6. Մետաղե արհեստական պսակների ճենապակով երեսպատման
ժամանակ ատամի ուրվագիծը վերջնականապես պետք է ձևավորել մինչև
ջնարակապատումը:
7. Մետաղե արհեստական պսակների երեսպատումը պլաստմասսե շերտով
չի թույլատրվում:
Միակողմանի և երկկողմանի ընդգրկված արատների դեպքում վերջնական
դրոշմ ստանալու համար օգտագործվում են մետաղե ստանդարտ դրոշմագդալներ, ըստ որում, դրանց չափը պետք է լինի ճիշտ, և դիստալ հատվածներում
դրանք պետք է անհատականացվեն փափուկ մեղրամոմով:
Միակողմանի և երկկողմանի ծայրամասային արատների դեպքում վերջնական դրոշմ ստանալու համար օգտագործվում են պլաստմասսե անհատական
գդալներ, ըստ որում, նախօրոք պատրաստված պլաստմասսե անհատական
գդալն սկզբում փորձարկվում է բերանի խոռոչում, իսկ այնուհետև ջերմապլաստիկ դրոշմանյութի միջոցով ձևավորվում են եզրերը (ինչպես լրիվ շարժական
պրոթեզավորման դեպքում): Անհրաժեշտության դեպքում կատարվում են
գդալի հղկումներ:
Գդալների (ստանդարտ և անհատական) եզրերի անհրաժեշտ ձևափոխությունները կատարելուց հետո ալգինատային կամ սիլիկոնային դրոշմանյութով
ստանում են վերջնական դրոշմ (նկ. 6.3.39):
Հետագա աշխատանքները կատարելու համար ստացված դրոշմներից
հատուկ կարծր գիպսից պատրաստվում են մոդելներ (նկ. 6.3.40):

Նկ. 6.3.39. Անհատական գդալով
ստացված դրոշմ:

Նկ. 6.3.40. Աշխատանքային մոդել:

Աշխատանոցային փուլ
Այս փուլում կարծր գիպսը վերջնական կարծրանալուց հետո մոդելն
անջատվում է դրոշմից, և հարթեցվում են ստացված մոդելի եզրերը: Մոդելը
չորանալուց հետո այն տեղադրվում է զուգահեռաչափի սեղանիկին, ուսումնասիրվում (վերլուծվում) և ընտրվում է մասնակի շարժական ատամնաշարի
ներմուծման ամենահարմար ուղին (նկ. 6.3.41,6.3.42.): Զուգահեռաչափի վրա
գրաֆիտով (սև գույնի) գծվում են ատամների միջնագծերը (նկ.6.3.43): Մեկ այլ
գույնի մատիտով (օր.` կարմիր) մոդելի վրա ճշգրիտ գծվում է մասնակի շարժական ատամնաշարի մետաղական կմախքը: Վերջում մետաղական կմախքի
291

պատրաստման վերաբերյալ ատամնատեխնիկին տրվում են համապատասխան գրավոր ցուցումներ, համաձայն որոնց` նա պետք է իրականացնի
նախատեսվող աշխատանքները:

Նկ. 6.3.41. Ներքնափոսերի
խորությունը որոշելը:

Նկ. 6.3.42.
Զուգահեռաչափություն:
Նախ` մոմով չեզոքացվում են գիպսե
մոդելի բոլոր ոչ պիտանի ներքնափոսերը
(նկ. 6.3.44), ապա աշխատանքային
Նկ. 6.3.43. Գրաֆիտային
մոդելից կրկնօրինակման (դուբլիկաառանցքով միջնագծերի գծումը:
ցիայի) եղանակով ստացվում է հրակայուն մոդելը: Վերջինս հնարավորություն է տալիս իրականացնել մետաղական
կմախքի մոմե վերարտադրանքի (ռեպրոդուկցիայի) ձուլումը մոդելի վրա:

Նկ. 6.3.44. Ներքնափոսերի չեզոքացում մոմով:
Կրկնօրինակման առաջին փուլում հատուկ կաղապարի մեջ գիպսե մոդելից
ստացվում է դրոշմ` հոսուն սիլիկոնով կամ գելինով: Այնուհետև ստացված
կաղապարը լցվում է վակուումային խառնիչով շաղախված հրակայուն
զանգվածով (նկ. 6.3.45, 6.3.46, 6.3.47):
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Նկ. 6.3.46. Հրակայուն նյութ:
Նկ. 6.3.45. Վակուումային խառնիչ:

Չորանալուց հետո այն թրծվում է մուֆելային վառարանում` ավելի
ամրանալու համար: Ստացված հրակայուն մոդելի վրա պատրաստվում է
մետաղական կմախքի մոմե ռեպրոդուկցիան նախապես գծագրված դիզայնին
համապատասխան (Նկ. 6.3.48, 6.3.49):

Նկ. 6.3.47. Կրկնօրինակ մոդելի ստացումը հրակայուն
նյութով կրկնօրինակման եղանակով:
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Նկ. 6.3.48. Մոմի և պլաստիկ նյութերի միջոցով ապագա
մետաղական կմախքի ռեպրոդուկցիայի ստեղծումը:

Նկ. 6.3.49. Մոմե ռեպրոդուկցիա
հրակայուն մոդելի վրա:

Մասնագիտացված ձուլարաններում իրականացվում է դրա ձուլումը (նկ.
6.3.50): Ձուլումից հետո պատրաստի
կմախքից անջատվում է ձուլաձողային
համակարգը, կմախքը ենթարկվում է
էլեկտրափայլեցման և մշակվում է մետաղական ֆրեզներով, ռետինե գլխիկներով և փայլեցնող նյութերով (նկ.
6.3.51): Պատրաստի կմախքը սկզբում
հարմարեցվում է աշխատանքային մոդելի վրա (նկ. 6.3.52), այնուհետև
ուղարկվում կլինիկա` բերանի խոռոչում փորձարկելու նպատակով:
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Նկ. 6.3.50. Ձուլաձողային համակարգի ստեղծումը:

Նկ. 6.3.51. Մետաղական կմախքի մշակումը:

