ԳԼՈՒԽ 7

7.1 Ատամների ընտրողական հղկումը
Ատամների ընտրողական հղկման միջոցով ծամողական ծանրաբեռնվածության կարգավորումը բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում պարօդոնտում
նյութափոխանակության կարգավորման համար, նպաստում է ախտաբանական պրոցեսի կայունացմանը և մեծացնում է պահպանողակ և վիրահատական
բուժման արդյունավետությունը: Ատամների հպման կամ օկլյուզիայի խանգարումները կարող են պարօդոնտի, ծամողական մկանների և քունքստործնոտային հոդի հիվանդությունների պատճառ դառնալ:
Ատամների ընտրողական հղկման ցուցումներն են`
1. պարօդոնտի հիվանդությունները`
ա. առաջնային տրավմատիկ օկլյուզիա, երբ պարօդոնտի հիվանդությունները
զարգանում են օկլյուզիայի խանգարման հետևանքով,
բ. երկրորդային տրավմատիկ օկլյուզիա, երբ ատամների` պարօդոնտի հիվանդությունների հետևանքով առաջացող տեղաշարժման արդյունքում օկլյուզիան խանգարվում է,
2. քունքստործնոտային հոդի և ծամողական մկանների հիվանդությունները,
3. ատամի կարծր հյուսվածքների բնական մաշվածության ուշացում ունեցող
անձանց շրջանում պարօդոնտի հիվանդությունների կանխարգելումը,
4. ատամնաշարերի դեֆորմացիաները,
5. ատամները ատամնալիցքերով, ներդիրներով, արհեստական պսակներով,
կամրջաձև կամ շարժական պրոթեզներով վերականգնելու առաջ,
6. ատամնածնոտային համակարգի անոմալիաները,
7. իմպլանտներ կիրառելիս ֆունկցիոնալ օկլյուզիան վերականգնելիս:
Հակացուցումներն են.
1.
Քունքստործնոտային հոդի սուր հիվանդությունները, որոնք ուղեկցվում
են մկանահոդային դիսֆունկցիայի ցավային համախտանիշով. Ընտրողական հղկումը ցուցված է ռեմիսիայի փուլում:
2.
Ատամնածնոտային համակարգի խիստ արտահայտված անոմալիաները,
որոնք ենթակա են վիրաբուժական և օրթոդոնտիկ բուժման` ատամնաշարերի դիզօկլյուզիայով:
Առկա են ընտրողական հղկման մի շարք եղանակներ: Այս դեպքում մեր
կողմից ներկայացվում է այնպիսի եղանակ, որը նախկինում կիրառվողների
հանրագումարն է:
Մինչ եղանակը նկարագրելը նշենք, որ ճիշտ օկլյուզիայի խանգարման
նշանները նորմային բնորոշ ատամնահպումների շեղումներն են: Դրանցից են
վերաբերում այն շեղումները, որոնց դեպքում խանգարվում են ատամների
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բազմակի ակոս-թմբիկային հպումները կենտրոնական, առաջային, կողմնային
օկլյուզիաների դեպքում և կողմնային ատամների ու լանջերի երկկողմանի
սիմետրիկ հպումը կենտրոնական փոխհարաբերության մեջ: Վաղաժամ են
կոչվում այն օկլյուզիոն հպումները, որոնք առաջինն են դրսևորվում և նախորդում են մնացած ատամների օկլյուզիոն սովորութային հպումներին: Ըստ որոշ
մասնագետների` նման հպումները կենտրոնական օկլյուզիայի և կենտրոնական փոխհարբերության դեպքում կոչվում են վաղաժամ, իսկ առաջային և
կողմնային օկլյուզիաների դեպքում`սահմանափակող: Ընդ որում, վաղաժամ
օկլյուզիոն հպումները կողմնային օկլյուզիայի դեպքում կարող են դիտվել թե՛
աշխատող և թե՛ հավասարակշռող կողմերում: Հավասարակշռող կողմում
ատամների հպումները, որոնք չեն խանգարում աշխատող կողմի ատամների
հպումներին, կոչվում են բալանսավորող կամ հավասարակշռող, իսկ եթե
խանգարում են` գերբալանսավորող կամ գերհավասարակշռող:
Ատամները հղկելուց առաջ անհրաժեշտ է ներբերանային և արտաբերանային եղանակներով հետազոտել ատամների օկլյուզիոն հպումները: Ներբերանային եղանակով օկլյուզիոն հպումները հետազոտում են հատուկ պայտաձև
պատճենահան թղթով, օկլյուզիոն աերոզոլով, մոմե թիթեղով, շոշափման եղանակով` հետազոտելով ատամների վիբրացիան, նաև հատուկ սարքերի միջոցով: Արտաբերանային եղանակով ուսումնասիրում են ծնոտների ախտորոշիչ
գիպսե մոդելները: Բարդ դեպքերում մոդելներն ուսումնասիրվում են հոդափոխանակիչի վրա:
Ատամների ընտրողական հղկումը նպատակահարմար է իրականացնել
երեք այցով, սակայն ոչ բարդ դեպքերում կարելի է կատարել նաև մեկ կամ երկու
այց: Արտահայտված պարօդոնտալ ախտահարման, բազմաթիվ ատամների
ախտաբանական շարժունության, ատամների դիրքերի անոմալիաների դեպքում, երբ չի պլանավորվում կատարել բեկակալում, կարող է անհրաժեշտ լինել
ընտրողական հղկման արդյունքները վերագնահատել լրացուցիչ այցելությունների ընթացքում: Վերջիններս պետք է պլանավորվեն բավական ժամանակային
միջակայքերով՝ հյուսվածքների լավացմանը և ատամների շարժունության
նվազմանը նպաստելու համար:
Ատամների կարծր հյուսվածքները հղկելու համար օգտագործում են
ալմաստե և կարծրաձույլ նուրբ գչիրներ, ինչպես նաև հղկող սկավառակներ և
ռետինե բաժակներ: Առաջին այցի ժամանակ կենտրոնական և կողմնային
օկլյուզիաներում մանրակրկիտ ճշգրտվում են օկլյուզիոն հպումները: Երկրորդ
այցի ժամանակ ուղղվում են առաջային օկլյուզիայում և կենտրոնական
փոխհարաբերությունում գերհպումները: Երրորդ այցի ժամանակ ստուգվում է
հղկման արդյունքը և վերացվում է հղկված ատամների գերզգայունությունը:
Ատամների կարծր հյուսվածքները անհրաժեշտ է փայլեցնել յուրաքանչյուր
այցի ժամանակ և հղկված մակերեսները մշակել ֆտոր պարունակող միջոցներով: Անհրաժեշտ է հիշել, որ վերին քմային և ստորին թշային թմբիկները
բնականոն կծվածքի դեպքում պահում են միջծնոտային տարածությունը,
ապահովում են կենտրոնական օկլյուզիայի կայունությունը և բնորոշվում են
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որպես պահող կամ հենարանային թմբիկներ: Այսինքն` դրանց բարձրությունը
ենթակա չէ հղկման, կամ այս թմբիկները հղկվում են բացառիկ դեպքերում՝
դեմքի ստորին երրորդականի բարձրությունը չկորցնելու համար: Վերին թշային
և ստորին լեզվային թմբիկները կոչվում են ոչ պահող կամ պաշտպանիչ: Հղկման
են ենթակա թմբիկների լանջերը, ատամների չմաշված մասերը, խորացվում են
ակոսները, կլորացվում են սուր եզրերը: Հղկումից առաջ հայտնաբերվում են
վաղաժամ հպման կետերը: Երկու և ավելի վաղաժամ հպումներ հայտնաբերելու
դեպքում առաջնահերթ հղկվում են ավելի դիստալ տեղակայված թմբիկները:
Ստորև ներկայացնում ենք ընտրողական հղկման կարգը ըստ Ժուլևի (Жулев
2003 թ.), որը կիրառվում է բնականոն կծվածքի դեպքում: Ախտաբանական
կծվածքների դեպքում ընտրողական հղկում կատարելու տրամաբանությունը չի
փոխվում, բայց կարող են փոխվել պահող և ոչ պահող թմբիկները, ինչպես նաև
ստորին ծնոտի սագիտալ և տրանսվերսալ շարժումների առանձնահատկությունները:
Կենտրոնական օկլյուզիայի դեպքում
առջևի ատամների վրա ակնհայտ վաղաժամ հպման դեպքում առանձին տեղաշարժված ատամներն անմիջապես կարՆկ. 7.1.1. Առանձին տեղաշարժված
ճացվում են (նկ. 7.1.1):
ատամների հղկումը Ժուլև Ե. Ն.
Եթե կենտրոնական օկլյուզիայում
(Жулев Е.Н., 2003):
առջևի ատամների դիրքի ակնհայտ շեղումներ չկան, և միանգամից չեն բացահայտվում վաղաժամ հպումները, ապա
դրանք պետք է հայտնաբերել հետևյալ
կերպ: Եթե առջևի ատամների միջև
ստորին ծնոտն առաջ տեղաշարժելիս
պահպանվում է վաղաժամ հպումը,
կարճացվում են ստորին կտրիչները,
քանի որ դրանց կտրող եզրը, որը սահում
է վերին ծնոտի առջևի ատամների
բ
ա
քմային մակերեսով, օկլյուզիայի խանգարման պատճառ է դառնում (նկ. 7.1.2.
Նկ. 7.1.2. Վաղաժամ հպումների
վերացումը կենտրոնական
ա): Նույն շարժման ժամանակ եթե վաօկլյուզիայում (սլաքով ցույց է տրված
ղաժամ հպումը վերանում է, ապա
ստորին ծնոտի շարժման ուղղությունը) հղկվում է վերին կտրիչների քմային
Ժուլև Ե. Ն. (Жулев Е.Н., 2003)
մակերեսը (նկ. 7.1.2. բ):
Առաջային օկլյուզիան ճշգրտմելու դեպքում վաղաժամ հպումները
վերացվում են` պայմանավորված կենտրոնական օկլյուզիայի դիրքում
կտրիչների հպման բնույթով: Կենտրոնական օկլյուզիայում կտրիչների միջև
կետային հպման դեպքում կարճացվում է վերին կտրիչի կտրող եզրը (նկ. 7.1.3.
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ա): Եթե հպումը մակերեսներով է, ապա հղկվում են երկու անտագոնիստների
կտրող եզրերը (նկ. 7.1.3. բ):
Առջևի ատամների անոմալ դիրքի դեպքում, եթե վերին կտրիչները
կենտրոնական օկլյուզիայում վաղաժամ հպվում են ստորին կտրիչների
շրթնային մակերեսին, հղկվում է
ստորին կտրիչի կտրող եզրը մինչ
վերինի հետ հպման տեղը (նկ. 7.1.4.
բ
ա): Եթե կենտրոնական օկլյուզիայա
ում առջևի ատամների միջև հպում
Նկ. 7.1.3. Ընտրողական հղկումն առաջային չկա, ապա ստորին ծնոտի առաջ
օկլյուզիայում Ժուլև Ե.Ն. (Жулев Е.Н., 2003): տեղաշարժման խոչընդոտները վերացվում են` հղկելով երկու անտագոնիստների կտրող եզրերը (նկ. 7.1.4. բ):