Նկ. 6.3.52. Պատրաստի մետաղական կմախքներ:
Երրորդ բուժայց
Այս փուլի նպատակները երեքն են`
1. բերանի խոռոչում մասնակի աղեղային ատամնաշարի մետաղե ձուլված
կմախքի փորձարկումը և անհրաժեշտ շտկումների կատարումը,
2. հիվանդի միջծնոտային հարաբերությունների արձանագրումը և դրանց
փոխադրումը հոդափոխանակիչի վրա,
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3. արհեստական ատամների ընտրությունը` ըստ դրանց նյութի, գույնի,
մեծության և ձևի (նկ. 6.3.53):

Նկ. 6.3.53. Գույնի ընտրությունը:
Կլինիկական փուլ
Այս փուլում պետք է ուշադիր և մանրակրկիտ զննել մետաղե կմախքը մինչև
գիպսե մոդելի վրա տեղադրելը և
վերջինիս վրա տեղադրված վիճակում: Այնուհետև բերանի խոռոչում փորձարկվում է մետաղե
կմախքը (նկ. 6.3.54): Այդ ընթացքում հայտնաբերվում են մետաղե
կմախքի սահքը կամ անհարթությունները, որոնք կարող են նկատվել վերջինիս բերանի խոռոչ ներմուծման և արտահանման ժամանակ (նկ. 6.3.55.): Կարևոր է նաև
Նկ. 6.3.54. Մետաղական կմախքի
այն, թե ինչպես է մետաղե կմախքն
փորձարկումը:
իր բոլոր բաղադրիչ մասերով
(նեցուկներ, ուղեցույց հարթություններ և այլն) հարաբերվում
(նստում) բնական ատամներին:
Այդ նպատակով օգտագործվում
են ճնշում հայտնաբերող նյութեր,
բացահայտվում են օկլյուզիոն անկանոնությունները և վերացվում:
Մետաղե կմախքի փորձարկման
ժամանակ ուսումնասիրվում և
հայտնաբերվում են վաղաժամ
Նկ. 6.3.55. Մետաղական կմախքի վաղաժամ
ատամնահպումները: Այնուհետև
հպման կետերը հայտնաբերելը:
ծայրամասային
շրջաններում
կերպառու նյութից պատրաստվում են ժամանակավոր հենքեր, որոնց վրա
պետք է տեղադրվեն մոմե գլանակները (նկ. 6.3.56):
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Մոմե գլանակները պատրաստվում են կարծր մոմից` բնական
ատամների բարձրությամբ: Ապա
մետաղե կմախքը մոմե գլանակներով
տեղադրվում է բերանի խոռոչում:
Նշենք, որ ատամնահպման ժամանակ
գլանակները պետք է հպվեն հակադիր
ծնոտի ատամներին կամ գլանակներին` առանց խանգարելու պահպանված ատամների ատամնահպմանը:
Այս ամենից հետո արձանագրվում
Նկ. 6.3.56. Մոմե գլանակ` պատրաստված
կարծր հենքի և մետաղական թամբի վրա: է ծնոտների կենտրոնական հարաբերությունը, և այն փոխանցվում է
հոդափոխանակիչին: ՈՒղղահայաց բարձրությունը որոշելուց հետո գլանակի
բարձրությունից կրճատվում է 2մմ: 6- 7մմ բարձրությամբ ոլորված փափուկ
արձանագրիչ մոմը տեղադրվում է գլանակի վրա` հեռացված մոմի տեղում:
Մետաղե կմախքը` իրեն միացված գլանակներով և արձանագրիչ մոմով,
տեղադրվում է ծնոտի վրա` հիվանդին խնդրելով բերանը փակել կենտրոնական
օկլյուզիայի դիրքով` ստանալով ծրագրված արձանագրումը: Հետո մոմե
գլանակներով մետաղե կմախքը հանվում է բերանի խոռոչից և անմիջապես 2-3
րոպեով ընկղմվում սառը ջրի մեջ, որպեսզի մոմը կարծրանա: Ապա
ուսումնասիրում են մոմե արձանագրումը և ստորին ծնոտի մոդելը: Վերջինս
արագ կարծրացող գիպսով միացվում է հոդափոխանակիչի համապատասխան
մասին:
Այնուհետև ընտրվում են արհեստական ատամները, որոնց գույնը, ձևը և
մեծությունը պետք է հարմարեցնել առկա ատամներին:
Աշխատանոցային փուլ
Այս փուլի ընթացքում ատամնատեխնիկի կողմից կատարվում է արհեստական ատամների շարում և մոմից արհեստական լնդերի ձևավորում:
Մոմից արհեստական լնդերի ձևավորումը կատարվում է այնպես, որ
արհեստական ատամները լինեն ամուր և ունենան բնական ու գեղեցիկ տեսք:
Ինչպես նաև անատամ հատվածները ծածկող մետաղական թամբերը պատվում
են վարդագույն օպակով (նկ. 6.3.57): Արհեստական ատամները շարվում են
ժամանակավոր, և միայն կենտրոնական հարաբերությամբ շարվածքը ներդաշնակվում է պահպանված բնական ատամների հետ (նկ. 6.3.58, 6.3.59):
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Նկ. 6.3.57. Մետաղական թամբերի պատումը օպակով:

Նկ. 6.3.58. Ատամների ընտրությունը և շարվածքը:

Նկ. 6.3.59. Արհեստական ատամների նախնական շարվածքը:
Չորրորդ բուժայց
Այս բուժայցի նպատակն է մոմի վրա շարված արհեստական ատամնաշարերը փորձարկել բերանի խոռոչում (նկ.6.3.60.):