ա
բ
Նկ. 7.1.4. Ընտրողական հղկումն առջևի ատամների անոմալ դիրքի դեպքում
Ժուլև Ե. Ն. (Жулев Е.Н., 2003)
Կողմնային օկլյուզիայում վաղաժամ հպումները նախ և առաջ վերացվում են
հավասարակշռող կողմում (նկ. 7.1.5. ա): Հղկվում են վերին թշային և ստորին
լեզվային թմբիկները: Եթե կենտրոնական և կողմնային օկլյուզիաներում
վաղաժամ հպումները հայտնաբերվում են միջծնոտային բարձրությունն ապահովող թմբիկներում և՛ կենտրոնական, և՛ կողմնային օկլյուզիաներում, ապա
հենց դրանք էլ հղկվում են: Պահող թմբիկների ներքին լանջերն այնպես են
ճշգրտվումն, որ չխաթարվեն ատամների հպումները կենտրոնական օկլյուզիայում: Հիմնականում գերբալանսավորող հպումներն առաջանում են պահող
թմբիկներում: Սովորաբար հղկվում է վերին քմային թմբիկների այն կողմը, որը
կենտրոնական օկլյուզիայում հպում չունի: Եթե գերհավասարակշռող հպումը
հայտնաբերվում է վերին աղորիքների քմային առաջային թմբիկների վրա, ապա
հղկվում է ստորին աղորիքի թշային թմբիկների միջև եղած մասը: Հակառակ
դեպքում հնարավոր է առաջանան նոր վաղաժամ հպումներ: Եթե վերջիններս ի
հայտ են գալիս այս հենարանային թմբիկներում միայն կենտրոնական օկլյուզիայում, իսկ կողմնայինում` ոչ, ապա խորացվում են բնական ակոսները:
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Աշխատող կողմի վրա վաղաժամ հպումները վերացվում են` հղկելով վերին
թշային թմբիկների քմային լանջերը և ստորին լեզվային թմբիկների թշային
լանջերը (նկ. 7.1.5. բ):