298

Պետք է ստուգել միջծնոտային հարաբերությունը, արձանագրել առաջային
և կողմնային ապակենտրոն շարժումները, քննել գեղագիտական տեսքը և ճշտել
արտասանությունը:
Կլինիկական փուլ
Այս փուլում ստուգվում է ատամնահպումը ծնոտների կենտրոնական փոխհարաբերության ժամանակ, որի իրականացման համար օգտագործվում է
արձանագրիչ հատուկ մոմ, որը հիվանդը պետք է կծի: Ստացված արձանագրումը փոխադրվում է հոդափոխանակիչի վրա և զննվում դրա ճշգրտությունը:
Եթե առկա են բնական ատամներ, և օկլյուզիոն բարձրությունը խախտված չէ,
ապա դրանց բնականոն ատամնահպումը կարելի է ստուգել բերանի մեջ: Ապակենտրոն շարժումների հարաբերություններն արձանագրելու համար կրկին
օգտագործվում է արձանագրիչ փափուկ մոմ, որն ամրացվում է ծամիչ ատամների վրա` գրանցելով առջևի ատամների կտրող եզրերի ծայրեծայր հպման
դիրքում ապակենտրոն հարաբերությունը: Մոմը կարծրացնելու նպատակով
ժամանակավոր ատամներով արհեստական ատամնաշարերն ընկղմվում են
սառը ջրի մեջ, այնուհետև ստացված արձանագրումը փոխադրվում է հոդափոխանակիչի վրա: Հոդափոխանակիչի հոդային մասերը հարմարեցնելով` ստացվում են սագիտալ հոդային ուղու անկյունը, ապա՝ տրանսվերզալ հոդային ուղու
անկյունը:
Այնուհետև ստուգվում է տարբեր հնչյունների, հատկապես «Ս» և «Չ» հնչյունների արտասանությունը, եթե վերականգնվում է բացակա առաջային (ֆրոնտալ) հատվածը: Նկատվող թերությունները վերացվում են առջևի ատամների
դիրքի փոփոխությամբ: Պետք է հիշել, որ արհեստական ատամնաշարերը
կրելու առաջին ժամերին խորթ լինելու պատճառով դժվարանում է տարբեր
հնչյունների արտասանությունը, որը չպետք է շփոթել մասնակի շարժական
ատամնաշարերի անկանոնությունների հետ:
Բժշկի կողմից գեղագիտական ստուգումը
կատարվում է ըստ արհեստական ատամների
գույնի, դրանց մեծության, ձևի և շարվածքի:
Նկատվող թերությունների դեպքում կատարվում են հարկ եղած ճշգրտումները, որից հետո
միայն հնարավորություն է տրվում հիվանդին
գեղագիտորեն գնահատելու այն: Այս ստուգումը կարևոր է հատկապես այն դեպքում, երբ
Նկ. 6.3.60.Բերանի խոռոչում
մասնակի
շարժական
ատամնաշարն
ընդգրկում է առջևի ատամները: Այս ընթացշարվածքի գնահատումը:
քում պետք է ուշադիր լսել հիվանդի կարծիքը և
կատարել հնարավոր փոփոխությունները:
Վերջում ընտրվում է արհեստական մասնակի ատամնաշարի հենքի գույնը`
բնական լնդերի գույնին համապատասխան (նկ. 6.3.61):
Աշխատանոցային փուլ
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Այս փուլում բժշկի մանրամասն և գրավոր կարգադրությամբ հոդափոխանակիչը` իր վրա ամրացված մոդելներով և ժամանակավոր արհեստական
ատամնաշարերով, ուղարկվում է աշխատանոց: Այստեղ արհեստական ատամները պետք
է վերջնականապես շարվեն` ըստ ստուգված
միջծնոտային կենտրոնական և ապակենտրոն
արձանագրությունների: Ըստ որում, արհեստական ատամներն անհրաժեշտության դեպՆկ. 6.3.61. Ատամնաշարի հենքի քում տաշվում են և հարմարեցվում մոտակա
բնական ատամներին:
գույնի ընտրությունը:
Այնուհետև վերջնականապես ձևավորվում
են մոմե լնդերը, մոդելներն անջատվում են հոդափոխանակիչից, կաղապարվում են, և մոմը փոխարինվում է պլաստմասսայով (նկ. 6.3.62-6.3.67):

Նկ. 6.3.62. Կաղապար: Նկ. 6.3.63. Պոլիմերիզացնող սարք:

Նկ. 6.3.64. Մոմի հեռացումը
կաղապարից և
ճարպազրկումը եռման շիթով:

Նկ. 6.3.66. Պլասստմասայի
տեղադրում:

Նկ.6.3.65.Պլաստմասսա:

Նկ. 6.3.67. Մամլիչի մեջ
տեղադրումը:
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Պլաստմասսայի պոլիմերացումից հետո պատրաստի ատամնաշարերը հեռացվում են կաղապարից, հղկվում և հարդարվում հաջորդ բուժայցի համար
(նկ.6.3.68, 6.3.69):

Նկ. 6.3.68. Պլաստմասսե հատվածների
մշակումը:

Նկ.6.3.69. Պլաստմասսե հատվածների
փայլեցումը պեմզայի միջոցով:

Հինգերորդ բուժայց
Այս բուժայցի նպատակն է պատրաստի ատամնաշարի տեղադրումը
բերանի մեջ, առկա անճշտությունների բացահայտումը և դրանց շտկումները,
այնուհետև տնային խնամքի վերաբերյալ ցուցումներ տալը և պրոթեզի
հանձնումը հիվանդին (նկ. 6.3.70, 6.3.71):

Նկ. 6.3.70. Վերջնական
մշակված համակցված
աղեղային պրոթեզներ:

Նկ. 6.3.71. Պատրաստի պրոթեզների օրինակներ:
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Կլինիկական փուլ
Այս փուլում հայտնաբերվում և ճշգրտվում են մի շարք գործողություններ:
Նախ` հայտնաբերվում են պրոթեզի անհամաչափ երկարությամբ եզրերը`
պրոթեզը տեղադրելով բերանի խոռոչում և ուսումնասիրելով: Հարկ է նշել, որ
արհեստական ատամնաշարի երկար եզրերը կարող են սահմանափակել
մկանների, դրանց ջլերի և սանձիկների ազատ շարժումները: Այդ անհամաչափ
եզրերը հայտնաբերվում են` օգտագործելով ճնշում հայտնաբերող հատուկ
մարկերներ կամ մածուկներ, օր.` ցինկօքսիդային մածուկը: Վերջինս քսվում է
ատամնաշարի եզրերին առավելագույնը 3մմ երկարությամբ և 2-3մմ հաստությամբ` տարածելով արտաքին և ներքին մակերեսների վրա: Չափից ավելի
երկար մասերում մաքրվում է մածուկի շերտը, այդ մասերը զգուշությամբ
կարճացվում են և հարդարվում:
Այնուհետև նույն նյութերով լորձաթաղանթի վրա հայտնաբերվում են
անհավասար ճնշման փոխանցման կետերը: Դրա համար ZnՕ–ի մածուկը
վրձինով հավասար հաստությամբ, համարյա թափանցիկ քսվում է արհեստական ատամնաշարի ներքին մակերեսին այնպես, որ վրձինի թողած բոլոր
հետքերը լինեն նույն ուղղությամբ: Ապա պրոթեզը տեղադրվում է համապատասխան ծնոտին և մատներով սեղմվում տարբեր ուղղություններով`
նմանեցնելով ծամողական շարժումներին: Հետո պրոթեզը զգուշությամբ
հանվում է բերանից, և քիմիական մատիտով նշվում են անհավասար ճնշման
տեղերը: Մատիտով նշված տեղերը հղկվում են համապատասխան գչիրով:
Գործողությունը կրկնվում է այնքան, մինչև պրոթեզը համահավասար հպվի
լորձաթաղանթի բոլոր հատվածներում:
Արհեստական ատամների աններդաշնակ ատամնահպումը կարելի է շտկել
հենց բերանի մեջ, եթե նոր պատրաստված արհեստական մասնակի ատամնաշարն ատամնահենված է, և ծնոտների կենտրոնական հարաբերությունը
համընկնում է բնական ատամների ատամնահպմանը:
Արհեստական ատամների աններդաշնակ ատամնահպումը ճշտում են նաև
հոդափոխանակիչի վրա այն դեպքում, երբ անատամ շրջանը տարածված է և
ընդգրկված չէ: Դրա համար արհեստական մասնակի ատամնաշարը տեղադրվում է համապատասխան ծնոտին, և ալգինատային դրոշմանյութով
ստացվում է դրոշմ: Սովորաբար այս դեպքում արհեստական ատամնաշարը
մնում է դրոշմի մեջ, եթե ոչ, այն բերանից հանվում է և վերատեղադրվում դրոշմի
մեջ: Հալված մոմով չեզոքացվում են պրոթեզի ներքնափոսերը, և հատուկ կարծր
գիպսով ստացվում է մոդելը:
Գիպսը կարծրանալուց հետո դրոշմն անջատվում է մոդելից և հարդարվում
մոդելի շուրջը: Ըստ որում, արհեստական ատամնաշարը մնում է մոդելի վրա:
Այնուհետև մոդելը պրոթեզի հետ 3-4 րոպեով ընկղմվում է տաք ջրի մեջ`
ներքնափոսերի մոմը փափկելու, հեռացնելու և ատամնաշարը մոդելից
անջատելու համար: Այս բոլորը կատարելուց հետո դիմային աղեղի միջոցով
վերին ծնոտի մոդելը տեղադրվում է հոդափոխանակիչի վրա: Բերանի խոռոչում
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ստանալով կենտրոնական հարաբերության արձանագրումը` ստորին ծնոտի
մոդելը տեղադրվում է հոդափոխանակիչի վրա:
Կենտրոնական հարաբերության ճշգրտությունն ստուգվում է` կրկնելով
արձանագրումը: Հետո բերանի խոռոչում ստացվում է ապակենտրոն հարաբերության արձանագրությունը և հոդափոխանակիչի հոդերը համապատասխանեցվում են դրան: Ատամնահպման համար նախատեսված հատուկ
գունավոր թղթի միջոցով հոդափոխանակիչի վրա ճշգրտվում են կենտրոնական
և ապակենտրոն շարժումների ժամանակ ատամնահպման բոլոր անկանոնությունները: Ըստ որում, բնական բոլոր ատամների ծամող մակերեսներն
առնվազն մեկ կետում պետք է հպվեն հակադիր ծնոտի բնական ատամներին,
անկախ նրանից, թե արհեստական մասնակի ատամնաշարը բերանի մեջ է, թե
ոչ: Ատամնահպման ճշգրտումները պետք է կատարել ճիշտ հերթականությամբ` նախ` կենտրոնական, հետո` առաջային, ապա` կողմնային օկլյուզիայի
դիրքերում:
Ուշադրությամբ պետք է զննել ատամնահպումը կողմնային շարժման ժամանակ` հիշելով որ գոյություն ունի բնական ատամներով ժանիքային պաշտպանված ատամնահպում, հակառակ դեպքում պետք է ստանալ խմբային
ատամնահպում ծամող կողմում: Ստորին ծնոտի առաջ շարժման ժամանակ
առնվազն երկու կենտրոնական կտրիչների կտրող եզրերը պետք է հպվեն
հակադիր ծնոտի կտրիչների կտրող եզրերին: Ապակենտրոն հարաբերության
դեպքում ատամնահպումների անկանոնությունները ճշգրտելուց հետո
վերստուգվում է կենտրոնական օկլյուզիայի ժամանակ ստացված ատամնահպումը, քանի որ վերջինս կարող է խախտված լինել ապակենտրոն անկանոնությունները ճշտելիս:
Արհեստական մասնակի ատամնաշարը տեղադրելով համապատասխան
ծնոտին` հիվանդին տրվում են տնային խնամքի վերաբերյալ ցուցումներ, բայց
մինչ այդ նրան պետք է սովորեցնել, թե ինչպես հանել և դնել պրոթեզը բերանի
խոռոչում: Հիվանդը պետք է պրոթեզը լվանա սենյակային ջերմաստիճանի ջրով:
Առաջին օրերին դժվար է հարմարվել արհեստական ատամնաշարերին,
տարբեր հնչյունների արտասանությունը նույնպես կարող է անկանոն լինել:
Չնայած այս ամենին` հիվանդը պետք է դիմանա հնարավոր բոլոր անհարմարություններին, նույնիսկ ցավերի առկայության դեպքում դնի արհեստական
մասնակի ատամնաշարը մինչև հաջորդ բուժայցը, որպեսզի հեշտությամբ
հայտնաբերվեն բոլոր անկանոնությունները և շտկվեն: Ըստ որում, ատամնաշարերը պետք է օգտագործել ամբողջ օրը` առավոտյան արթնանալուն պես
դրանք տեղադրելով համապատասխան ատամնակամարի վրա: Գիշերը`
քնելուց առաջ, ինչպես նաև յուրաքանչյուր անգամ սնունդ ընդունելուց հետո,
պրոթեզները պետք է հանել բերանի խոռոչից, լվանալ հոսող ջրի տակ
խոզանակով և մածուկով: Անհրաժեշտ է լվանալ նաև բնական ատամները և
բերանի խոռոչի լորձաթաղանթը, ապա նորից տեղադրել բերանի մեջ:
Ատամնաշարը տեղադրելուց հետո անհրաժեշտ է հիվանդի հետ պայմանավորվել հաջորդ պարտադիր այցելությունների մասին. առաջին այցելությունը
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նշանակվում է տեղադրումից մեկ - երկու օր հետո, իսկ երկրորդը` մեկ շաբաթ
անց: Այս բուժայցերի ժամանակ ուշադիր պետք է լինել, լսել հիվանդի բոլոր
գանգատները և կատարել հարկ եղած բոլոր շտկումները:
6.4. Աթաչմեններ
Մասնակի շարժական ատամնաշարի այն բաղադրամասերը, որոնց
ընդգրկում են հենակետային ատամները՝ դիմակայելու համար տեղաշարժման
ուժերին, կոչվում են ուղղակի ֆիքսատորներ (direct retainers): ՈՒղղակի
ֆիքսատորները լինում են 2 տեսակ՝ ներպսակային և արտապսակային:
ՈՒղղակի
ֆիքսատորներ
Ներպսակային
ֆիքսատորներ
Հստակ
աթաչմեններ