ա
բ
Նկ. 7.1.5. Ընտրողական հղկում՝ ա) հավասարակշռող և բ) աշխատող
կողմերում (սլաքով ցույց է տրված ստորին ծնոտի շարժման ուղղությունը)
Ժուլև Ե. Ն. (Жулев Е.Н., 2003)
Կողմնային ատամները կենտրոնական օկլյուզիայում ճշգրտելուց հետո
ուսումնասիրում են դրանց հպման բնույթն առաջային օկլյուզիայում՝ վերին
աղորիքների թշային թմբիկների դիստալ լանջերը և ստորին աղորիքների
լեզվային թմբիկների մեզիալ լանջերը ճշգրտելու համար: Եթե առաջային
օկլյուզիայում կողմնային ատամների միջև հպում չկա, ապա հղկվում են
ստորին ծնոտի առջևի ատամները, կողմնային ատամների հպումը պահպանվելու դեպքում` վերին ծնոտի առջևի ատամները: Սխալ է ստորին ծնոտը
դեպի առաջային օկլյուզիան տեղաշարժելիս միայն մեկ-երկու զույգ անտագոնիստ առջևի ատամների հպման առկայությունը: Ճշգրտումը պետք է այնպես
իրականացնել, որ գոնե չորս զույգ անտագոնիստ առջևի ատամներ միմյանց
հպվեն, եթե չի հաջողվում ստանալ բոլոր առջևի ատամների միմյանց հպումը:
Օկլյուզիոն խանգարումները վերացնելու դեպքում հատուկ ուշադրություն է
դարձվում միմյանց նկատմամբ կենտրոնական փոխհարաբերությունում
ատամնաշարերի դասավորությանը: Հաճախ վաղաժամ հպումները հայտնաբերվում են վերին ատամների քմային թմբիկների մեզիալ լանջերին և ստորին
ատամների թշային թմբիկների դիստալ լանջերին:
Ատամների ընտրողական հղկման որակը ստուգվում է 10-14 օր անց, ապա`
յուրաքանչյուր 6 ամիսը մեկ: Ավելի բարդ դեպքերում անհրաժեշտ է ավելի
հաճախակի հսկել առաջին մի քանի ամիսների ընթացքում: Ոչ ճիշտ հղելու
դեպքում առանձին ատամներ կարող են փոխել իրենց դիրքը, իսկ եզրային
պարօդոնտում կարող է դիտվել բորբոքային պրոցեսի սրացում:
Պարօդոնտի հիվանդությունների դեպքում ընտրողական հղկման
առանձնահատկությունները
Պարօդոնտի հիվանդությունների դեպքում հիմնականում նախօրոք հեռացնում են ատամնաքարերը, հեռացվում և հարթեցվում է արմատի մակերեսը,
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անհրաժեշտության դեպքում նշանակվում է դեղորայքային բուժում, ապա՝
ընտրողական հղկում: Սակայն շատ արտահայտված գերհպումների դեպքում
սկզբում կատարվում է ընտրողական հղկումը, որը կարող է հետագայում
շարունակվել պահպանողական բուժման մյուս եղանակներն իրականացնելուց
հետո: Արտահայտված ախտաբանական շարժունության դեպքում ընտրողական հղկումը կատարվում է ախտաբանական շարժունությունը վերացնելուց
հետո: Արտահայտված ախտաբանական շարժունության դեպքում օկլյուզիան
որոշել հավաստի չէ, և ընտրողական հղկումը քիչ արդյունավետ է: Բացառությամբ հղկվում են այն ատամները, որոնք զգալիորեն փոխել են իրենց դիրքը
և խանգարում են ստորին ծնոտի սովորութային շարժումներին: Եթե առկա է
ատամների տեղաշարժ, ապա մինչ ընտրողական հղկում կատարելը անհրաժեշտ է ճշտել` արդյոք հիվանդը չի՞ ցանկանում կատարել տեղաշարժված
ատամների ուղղում օրթոդոնտիկ եղանակով, որը կվերականգնի ատամնաշարի նորմալ ձևը և ատամների նախկին դիրքը: Այս դեպքում ընտրողական
հղկումը կարող է կատարվել ավելի քիչ ծավալով կամ երբեմն ընդհանրապես
չկատարվել:
Օրթոդոնտիկ բուժումից և ժամանակավոր բեկակալումից հետո կատարվում
է ընտրողական հղկում` ըստ վերը նշված սխեմայի: Հետագայում մշտական
բեկակալումը և պրոթեզավորումը նպաստում են պրոցեսի կայունացմանը:
7.2. Բեկակալում
Բեկակալումը կատարվում է մեկ կամ մի խումբ ատամներ նախնական և
վիրահատական պարօդոնտալ բուժումների, ինչպես նաև պահպանողական
պարօդոնտալ բուժման ընթացքում անշարժացնելու համար, որը բարելավում է
հյուսվածքների վերականգնման պայմանները և ամրապնդում է բուժման
արդյունքները:
Բեկակալումն ուղղված է տրավմատիկ օկլյուզիան վերացնելու, որն
ուղեկցվում է ատամների ախտաբանական շարժունությամբ: Բեկակալն
ապահովում է ծամողական ճնշման հավասարաչափ բաշխումը բեկակալվող
բոլոր ատամների պարօդոնտի վրա, ապահովում է ախտահարված հյուսվածքների համար ապահովում հանգսիտ վիճակ և մեծացնում է բուժման արդյունավետությունը:
Ախտահարված պարօդոնտով ատամների բեկակալումը բարելավում է
հիվանդի ծամողական ֆունկցիան, վերադարձնում է հարմարավետության
զգացողությունը ծամելիս: Անշարժ բեկակալը կարող է օգնել նաև տվյալ հատվածի անհատական հիգիենան իրականացնելու, եթե ատամների շարժունությունը մինչև բեկակալումը զգալի է, խոզանակումը ցավոտ է, և ատամը
շարժվում է նույնիսկ անհատական հիգիենան իրականացնելիս: Բեկակալը
կարող է լինել նաև շարժուն: Ատամները կարող են բեկակալվել, օրինակ,
մասնակի շարժական բյուգելային պրոթեզի միջոցով` օգտագործվելով նաև
որպես հենակետ: Այնուամենայնիվ, բեկակալումը երբեմն դժվարացնում է
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բերանի խոռոչի հիգիենայի իրականացումը: Այս պատճառով բեկակալված
ատամների երկարակեցությունն ապահովելու համար բեկակալը տեղադրելուց
հետո հատուկ ուշադրություն պետք է դարձվի հիվանդի կողմից բերանի խոռոչի
հիգիենայի ճիշտ կատարմանը: Պետք է նալ անհատական հիգիենան պահպանելու լրացուցիչ ցուցումներ: Վերականգնողական ստոմատոլոգիայում
ատամների բեկակալումը հաճախ կիրառելի միջամտություն է: Ատամները,
որոնք տարբեր պատճառներով արտահայտված շարժունություն ունեն, անշարժացվում են այնքան ժամանակ, քանի դեռ բեկակալը ամրացված է տվյալ
ատամների վրա: Եթե բեկակալը չի անհանգստացնում հիվանդին և չի խանգարում անհատական հիգիենայի իրականացմանը, ուրեմն այն կարող է մնալ
ավելի երկար ժամանակ, քան նախատեսվում էր բուժման պլանավորման
ժամանակ:
Օկլյուզիայի գնահատումը
Ատամների բեկակալումը հաճախ կատարվում է օկլյուզիոն տրավմայի
ժամանակ, որը կարող է ընթանալ ատամների շարժունությամբ և տեղաշարժով,
ծամելիս և նույնիսկ թուքը կուլ տալիս անհարմարավետության զգացողությամբ:
Ատամը կարող է ունենալ վաղաժամ հպումներ, հատկապես ստորին ծնոտի
հորիզոնական շարժումների ժամանակ, գերհպումների պատճառով կարող է
մեծացած շարժունություն լինել: Սակայն եթե պարօդոնտի հենարանային
հյուսվածքները զգալիորեն ախտահարված չեն, չկան պարօդոնտալ խոր
գրպանիկներ, և ատամի մեծացած շարժունությունը պայմանավորված է
գերհպումների պատճառով առաջացած պերիօդոնտի ճեղքի կոմպենսատոր
լայնացմամբ, ապա զուտ ընտրողական հղկման արդյունքում ատամի շարժունությունը կարող է պակասել, այսինքն` բեկակալման կարիք չի լինում: Այնուամենայնիվ, բեկակալման, նաև ընտրողական հղկման անհրաժեշտության
դեպքում սկզբում կատարվում է բեկակալումը, ապա՝ ընտրողական հղկում,
քանի որ ատամների արտահայտված շարժունությունը խանգարում է ընտրողական հղկման ճիշտ իրականացմանն ու արդյունքների գնահատմանը:
Բեկակալման անհրաժեշտության դեպքում բեկակալի կոնստրուկցիան պետք է
ճիշտ պլանավորել: Ախտաբանական շարժունությամբ ատամները պետք է
անշարժացվեն կայուն ատամների հաշվին: Կայուն ատամների քանակը պետք
է բավարար լինի մնացած ատամները կայունացնելու համար: Օրինակ` առջևի
ատամները բեկակալելու համար բավարար չէ մեկ կայուն ժանիքի և մեկ կայուն
կողմնային կտրիչի առկայությունը: Բացի դրանից, կայուն ատամների
դասավորությունը նույնպես պետք է հարմար լինի. օրինակ` չորս կտրիչները
բեկակալելու համար անհրաժեշտ է երկու կայուն ժանիքների առկայություն:
Մեկ այլ տարբերակում զգալի ախտաբանական շարժունությամբ ժանիքը չի
կարող ապահով անշարժացվել կայուն կտրիչների միջոցով. ցանկալի է կայուն
առաջին նախաաղորիքի ներգրավումը բեկակալի մեջ:
Ամեն դեպքում աղեղնաձև բեկակալումն ավելի արդյունավետ է, քան գծային
բեկակալումը. օրինակ` չորս շարժուն կտրիչների բեկակալումը պակաս արդյունավետ է, իսկ չորս կտրիչների և երկու ժանիքների բեկակալումը բավական
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արդյունավետ է: Այս տրամաբանությամբ մեկ ծնոտի բոլոր շարժուն ատամների
բեկակալումը նրանց զգալիորեն կկայունացնի: Սա բացատրվում է ոչ միայն
բեկակալի մեջ եղած ատամների քանակի շատացմամբ, նրանց պարօդոնտի