Արտապսակային
ֆիքսատորներ
Կիսահստակ
աթաչմեններ
Աթաչմեններ
Բռնիչներ

Վերփքվածքային

Վարփքվածքային

Սխեմա1. Ուղղակի ֆիքսատորների դասակարգումը:
Մասնակի շարժական արհեստական ատամնաշարը (պրոթեզը) ծնոտին
պահվում է բռնիչների կամ կողպեքային ամրակապերի՝ աթաչմենների միջոցով:
Աթաչմենները կամ կողպեքային ամրակապերը մեխանիկական հարմարանքներ են, որոնք ապահովում են մասնակի շարժական ատամնաշարի հենումը,
նպաստում նրա ֆիքսմանը, ամրացմանը (ռետենցիային) ու կայունացմանը:
Յուրաքանչյուր աթաչմեն կազմված է երկու հիմնական մասերից՝ պատրիքսից
և մատրիքսից (նկ. 6.4.1):
ա

բ

գ

դ

Նկ.6.4.1. Աթաչմենի կառուցվածքը` ա) պատրիքս, բ) մատրիքս,
գ) մատրիքսը տեղադրված պատրիքսի վրա, դ) պատրիքսը` ձուլված անշարժ
կառուցվածքի մետաղական կմախքին:
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Այս համակարգի հիմնական ֆունկցիան շարժական պրոթեզի միացումն
է պահպանված ատամներին, արմատներին կամ իմպլանտներին: Այսպիսով,
աթաչմենի մի մասն ընդգրկում են հենակետային ատամները, իսկ մյուսը միացված է նրան հարակից մասնակի շարժական ատամնաշարին: Պայմանավորված
կոնստրուկցիայով` շարժական պրոթեզի հենքում կամ հիմնակմախքում կարող
է ամրացվել պատրիքսը կամ մատրիքսը: Ամեն դեպքում շարժական պրոթեզում
անհրաժեշտ է ամրացնել առավել բարդ, ակտիվացվող մասը, քանի որ այն արագ
դուրս է գալիս գործածությունից, հետևաբար պետք է նախատեսել այդ բաղադրամասը շտկելու կամ նորով փոխարինելու հնարավորությունը՝ առանց նոր
պրոթեզի պատրաստման:
Աթաչմենների դասակարգումը
Ներկայումս կան աթաչմենների ավելի քան 100 տեսակներ և դրանց
բազմաթիվ դասակարգումներ:
Ըստ հենակետային ատամի նկատմամբ տեղակայման` աթաչմենները
լինում են ներպսակային և արտապսակային:
Ներպսակային աթաչմենի մատրիքսը, հենակետային ատամի վրա ձուլված արհեստական պսակի կլինիկական նորմալ սահմաններից դուրս չի գալիս:
Պատրիքսը, միացված է մասնակի շարժական ատամնաշարին:
Ներպսակային աթաչմենները, ըստ արտադրման եղանակի և բաղադրամասերի միջև տոլերանտության, բաժանվում են 2 խմբի՝ հստակ և կիսահստակ:
Հստակ աթաչմենների բաղադրիչ մասերը պատրաստված են ցածր տոլերանտությամբ մետաղներից, արտադրվում են գործարանում և հավաքվում բժշկի
կողմից: Դրանք ճշգրտորեն համապատասխանում են իրար և միմյանց միջև
ապահովում են սերտ շփում: Կիսահստակ աթաչմենները շատ նման են հստակներին, բայց տարբերվում են նրանով, որ բաղադրիչ մասերի շփվող մակերեսներն ավելի քիչ են իրար համապատասխանում: Չնայած կիսահստակ աթաչմենների բաղադրիչ մասերը կարող են գործարանային պայմաններում արտադրված հավաքովի մետաղական էլեմենտներ լինել, այնուամենայնիվ դրանց
մատրիքսները և կամ պատրիքսները սովորաբար ձուլվում են կերպառու կամ
մոմե կոնստրուկցիաներից: Համակարգչով վերահսկվող արտադրման պրոցեսների բացակայության պայմաններում կիսահստակ աթաչմենների դեպքում
անհամապատասխանությունը բաղադրամասերի միջև ավելի մեծ է, քան
հստակ աթաչմենների դեպքում:
Արտապսակային աթաչմենները մեխանիկական սարքեր են, որոնք
ամբողջովին տեղակայվում են հենակետային ատամների նորմալ կլինիկական
ուրվագծերից դուրս:
Ըստ բաղադրիչ մասերի ճկունության աստիճանի՝ աթաչմենները լինում
են կոշտ և առաձգական: Մասնակի շարժական ատամնաշարերի պատրաստման ժամանակ կոշտ աթաչմեններ օգտագործելու դեպքում բացակայում է
շարժումը կամ ճկումը մատրիքսի և պատրիքսի միջև: Առաձգական աթաչմեններ օգտագործելու դեպքում, շնորհիվ զսպանակային մեխանիզմի, օղակի,
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շարնիրային սարքի կամ ճկուն բաղադրիչ մասերի միացման, հնարավոր է շարժ
մատրիքսի և պատրիքսի միջև:
Ըստ բաղադրիչ մասերի ձևի` աթաչմենները լինում են՝
1. ռելսային, 2.գնդաձև, 3.ձողաձև, 4.հոդային միացումներ, 5.Շտեկերադարձման ֆիքսատորներ:
Ռելսայի աթաչմենի պատրիքսը նման է ձևափոխված գծերի (ռելսերի):
Սովորաբար այդ գիծը կարող է լինել T-աձև, ծիծեռնակի պոչի նման, ձվաձև, Hաձև (նկ.6.4.2, 6.4.3):
Գնդաձև աթաչմենի պատրիքսը գունդ է հիշեցնում, որը կարող է տեղակայվել իմպլանտի սուպրաստրուկտուրայի, ձողի, արմատային թասակների,
հենակետային ատամի արհեստական պսակի վրա (նկ. 6.4.4):
Ձողաձև աթաչմենի պատրիքսը տեղակայվում է հենակետային պսակների
միջև, անմիջականորեն իմպլանտների վրա, հենակետային ատամների
արմատների միջև արմատային թասակների վրա (նկ. 6.4.5):
Հոդային միացումներում մատրիքսը և պատրիքսը ռելսային և գնդաձև
աթաչմենների համակցություն են (նկ. 6.4.6):
Շտեկերա-դարձման ֆիքսատորների երկու բաղադրամասերը միանում են
առանց ճիգերի` հատուկ «բանալու» կամ «սողնակի» միջոցով (նկ.6.4.7):