պահեստային ուժերի ավելի մեծ հանրագումարով, հետևաբար ծամողական
ուժերին ավելի արդյունավետ դիմակայելով, այլև նրանով, որ ատամների
շարժունությունն ավելի առավելապես կատարվում է վեստիբուլոօրալ ուղղությամբ, իսկ աղեղնաձև բեկակալման դեպքում տարբեր ատամների դեպքում
վեստիբուլոօրալ ուղղությունը տարբեր է լինում, որն էլ նպաստում է ատամների
կայունացմանը:
Ատամների բեկակալումը կարող է ցուցված լինել ինչպես եզակի շարժուն
ատամների, այնպես էլ ամբողջ ատամնաշարի դեպքում, երբ նպատակահարմար չէ հեռացնել կամ կատարել իմպլանտացիա: Սա հատկապես
վերաբերում է այն պարօդոնտալ խնդիրներով հիվանդներին, որոնց դեպքում
ընդհանուր առողջական խնդիրների պատճառով հնարավոր չէ վիրահատական
բուժում անցկացնել: Այս դեպքում ատամի հեռացումը երբեմն չի լավացնում
իրավիճակը, քանի որ մյուս ատամների շարժունությունը նորից սկսում է
անհանգստացնել հիվանդին: Այս կլինիկական իրավիճակում կարող է իրականացվել պահպանողական բուժում, ինչպիսիք են բեկակալումը և ընտրողական
հղկումը: Ատամնաշարերի անընդհատության պահպանումը դրական է ազդում
ատամների ֆունկցիայի վրա: Բնական է, որ պահպանվող ատամները չպետք է
վտանգեն տեղային հյուսվածքներն ու հիվանդի ընդհանուր առողջական
վիճակը:
Բեկակալումն ատամներն ամրացնելուց բացի, կարող է օգտագործվել նաև
բաց միջատամնային տարածությունները փակելու համար: Առջևի ատամների
շրջանում դա կարող է ունենալ էսթետիկ նշանակություն: Շարժուն ծամող
ատամների շրջանում, երբ բեկակալի միջոցով նաև փակվում են բաց միջատամնային տարածությունները, կանխվում է սննդի ներթափանցումը դեպի
միջատամնային տարածություն, որը դրական է ազդում պահպանողական և
վիրահատական բուժումների արդյունքների վրա:
Բեկակալման ցուցումները և հակացուցումները
Կան կլինիկական բազմաթիվ իրավիճակներ, որոնց դեպքում գերադասելի է
ատամները բեկակալել: Վերջնական նպատակն է ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որով կդադարեցվի ատամ(ներ)ի ախտաբանական շարժունությունը, մինչև
կվերականգնվեն ֆունկցիաները և հիվանդի հարմարավետությունը:
Բեկակալման ցուցումներն են.
1. Կայունացնել աճող և զգալի շարժունություն ունեցող ատամները, որոնք չեն
ենթարկվում օկլյուզիայի ճշգրտմանը և պարօդոնտալ բուժմանը, և բացակայում է հիվանդի հարմարավետության զգացողությունը` նորմալ ծամողական ֆունկցիան խանգարվելու պատճառով:
2. Հեշտացնել խիստ շարժուն ատամների հետագա բուժումը բեկակալման
միջոցով, երբ պետք է կատարվի ընտրողական հղկում, ատամնաքարերի
հեռացում և արմատի մակերեսի հարթեցում, լաթային վիրահատություններ:
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3. Կանխել ատամների տեղաշարժը:
4. Կայունացնել ատամները օրթոդոնտիկ բուժումից հետո:
5. Ստանալ օկլյուզիայի լիարժեք կայունացում բացակա ատամը վերականգնելիս:
6. Բեկակալել ատամներն այնպես, որ հնարավոր լինի ատամի արմատը
հեռացնել պսակային մասը պահպանելով:
7. Կայունացնել ատամները սուր տրավմայից հետո:
Բեկակալման հակացուցումները: Խորհուրդ չի տրվում բեկակալել այն
դեպքում, երբ հնարավոր չէ ստանալ օկլյուզիոն ներդաշնակ հպումներ, և
պարօդոնտի հյուսվածքներում լավացման համար չկան օպտիմալ պայմաններ:
Ցանկացած շարժունություն պետք է նվազեցնել օկլյուզիոն ուժերի հավասարակշռման միջոցով` պարօդոնտալ բուժմանը զուգակցված: Հակառակ դեպքում,
երբ վերը նշված միջոցառումները հաջողության չեն հասնում, ատամը անհրաժեշտ է հեռացնել: Բացակա ատամի տեղում կատարվում է ժամանակավոր
վերականգնում մինչև վերջնական բուժումը:
Բեկակալումն առանց անհրաժեշտ հետագա բուժման կարող է ստեղծել
ժամանակավոր թվացյալ «ապահով» վիճակ, երբ ատամի շարժունությունը
բացակայում է: Սակայն բորբոքային պրոցեսը և այն առաջացնող պատճառները
չվերացնելու դեպքում պարօդոնտալ ախտահարումը կշարունակի խորանալ և
տարածվել:
Ինչպիսի՞ն պետք է լինի բեկակալը
Ատամի ֆիզիոլոգիան: Հնարավորության դեպքում ցանկալի է բեկակալման
ժամանակ պահպանել ատամի ֆիզիոլոգիական շարժունությունը, որպեսզի
պերիօդոնտի թելերը ենթարկվեն ֆունկցիոնալ ռեգեներացիայի և կանխարգելվի դենտոալվեոլյար անկիլոզի առաջացումը:
Օկլյուզիան: Բեկակալը չպետք է խանգարի ծնոտի շարժումներին և
առաջացնի աններդաշնակ օկլյուզիոն հպումներ:
Բերանի խոռոչի հիգիենան: Բեկակալը չպետք է խանգարի բերանի խոռոչի
հիգիենայի պահպանմանը, չպետք է տեղադրվի լնդի եզրին շատ մոտ`
լնդակոսում ատամնափառի կուտակմանը հանգեցնելու համար:
Ատամի կառուցվածքի պահպանումը: Ցանկալի է, որ բեկակալման մեթոդը
ատամների հյուսվածքների համար լինի նվազագույնս տրավմատիկ
(այնուամենայնիվ, դա միշտ չէ, որ հաջողվում է, ինչպես օրինակ, մետաղակերամիկական կոնստրուկցիաներով մշտական անշարժ բեկակալման դեպքում):
Կենսամեխանիկական առանձնահատկությունները բեկակալման դեպքում
Պարօդոնտի հիվանդությունների օրթոպեդիկ բուժումը ներառում է
բեկակալող տարբեր համակարգերի կիրառում: Բեկակալի բուժիչ ազդեցությունը հիմնված է կենսամեխանիկական օրենքների վրա, որոնց իմացությունը
հնարավորություն է տալիս բեկակալը ճիշտ կիրառելու` կլինիկական դեպքին
համապատասխան:
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Բեկակալումը հիմնված է հետևյալ կենսամեխանիկական հիմունքների
վրա.
1. Բեկակալը, որն ամրացած է ատամներին, իր ամրության շնորհիվ
սահմանափակում է ատամների շարժունությունը: Ատամները կարող են
շարժվել միայն բեկակալի հետ մեկտեղ և միայն բեկակալի ուղղությամբ:
Սովորաբար բեկակալի տատանման ամպլիտուդը շատ ավելի քիչ է
առանձին ատամի տատանման ամպլիտուդից: Ատամների ախտաբանական շարժունության նվազումը բարենպաստ է անդրադառնում
ախտահարված ատամների պարօդոնտին:
2. Բեկակալող համակարգը, մեկ բլոկի մեջ ընդգրկելով առջևի և կամ
կողմնային ատամները, թեթևացնում է նրանց պարօդոնտը կծելիս և
ծամելիս: Այս ազդեցությունը մեծանում է այնքանով որքանով մեծանում
է բեկակալվող ատամների քանակը: Համաձայն այս սկզբունքի` մինչև
բեկակալումը ծամիչ ուժն ընկնում է 2 զույգ անտագոնիստ ատամների
վրա, իսկ բեկակալումից հետո այդ ճնշումն արդեն բաշխվում է մի խումբ
ատամների միջև, որոնց պահեստային հնարավորությունները 2-3
անգամ գերազանցում են ծամողական ճնշմանը:
3. Բեկակալված բլոկում ծանրաբեռնվածությունն առաջին հերթին
ընդունում են այն ատամները, որոնք ունեն ախտաբանական ավելի քիչ
շարժունություն` թեթևացնելով ախտահարված պարօդոնտով ատամների վիճակը: Հետևաբար բեկակալված բլոկում ցանկալի է, որքան
հնարավոր է, շատ ներառել կայուն ատամներ: Առջևի ատամների
դեպքում դրանք սովորաբար ժանիքներն են:
4. Ատամների աղեղնաձև բեկակալումը նպաստում է ամուր համակարգի
առաջացմանը, քանի որ ատամները վեստիբուլոօրալ ուղղությամբ
շարժվում են խաչվող հարթություններում: Կողմնային ատամները
բեկակալելիս, որպեսզի չառաջանա գծային բեկակալում, ցանկալի է
ներառել առջևի ատամները` ամբողջ համակարգի կայունացումը
մեծացնելու համար, և, հակառակը, առջևի ատամները բեկակալելիս
անհրաժեշտ է ներառել ժանիքները և ցուցումների առկայության դեպքում նաև կողմնային ատամները:
5. Զգալի շարժունությամբ կողմնային ատամները չեն կարող անշարժացվել առջևի ատամների հաշվին: Այսպես, օրինակ` աղորիքների և
նախաաղորիքների կայունացումը չի կարող կատարվել ժանիքների և
կտրիչների հաշվին: Մեկ ուրիշ դեպքում առաջին նախաաղորիքը կարող
է անշարժացվել կայուն ժանիքի և երկրորդ նախաաղորիքի հաշվին:
6. Բեկակալի գծային դասավորվածության դեպքում, երբ բոլոր ատամներն
ունեն I-II աստիճանի շարժունություն, հնարավոր է բեկակալի տատանում կողմնային շարժումների ժամանակ: Բեկակալի տրանսվերսալ
շարժումները չեզոքացնելու համար այն անհրաժեշտ է ամրացնել իրեն
նմանին` հակառակ ուղղությամբ տեղակայված, որը կոչվում է պարասագիտալ կայունացում (ստաբիլիզացիա): Այսպիսով, բեկակալման
321