Նկ. 6.4.2.
Ներպսակային
գծային աթաչմեն:

Նկ. 6.4.5. Ձողաձև
աթաչմեններ:

Նկ.6.4.3.
Արտապսակային
գծային աթաչմեն:

Նկ. 6.4.4. Գնդաձև աթաչմեններ
արմատային թասակի, ձողի,
հենակետային ատամի պսակի
վրա:

Նկ. 6.4.6. Հոդային միացումներ:
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Աթաչմենների առավելությունները
Բռնիչների համեմատությամբ աթաչմեններն ավելի գեղագիտական են:
Որոշ աթաչմենների ֆիքսելու հատկությունն ավելի լավ է արտահայտված:
Ներպսակային աթաչմենները նույնպես ունեն մեխանիկական առավելություններ. քանի որ աթաչմենը հենակետային ատամի նորմալ անատոմիական ուրվագծերի ներսում է,
ֆունկցիոնալ ծանրաբեռնվածությունը
փոխանցվում է հենակետային ատամին ավելի ապիկալ ուղղությամբ:
Ավանդական օկլյուզիոն նեցուկների
հետ համեմատած՝ փոքրանում է ոչ
աքսիալ ծանրաբեռնվածությունը և
նվազում հենակետային ատամի ռոՆկ. 6.4.7. Շտեկերային ֆիքսատոր
տացիան:
Աթաչմենների թերությունները
1. Մեծ մասամբ հենակետային ատամներն անհրաժեշտ է լինում ծածկել
արհեստական պսակներով՝ աթաչմենների բաղադրամասերն ընդգրկելու համար: Այս դեպքում պետք է կատարվի հենակետային ատամների
ճշգրիտ հղկում, որպեսզի աթաչմենները տեղավորվեն ատամների
նորմալ անատոմիական ուրվագծերի ներսում:
2. Կլինիկական պսակի բարձրությունը պետք է լինի բավարար (4-6մմ),
պետք է ապահովվի նաև ատամնաբնային կատարի և անտագոնիստ
ատամների միջև բավարար հեռավորությունը: Նշենք, որ կլինիկական
պսակի կարճ բարձրությունը կարող է հանգեցնել արհեստական պսակի
գերուրվագծմանը կամ աթաչմենների ռետենցիայի փոքրացմանը:
3. Ավելի ծախսատար կոնստրուկցիա է:
4. Ինչպես բոլոր մեխանիկական սարքերը, աթաչմենների բաղադրամասերը ժամանակի ընթացքում մաշվում են, և կարող է վերանորոգելու
կամ փոխարինելու անհրաժեշտություն առաջանա: Մեծ է նաև ատամի և
աթաչմենի կոտրվելու հավանականությունը:
5. Անհրաժեշտ է նորագույն տեխնիկական սարքավորումներով հագեցված
ատամնատեխնիկական լաբորոտորիան:
Աթաչմենների ցուցումները
Կարևոր ցուցում է այն դեպքը, երբ մասնակի շարժական ատամնաշարեր
պատրաստելու դեպքում սովորական բռնիչների օգտագործումը չի բավարարում հիվանդի գեղագիտական պահանջները:
Այսպիսով, աթաչմենները կարելի է կիրառել հետևյալ օրթոպեդիկ
կոնստրուկցիաներում՝
 արհեստական պսակներ և կամրջաձև պրոթեզներ,
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մասնակի շարժական պրոթեզներ,
վերածածկող պրոթեզներ (overdenture),
իմպլանտների սուպրաստրուկտուրա:
Աթաչմենների հակացուցումները
Ընդհանուր հակացուցումներ.
1. Սովորական բռնիչներ օգտագործելով՝ հնարավոր է բավարարել
հիվանդի պահանջները:
2. Հիվանդի սոցիալ-տնտեսական վիճակը բավարար չէ:
3. Հենակետային ատամների պարօդոնտի ատրոֆիա արմատի երկարության 1/3-ից ավելի չափով:
4. Հիվանդի ձեռքերի սահմանափակ շարժումը որոշ հիվանդությունների
պատճառով (արթրիտ, Պարկինսոնի հիվանդություն, ցերեբրովասկուլյար հիվանդություններ):
5. Բերանի խոռոչի անբավարար հիգիենան և հիվանդի հետագա այցելությունների անհնարինությունը:
Հիվանդը պետք է լինի ադեկվատ, համագործակցի բժշկի հետ և ձեռքի
հմտություն ունենա աթաչմենները կիրառելիս: Հիվանդը պետք է տեղեկացված լինի պոտենցիալ և սպասվող խնդիրների (աթաչմեններով պայմանավորված), պարբերական այցերի և վերանորոգումների մասին: Բացի այդ,
աթաչմենով ֆիքսված մասնակի շարժական պրոթեզը սովորաբար դժվար է
տեղադրել բերանի խոռոչում և հանել: Այն հիվանդների համար, որոնք ի
վիճակի չեն դա անելու, պետք է պատրաստել ավանդական դիզայնով
պրոթեզներ:
Տեղային հակացուցումները`
1. ցածր կլինիկական պսակ (բարձրությունը 4մմ-ից պակաս),
2. կտրիչների և ժանիքների անբավարար լայնություն վեստիբուլո-օրալ
ուղղությամբ
Աթաչմեններով մասնակի շարժական աղեղային պրոթեզների պատրաստելու
ընդհանուր կլինիկա-լաբորատոր փուլերը
Համակցված պրոթեզներով պրոթեզավորումը սկսվում է հետազոտությունից, ախտորոշումից և բուժման պլան կազմելուց: Բուժման պլանը
կազմելու նպատակով պատրաստում են ախտորոշիչ մոդելներ՝ ատամնաշարերի միջև ուղղահայաց հեռավորության ու հենակետային ատամների
երկարությունը որոշելու, ինչպես նաև դեֆեկտի տեղագրությունը գնահատելու
համար: Այնուհետև որոշում են կենտրոնական կամ սովորութային օկլյուզիան,
ֆիքսում մոդելները հոդափոխանակիչում՝ հակադիր ատամների միջև
աթաչմենը տեղադրելու տեղը և անհրաժեշտ տարածությունը ուսումնասիրելու
համար (արտապսակային աթաչմենի կիրառելու դեպքում): Համապատասխան
աթաչմենը ընտրելուց հետո ախտորոշիչ մոդելի վրա գծագրում են պրոթեզի
կոնստրուկցիան:
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Հենակետային ատամների կարծր հյուսվածքները նախապատրաստելուց հետո (կարիեսի բուժում, անհրաժեշտության դեպքում կակղանազերծում, պսակային հատվածի վերականգնում գամիկավոր կոնստրուկցիաներով) կատարում են հենակետային ատամների հղկում: Հենակետային
ատամների հղկումը առաձգական արտապսակային կողպեքային ամրակապեր
կիրառելու դեպքում ոչնչով չի տարբերվում մետաղակերամիկական պսակներ
պատրաստելիս ատամների հղկումից: Ըստ որում, ատամի ծայրատի բարձրությունը պետք է լինի 4 մմ-ից ոչ պակաս, իսկ պատերի կոնայնությունը 2-3O:
Կոշտ արտապսակային աթաչմեններ օգտագործելու ժամանակ պարտադիր է
կատարել հենակետային պսակների ֆրեզավորում: Այս դեպքում հենակետային
ատամներ հղկելիս պետք է բավարար տեղ նախապատրաստել միջատամնային
տարածությունում ինտերլոքերի, ինչպես նաև օրալ մակերեսին պրոթեզի
շարժական մասի ֆրեզման ճյուղավորումները տեղակայելու համար՝
հենակետային պսակների գերուրվագծումից խուսափելու համար: Նշենք նաև,
որ ներպսակային կողպեքային ամրակապեր կիրառելու դեպքում նույնպես
հղկվում են հենակետային ատամները այնպես, ինչպես դա արվում է կոշտ
արտապսակային աթաչմենների դեպքում: Միակ տարբերությունը վերջին
փուլն է, երբ ձևավորվում է դարականման խոռոչ կողպեքային ամրակապի
մատրիքսի տեղակայման համար: Խոռոչը պետք է այնպես ձևավորել, որպեսզի
աթաչմենը տեղավորվի պսակային մասի ուրվագծերի սահմաններում: Խոռոչը
ձևավորելու համար բժիշկը պետք է իմանա աթաչմենի ծավալային չափսերը:
Այնուհետև սիլիկոնային դրոշմանյութերով ստանում են երկշերտ կամ միաշերտ
(մոնոֆազ) դրոշմ: Որոշվում է կենտրոնական օկլյուզիան:
Լաբորատորիայում ատամնատեխնիկը սուպերգիպսից ստանում է
համակցված հավաքովի մոդել, այնուհետև գիպսում դրանց հոդափոխանակիչում և մոմով մոդելավորում հենակետային պսակների հիմնակմախքը
աթաչմենի մատրիքսի կամ պատրիքսի հետ. վերջինս տեղադրվում է զուգահեռաչափում (նկ.6.4.8): Ինչպես արդեն նշվեց, կոշտ աթաչմենների դեպքում
լաբորոտորիայում այս փուլում կատարվում է հենակետային պսակների
ֆրեզավորում (նկ. 6.4.9.-6.4.12): Ծայրամասային դեֆեկտների դեպքում պետք է
առնվազն երկու հենակետային պսակներ ֆրեզավորել: Հենակետային պսակների ֆրեզավորման ժամանակ ստեղծվում են հարվզիկային օրալ հարթակը,
ուղղաձիգ օրալ պատը և օկլյուզիոն հարթակը: Հարվզիկային հարթակը
աթաչմենի տեղադրման ստորին եզրի մակարդակին ձևավորում են
երկաստիճան ֆրեզներով: Լեզվային պատը պետք է լինի զուգահեռ կողպեքային
ամրակապի պատերին, ինտերլոքին, համընկնի պրոթեզի ներմուծման ուղուն և
զբաղեցնի հենակետային ատամի պսակային հատվածի բարձրության 2/3-ից ոչ
պակաս: Պսակային հատվածի վերին 1/3-ում ձևավորվում է վեցաստիճան
օկյուզիոն հարթակը: Հենակետային պսակի աթաչմենի հակառակ կողմում
տեղադրվում է ստաբիլիզատորը կամ ինտերլոքը, որը կարող է գործարանում
արտադրված կամ անհատապես պատրաստված լինել: Ինտերլոքը տեղադրում
են ֆրեզավորված մակերույթի խորության 2/3-ի չափով՝ աթաչմենին զուգահեռ:
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Ինտերլոքի ֆրեզավորումը կատարում են 0-աստիճան ֆրեզով: Օկլյուզիոն
մակերեսից դիտարկելիս ինտերլոքը պետք է ունենա Ω տառի տեսք: Միայն այս
դեպքում կանխվում է պրոթեզի կողմնային տեղաշարժը: Համակցված պրոթեզների պատրաստման ժամանակ կարևոր է նաև ֆրեզավորման համար
անհրաժեշտ ֆրեզների ճիշտ ընտրությունը: Մշակվող նյութով (մոմ, կերպառու,
մետաղ) և փուլով պայմանավորված` տարբեր են նաև ֆրեզավորման համար
նախատեսված ֆրեզները: Մինչև ֆրեզավորում անցկացնելը կատարվում է
հղկված ատամների զուգահեռաչափություն՝ պրոթեզի ներմուծման ուղին և
ֆրեզավորման օպտիմալ աստիճանը որոշելու համար: Ըստ որում, ներպսակային աթաչմեն կիրառելու դեպքում այն տեղադրվում է մինչև ֆրեզավորումը,
որից հետո էլ տեղադրվում են գործարանային արտադրության ստաբիլիզատորները (ինտերլոքերը): Արտապսակային աթաչմեն կիրառելու դեպքում
սկզբում ֆրեզավորում են հարվզիկային հարթակը, լեզվային պատը, օկլյուզիոն
հարթակը, ինտերլոքերը, ապա տեղադրում են կողպեքային ամրակապը (նկ.
6.4.13):