առավելագույն արդյունքը ստացվում է ատամնաշարի աղեղնային
կայունացման դեպքում:
Բեկակալման սկզբունքները
Բեկակալման հիմնական նպատակը բոլոր 3 ուղղություններով ատամի
շարժունության նվազեցումն է: Այս նպատակին
հասնելու համար սովորաբար օգտագործվում է
բեկակալման աղեղնաձև տարբերակը (նկ. 7.2.1):
Գծային կողմնային բեկակալները, հակառակ
աղեղնաձև բեկակալների, հնարավորություն են
տալիս ախտահարված ատամներին շարժվելու
վեստիբուլոօրալ
ուղղությամբ`
պտտվելով
մեզիոդիստալ առանցքի շուրջ (նկ. 7.2.2):
Հաջողության հասնելու համար բեկակալված
Նկ. 7.2.1. Աղեղնաձև
ատամի պտտման առանցքը պետք է տեղակայվի
բեկակալում:
առկա հենարանային ոսկրի մեջ` ախտահարված
ատամին հնարավորություն տալով դիմակայելու
շարժունությանը: Հակառակ դեպքում, եթե
օկլյուզիոն և ծամողական ուժերը գերազանցեն
բեկակալված ատամի դիմադրողականությանը,
ուրեմն ցանկացած բեկակալի հետագա կանխատեսումն անբարենպաստ կլինի: Իդեալական
բեկակալը պետք է ծամողական ուժերն ուղղի
ատամի երկայնական առանցքով` կանխելով
Նկ. 7.2.2. Գծայնորեն
ատամի տեղաշարժը հորիզոնական և ուղղաբեկակալված կողմնային
հայաց հարթություններում` այսպիսով կայուատամների շարժը
նացնելով ախտահարված պարօդոնտով ատամվեստիբուլոօրալ ուղղությամբ
(ներ)ը:
մեզիոդիստալ առանցքի շուրջ:
Ատամը, որի շարժունության աստիճանը չի
մեծանում, սովորաբար բեկակալման կարիք չունի: Ատամի` օկլյուզիոն տրավմայի հետևանքով առաջացած թեթև շարժունությունը նախ և առաջ պետք է
բուժել օկլյուզիոն ուժերի հավասարակշռմամբ՝ ընտրողական հղկմամբ, ոչ թե
բեկակալմամբ: Այն, որ շարժուն ատամը կարելի է անշարժացնել բեկակալման
միջոցով, որը կարող է ապահովել հիվանդի հարմարավետությունը ծամելիս,
դեռ չի երաշխավորում ատամների երկարատև կենսաբանական կայունացումը:
Բեկակալների տեսակները
Բեկակալները դասակարգվում են`պայմանավորված բեկակալի
ղադրման ենթադրյալ տևողությամբ և օգտագործվող նյութի տեսակով:
Ըստ բեկակալի կիրառման տևողության` տարբերվում են`
1. ժամանակավոր (մի քանի օրից մինչև մի քանի շաբաթ),
322

տե-

2. կիսամշտական (մի քանի ամսից մինչև մի քանի տարի),
3. մշտական (տարիներ):
Վերը նշված տարբերակներից յուրաքանչյուրը կարող է լինել անշարժ և
շարժական:
Ըստ բեկակալի նյութի տեսակի` տարբերում են`
1. ատամների ֆիքսում կոմպոզիտով,
2. ատամների ֆիքսում մետաղական լարի և կոմպոզիտի միջոցով,
3. ատամների ֆիքսում ապակեթելի և կոմպոզիտի միջոցով,
4. ժամանակավոր անշարժ կամրջաձև պրոթեզներ (օրինակ՝ ակրիլե),
5. անշարժ կամրջաձև պրոթեզներ,
6. անշարժ ամբողջաձույլ բեկակալներ,
7. շարժական ամբողջաձույլ բեկակալներ,
8. օկլյուզիոն կապաներ (ակրիլե և ուրիշ):
Տարատեսակ բեկակալներ տեղադրելու ցուցումները
Պարօդոնտալ բուժման ժամանակ ժամանակավոր կամ կիսամշտական
բեկակալումը ցուցված է խիստ շարժուն ատամների համար: Այսպիսի բեկակալումը կարող է նվազեցնել բուժիչ միջոցառումների կողմից հարուցվող տրավման, հատկապես վիրահատական պարօդոնտալ բուժումից հետո ատամների
շարժունության մեծացումը և դրանով պայմանավորված հիվանդի անհարմարավետությունը: Բացի այդ, որոշ ատամների պահպանումը, որոնք զգալի
ախտաբանական շարժունություն ունեն ոսկրային հյուսվածքի զգալի կորստի
պատճառով, հնարավոր չէ առանց կայուն և երկարաժամկետ կայունացման:
Կիսամշտական կամ մշտական բեկակալումը կարող է կիրառվել չափազանց շարժուն ատամները կայունացնելու համար, որոնք խանգարում են
հիվանդի ծամողական ֆունկցիային: Այդ ատամները հետագայում կարող են
հեռացվել, օրինակ, իմպլանտացիա իրականացնելու նպատակով: Մեկ այլ
տարբերակով կարող է հեռացվել զգալի պարօդոնտալ ախտահարմամբ ատամի
արմատային հատվածը, իսկ պսակային հատվածը կարող է մնալ բեկակալի
վրա:
Օրթոդոնտիկ ռետենցիան նույնպես կարող է դիտվել որպես կիսամշտական
կամ մշտական բեկակալման տեսակ, չնայած այս դեպքում առանձին ատամների թեթև շարժունությունը կարող է պահպանվել` ըստ բեկակալի առանձնահատկությւոնների:
Մշտական բեկակալումը կիրառվում է բերանի խոռոչի համալիր բուժման
ժամանակ, երբ որոշ հենակետային ատամներ բավական շարժուն են, կամ երբ
մի քանի հենակետային ատամներ հենարան են ամբողջական կամրջաձև
պրոթեզի համար, հատկապես երբ նման հենակետային ատամներն ունեն
պարօդոնտի նվազագույն հենարան, սակայն բարեհաջող պարօդոնտալ բուժում
է անցկացվել: Եթե նման ատամները չեն բեկակալվում, ապա դրանց` աստիճանաբար աճող շարժունության վտանգը մեծանում է:
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Ինչպիսի՞ն պետք է լինեն ժամանակավոր բեկակալները
Ժամանակավոր բեկակալը, որպեսզի լավագույնս կատարի բուժիչ դեր,
ցանկալի է, որ`
1. հուսալիորեն բեկակալի ատամները` վերացնելով ախտաբանական
շարժունությունը 3 ուղղություններով` վեստիբուլոօրալ, մեզիոդիստալ,
ուղղահայաց,
2. պինդ և ամուր ամրացված լինի ատամներին,
3. հեշտ տեղադրվի ատամնաշարի վրա և հեշտ հեռացվի,
4. պատրաստման եղանակը պարզ լինի,
5. հավասար բաշխի ծամողական ճնշումը բեկակալված ատամների միջև,
6. չխանգարի գրպանիկների պահպանողական և վիրահատական բուժմանը,
7. չվնասի եզրային պարօդոնտը,
8. չվնասի հարակից փափուկ հյուսվածքները և լեզուն,
9. օկլյուզիոն մակերեսով չխանգարի օկլյուզիոն փոխհարաբերություններին ծնոտների շարժումների ժամանակ,
10. բավարարի հիգիենիկ պահանջները, չունենա ռետենցիոն կետեր սննդի
մնացորդները և ատամնափառը կուտակվելու համար;
11. բավարարի էսթետիկ պահանջները,
12. չխանգարի հիվանդի արտասանական ֆունկցիային,
13. բեկակալի պատրաստման ժամանակ չպետք է պահանջվի մեծ քանակով
հյուսվածքների հղկում,
14. հնարավորություն ստեղծի իր կազմում վերականգնելու բացակա
ատամը` վերականգնելով ատամնաշարի էսթետիկ և ֆունկցիոնալ
ամբողջականությունը,
15. լինի կենսաբանորեն չեզոք:

1.
2.
3.

4.

5.

6.