Նկ. 6.4.8. Անշարժ
կոնստրուկցիայի մոմե
ռեպրոդուկցիա:

Նկ. 6.4.11. Ֆրեզավորում:

Նկ. 6.4.9. Ֆրեզավորում:

Նկ. 6.4.12. Ֆրեզավորում:
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Նկ. 6.4.10. Ֆրեզավորում:

Նկ. 6.4.13. Ֆրեզավորում
և պատրիքսի ֆիքսում:

Կլինիկայում հենակետային պսակների կմախքը փորձարկվում է բերանի խոռոչում: Որոշվում է կերամիկական երեսպատման գույնը:
Ատամնատեխնիկի կողմից կերամիկական երեսպատումից հետո
կլինիկայում փորձարկվում են մետաղակերամիկական պսակները: Ստուգվում
են օկլյուզիոն հպումները, գույնը:
Ջնարակապատումից հետո պսակները ֆիքսում են բերանի խոռոչում
դրոշմանյութի ճշգրտող շերտով՝ դրանց տեղաշարժը կանխելու համար, և
ստանում դրոշմ՝ կոմբինացված պրոթեզի շարժական մասը պատրաստելու
համար: Կարելի է դրոշմ ստանալ նաև անհատական գդալով: Նշենք, որ դրոշմ
ստանալու ժամանակ հենակետային պսակները կողպեքային ամրակապերի
հետ անցնում են դրոշմի մեջ:
Լաբորատորիայում դրոշմից ստանում են աշխատանքային մոդելը:
Հենակետային պսակներին տեղադրված աթաչմենին միացնում են կոմպլիմենտար մասը կամ նրա անալոգը (նկ. 6.4.14): Կողպեքային ամրակապի տեսակով
և պրոթեզի շարժական մասի կոնստրուկցիայով պայմանավորված` հրակայուն
զանգվածից պատրաստում են կրկնօրինակ մոդելը, որի վրա հավաքվում է
մասնակի շարժական աղեղային պրոթեզի հիմնակմախքի մոմե կոնստրուկցիան: Ձուլված հիմնակմախքը փորձարկում են մոդելի վրա: Հետո հիմնակմախքը վերջնական մշակվում է, արհեստական ատամները շարվում են մոմի վրա,
մոմը փոխարինվում է կերպառուով, և պրոթեզը վերջնական մշակվում է:
Կողպեքային ամրակապերի որոշ կոնստրուկցիաների դեպքում հենց այս
փուլում է պրոթեզի շարժական մասի հիմնակմախքում ամրացվում աթաչմենի
երկրորդ բաղադրիչ մասը:
Վերջին փուլում պատրաստի պրոթեզը
ստուգվում է բերանի խոռոչում: Գնահատվում
է
աթաչմենի
նստեցման
ճշտությունը,
ճշգրտվում
են
օկլյուզիոն
հպումները:
Ստուգվում են աթաչմենի ֆունկցիաները (ի
սկզբանե այն չպետք է ակտիվացած լինի):
Ցեմենտով անշարժ կոնստրուկցիան բերանի
խոռոչում ամրացվում է աղեղային պրոթեզի
վերահսկման ներքո: Պատրիքսի և մատրիքսի
հատվածների վրա պետք է վազելին քսել,
Նկ. 6.4.14. Մատրիքսի
որպեսզի այդ հատվածում ցեմենտի շերտ
տեղադրումը և ներքնափոսերի
չլցվի: Այնուհետև հիվանդին տրվում են
չեզոքացում:
խորհուրդներ պրոթեզի խնամքի վերաբերյալ,
տեղեկացնում են պարբերական բուժայցերի ժամկետների մասին, նրան
սովորեցնում են պրոթեզը դնելու և հանելու կանոնները: Հաջորդ պարտադիր
բուժայցը զննման համար նշանակվում է 24 ժամ հետո:
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