Ժամանակավոր բեկակալման ցուցումները`
լոկալիզացված կամ գեներալիզացված պարօդոնտիտի սրացման
փուլում ատամների զգալի շարժունությունը,
համալիր պարօդոնտալ բուժման սկզբնական փուլում, եթե պլանավորված է նաև վերջնական բեկակալումը,
պահպանողական բուժման փուլում, երբ հետագայում չեզոքանում են
բորբոքային երևույթները, լավանում են, և վերջնական բեկակալման
անհրաժեշտություն չկա,
էսթետիկ նկատառումներով. հեռացվող ատամների կամ դրանց
պսակային մասի բեկակալում` հնարավորություն ստեղծելով հեռացնելու ատամի միայն արմատային մասը,
կատարված օրթոդոնտիկ բուժումից հետո` որպես ռետենցիոն ապարատ, հատկապես երբ օրթոդոնտիկ բուժումը պարօդոնտիտի համալիր
բուժման պլանի մի փուլն է,
ատամի զգալի շարժունության դեպքում նախքան ընտրողական
հղկումը:
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Ախտաբանական շարժունությամբ ատամների բեկակալումը պարտադիր է
կատարել վիրահատական միջամտությունից առաջ. այն կանխում է ծամողական ֆունկցիայի ժամանակ առաջացող քայքայիչ ուժերի ազդեցությունը և
նպաստում պարօդոնտի հյուսվածքների լավացմանը:
Անշարժ բեկակալման դրական կողմերն են.
1. Ապահովում են հուսալի անշարժացում 3 ուղղություններով` սագիտալ,
տրանսվերսալ և ուղղահայաց:
2. Հիվանդն արագ և հեշտ է հարմարվում:
3. Արտասանական ֆունկցիայի խանգարումը քիչ է և արագ անցնում է
առանց բժշկի միջամտության:
4. Անշարժ բեկակալի շնորհիվ կարելի է անշարժացնել ինչպես առանձին
խումբ ատամներ, այնպես էլ ամբողջ ատամնաշարը:
5. Ճիշտ ընտրված անշարժ բեկակալը կամ անշարժ կամրջաձև պրոթեզը
շարժական բեկակալի համեմատությամբ ապահովում է ծամողական
ավելի մեծ արդյունավետություն:
Թերապևտիկ լավ արդյունք կարելի է ստանալ նաև անշարժ բեկակալը
շարժական պրոթեզին զուգակցելով, եթե կա վերջինիս պատրաստման ցուցում:
Անշարժ բեկակալման բացասական կողմերն են.
1. Երբեմն ատամի հյուսվածքների զգալի քանակով հղկման անհրաժեշտությունը (պայմանավորված է բեկակալի տեսակով, օրինակ՝
անշարժ կամրջաձև պրոթեզի դեպքում, ինչպես նաև ատամնաշարերի
փոխհարաբերությամբ, օրինակ` ապակեթելի և կոմպոզիտի կիրառման
դեպքում, երբ վերին ծնոտի առջևի ատամները բեկակալելու համար
բավարար տարածություն չի լինում քիմքի կողմից բեկակալը տեղադրելու համար):
2. Անշարժ բեկակալումը դժվար է կատարել ատամների հովհարաձև
բացվելու դեպքում:
3. Հնարավոր է հիգիենայի դժվարացում ռետենցիոն կետերի ստեղծման
պատճառով, որը հանգեցնում է սննդի և ատամնափառի կուտակմանը և
ռիսկի գործոն է գրպանիկում բորբոքային պրոցեսի խորացման ու
կարիեսի զարգացման համար: Սա հատկապես կատարվում է առկա
ատամի կառուցվածքի վրա ադհեզիոն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ
բեկակալ տեղադրելու դեպքում: Այս դեպքում շատ կարևոր է հիվանդի
ճիշտ նախապատրաստումը և նրա կողմից հիգիենիկ միջոցառումների
ճիշտ և հետևողական կատարումը: Պարբերաբար զննումներ պետք է
կատարվեն նաև բժշկի կողմից` նման թերացումները կանխելու համար:
4. Ռետենցիոն կետեր առաջանալու պատճառով բեկակալը կարող է
խանգարել ատամների մեխանիկական մշակմանը (ատամնաքարերի
հեռացմանը և արմատի մակերեսի հարթեցմանը), նաև ավելի հազվադեպ` դեղորայքային բուժմանը:
5. Որոշ անշարժ բեկակալներ էսթետիկ չեն:
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6. Անշարժ բեկակալման դեպքում, երբ ստեղծվում է ատամների բլոկ,
կարող է առաջանալ ուժային գերազանցություն, որը բացասական ազդեցություն կարող է ունենալ անտագոնիստ ատամների հենարանային
ապարատի վրա:
7. Մեծ քանակությամբ ատամների բացակայության և ծայրամասային
արատների դեպքում հաճախ միայն բեկակալումը չի կարող ապահովել
ամբողջ ատամնաշարի վերականգնումը, և անհրաժեշտություն է առաջանում անշարժ բեկակալը զուգակցել շարժական կոնստրուկցիային
կամ իմպլանտներին:
Երբեմն անշարժ բեկակալը հեշտացնում է բերանի խոռոչի անհատական
հիգիենայի իրականացումը՝ շարժական բեկակալի համեմատ: Դա կարող է
լինել զգալի ռեցեսիաներով, դիաստեմաներով և տրեմաներով ատամների
դեպքում, երբ ամեն առանձին ատամ մաքրելը կարող է բավական դժվար և
ժամանակատար լինել մաքրվող մակերեսի մեծության և անհարթությունների
պատճառով: Այս դեպքում, օրինակ, անշարժ կամրջաձև պրոթեզի կիրառումը
նախ փոքրացնում է մաքրվող մակերեսը՝ կոնտակտային մակերեսների միացման հաշվին, բացի այդ, միջատամնային փոքր եռանկյունիների ձևավորումը
դրանք՝ միջատամնային պարագաներով (օրինակ՝ միջատամնային խոզանակով) մաքրելու հնարավորություն է ստեղծում՝ բավարար շփման ուժի գործադրմամբ, որն արդյունավետ է դարձնում մաքրումը:
Ժամանակավոր բեկակալում
Ինչպես անունն ինքնին հուշում է, ժամանակավոր բեկակալման խնդիրն է
վերացնել օկլյուզիոն քայքայիչ ուժերը և ատամը կայունացնել սեզմ ժամանակահատվածում: Ժամանակավոր բեկակալները կարող են օգտավետ լրացնել տարբեր
այլ բուժումներին: Ժամանակավոր բեկակալները կարող են տեղադրվել արտապսակային և ներպսակային եղանակներով: Արտապսակային բեկակալներ
պատրաստելիս մետաղական լարերը,
ապակեթելերը, պոլիէթիլենային թելերը,
կոմպոզիտային պլոմբանյութերն ամրացվում են ատամի մակերեսին առանց Նկ. 7.2.3. Ատամները բեկակալվել
են կոմպոզիտային լցանյութով
ատամի մեջ ակոսների կամ խոռոչների
միացած պոլիէթիլենային թելով:
ձևավորման: Արտապսակային բեկակալՍտորին կտրիչների վզիկային
ման տեսակներ են նաև ժամանակավոր
հատվածներում կիրառվել է
ամրացված պրոթեզները և շարժական
վարդագույն ներկանյութ՝ լինդը
օկլյուզիոն կապաները: Որպես ներպսանմանակելու նպատակով
կային բեկակալներ օգտագործվում են
(Kolor+Plus, Kerr Corp.):
կոմպոզիտային լցանյութեր մետաղական
լարերի և ապակեթելերի կամ պոլիէթիլենային թելերի հետ կամ առանց դրանց,
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որոնք տեղադրվում են ատամների մեջ նախապես ստեղծված ակոսներում կամ
խոռոչներում (նկ. 7.2.3):
Մետաղական լարեր կիրառելիս օգտագործվում է փափուկ, ճկուն
մետաղալար, որն ընդունում է ատամնային աղեղի տեսքը: Մետաղալարն
ամրացվում է ատամներին կոմպոզիտի միջոցով: Կարևոր է մետաղալարի ու
ատամի միջև ստանալ լիովին պասիվ կապ` բեկակալի կողմից հնարավոր օրթոդոնտիկ ուժերի առաջացումից խուսափելու համար: Ավելի հաստ
մետաղական լար ստանալու համար կարելի է միահյուսել օրթոդոնտիկ մետաղական լարերը (նկ. 7.2.4):
Ժամանակավոր բեկակալումը կարող է կատարվել նաև ժամանակավոր
անշարժ կամրջաձև պրոթեզով` հիվանդի ախտահարված պարօդոնտով
ատամները բուժելու ընթացքում: Ժամանակավոր վերականգնումը կարող է ոչ
միայն
լավացնել
էսթետիկան,
այլև
վերականգնել ատամնաշարի ամբողջականությունը` բարելավելով նաև ծամողական ֆունկցիան: Ժամանակավոր բեկակալ տեղադրելուց հետո այն պետք է
վերագնահատվի թե՛ բժշկի և թե՛ հիվանդի
կողմից: Անհրաժեշտ է գնահատել ոչ միայն
Նկ. 7.2.4. Ատամների բեկակալում
ծամողական ֆունկցիայի արդյունավեկոմպոզիտային լցանյութով և
տությունը,
այլև
էսթետիկ
առումով
միահյուսված մետաղական լարով:
ատամնաշարի ձևն ու ատամների տեսքը:
Այս գնահատումը պետք է իրականացվի նախքան վերջնական վերականգնումը
սկսելը: Փոփոխությունները ցանկալի է իրականացվեն նախ` ժամանակավոր,
ապա` վերջնական վերականգման մեջ (նկ. 7.2.5.):

ա

բ

Նկ. 7.2.5. Անշարժ ժամանակավոր բեկակալ հանդիսացող ժամանակավոր
կամրջաձև պրոթեզը տեղադրված է` ա) հիվանդի վերին ծնոտի վրա, իսկ ստորին
ծնոտի վրա` մետաղկերամիկական կամրջաձև պրոթեզ, բ) մեկ այլ հիվանդի երկու
ծնոտների վրա:
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Մշտական բեկակալում
Մշտական բեկակալումը կատարվում է միայն պարօդոնտալ բուժման
ավարտին, որի նպատակն է վերացնել և կանխարգելել օկլյուզիոն տրավմայի
առաջացումը, ապահովել ֆունկցիոնալ կայունությունը և հնարավորության
դեպքում ստանալ երկարատև էսթետիկ արդյունք: Մշտական բեկակալման
լավագույն տարբերակը անշարժ պրոթեզավորումն է, քանի որ անշարժ
կամրջաձև պրոթեզներն ավելի կայուն են և արդյունավետ օկլյուզիոն ուժերի
հավասարաչափ բաշխման գործում, քան շարժական մշտական բեկակալները,
օրինակ` բյուգելային պրոթեզները: Այսպիսով, մասնակի անատամության
դեպքում լավագույն բեկակալը մետաղակերամիկական կամրջաձև պրոթեզն է,
որը ոչ միայն կայունացնում է մնացած
ատամները և լավացնում էսթետիկան, այլև
հետագայում կանխարգելում ատամների
կորուստը: Իհարկե, պարօդոնտիտի դեպքում կան որոշ նրբություններ հատկապես
մետաղակերամիկական
պրոթեզների
պատրաստման կլինիկական և լաբորատոր փուլերի վերաբերյալ (տե՛ս գլուխ 25),
սակայն ընդհանուր առմամբ դրանք
Նկ. 7.2.6. Վերին և ստորին ծնոտների հիվանդի համար շատ ավելի էսթետիկ են և
հարմարավետ, քան շարժական բեկակալվրա տեղադրվել են մշտական
ները (նկ. 7.2.6):
բեկակալ հանդիսացող
մետաղկերամիկական կամրջաձև
Շարժական մշտական բեկակալները
պրոթեզներ:
կարող են կիրառվել ինչպես մի խումբ
ատամներ, այնպես էլ ամբողջ ատամնաշարը բեկակալելու համար: Առջևի ատամներն անշարժացնելու դեպքում
ցանկալի է բեկակալը հասցնել մինչև նախաաղորիք, իսկ կողմնային ատամների
դեպքում` մինչև ժանիք: Շարժական բեկակալը կոչվում է նաև բեկակալպրոթեզ: Շարժական բեկակալներով բեկակալման արդյունքը գլխավորապես
պայմանավորված է անընդհատ հենարանային բռնիչների և օկլյուզիոն
նեցուկների տարբեր համակցությամբ: Շարժական բեկակալի միջոցով կարելի է
նաև վերականգնել բացակա ատամները: Բուժման ընթացքում հեռացված
ատամը բեկակալ-պրոթեզի վրա կարելի է վերականգնել անմիջապես
հեռացնելուց հետո: Շարժական բեկակալները կայունացում ապահովում են 2
ուղղությամբ` վեստիբուլոօրալ և մեզիոդիստալ: Այս բեկակալները ոչ միշտ են
ֆիքսացիա առաջացնում վեստիբուլյար ուղղությամբ (նկ. 7.2.7): Ինչքան շատ են
շարժական բեկակալի բռնիչները, այնքան լավ է ատամնաշարի տարբեր
ատամների կայունացումը, սակայն այդքան շատ էլ անհրաժեշտ է հղկել
ատամները` բռնիչների և նեցուկների համար տեղ ապահովելու նպատակով,
որը զգալիորեն խաթարում է նաև էսթետիկան:
Շարժական բեկակալները կարելի է հեշտությամբ մաքրել, և որոշ անշարժ
բեկակալների համեմատությամբ դրանք ավելի քիչ են դժվարացնում հիգիենան,
328

իսկ էսթետիկան չնայած զիջում է անշարժին, բայց երբեմն կարող է գոհացնել
հիվանդին: Մշտական շարժական բեկակալները զգալիորեն ավելի մատչելի են,
քան մշտական անշարժ, օրինակ, մետաղկերամիկական բեկակալները:

ա

բ

գ

դ

Նկ. 7.2.7. Մասնակի շարժական աղեղնային պրոթեզներ` որպես մշտական
բեկակալ:

ա

բ

գ
Նկ. 7.2.8. Տելեսկոպիկ պսակների վրա պատրաստված պրոթեզ`
որպես մշտական բեկակալ:
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7.3. Օրթոպեդիկ բուժումը պարօդոնտի հիվանդությունների դեպքում
Ատամները, որոնք ենթարկվել են պարօդոնտալ բուժման, հաճախ անհրաժեշտ է լինում վերականգնել տարբեր օրթոպեդիկ կոնստրուկցիաներով: Դրա
պատճառ կարող են լինել կարիեսը և նրա բարդությունները, ինչպես նաև
ախտահարված պարօդոնտով ատամների բեկակալման անհրաժեշտությունը:
Այս ատամները կարող են կիրառվել նաև որպես հենակետային ատամներ
մասնակի շարժական աղեղնային պրոթեզներ պատրաստելիս (նկ. 7.3.1):

ա

բ

գ

Նկ. 7.3.1. Համալիր պարօդոնտալ բուժումից հետո ատամները ծառայում են որպես
մասնակի շարժական աղեղնային պրոթեզի հենակետներ` ա) 43-46-րդ ատամները
նախնական և վիրահատական պարօդոնտալ բուժումից հետո, 46-րդ ատամը
ենթարկվել է կորոնառադիկուլյար սեպարացիայի, բ) 43-46-րդ ատամների վրա
տեղադրված է մետաղկերամիկական կամրջաձև պրոթեզը, գ) ստորին ծնոտի վրա
կատարված համակցված պրոթեզավորումը` մետաղկերամիկական կամրջաձև և
մասնակի շարժական աղեղնային պրոթեզներով:

Հաճախ ախտահարված պարօդոնտով ատամները ծածկեկ անհրաժեշտ
չէ անշարժ օրթոպեդիկ կոնստրուկցիաներով: Օրթոպեդիկ բուժումն այս
դեպքում, սակայն, կարող է վերացնել կամ մեղմացնել պարօդոնտիտի և նրա
հետագա բուժման, ինչպես նաև այլ խնդիրների (ատամների դիրքի անոմալիաներ, գույնի փոփոխություններ, ախտաբանական մաշվածություն և այլն)
պատճառով առաջացած էսթետիկ խնդիրները:
Եզրային հղկման գծի և հարթակի առանձնահատկությունները
պարօդոնտիտի դեպքում
Լնդի փոփոխված ուրվագծերի, հատկապես ատամնալնդային կպման
կորստի դեպքում ատամի վերականգնումն ունի հղկման առանձնահատկություններ: Հարթակի տեսակը և տեղակայումը կարող են ազդել ինչպես
կոնստրուկցիայի, այնպես էլ ատամի երկարակեցության վրա: Ոչ ճիշտ պլանավորված տաշվածքը կարող է անցանկալիորեն վնասել ատամը և նվազեցնել
օրթոպեդիկ կոնստրուկցիայի օգտագործվելու ժամկետները, նույնիսկ հանգեցնել ատամի կորստի: Ատամի հղկումն էապես տարբերվում է ֆուրկացիայի
ախտահարմամբ ատամների դեպքում. անհրաժեշտ է հղկման ստանդարտ ձևի
փոփոխություն:
Հարթակի ձևն ու տեղակայումը: Չնայած հարթակի տեղակայումն ավելի
ցանկալի է էմալի սահմաններում, այնուամենայնիվ սովորաբար անհրաժեշտ է
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լինում կոնստրուկցիայի եզրը տեղակայել ավելի գագաթայնորեն, որպեսզի այն
ծածկի արմատի ախտահարված մակերեսը:
Եթե պատկերացնենք ատամը որպես կոն` հիմքով դեպի վերև (նկ. 7.3.2.ա),
որի վերին հատվածում պետք է գլանաձև տաշվածք իրականացվի (նկ. 7.3.2.բ),
ապա որքան ներքև լինի գլանի ստորին եզրը, այնքան շատ պետք է բարակացնել
կոնի տաշվող հատվածը (նկ. 7.3.2.գ):

բ

ա

գ

Նկ. 7.3.2. Ատամի տաշվածքի առանձնահատկությունը (բացատրությունը տեքստում):

Այս տրամաբանությամբ որքան գագաթային մակարդակի վրա է եզրային
հղկման գիծը, այնքան շատ են հեռացվում
ատամի հյուսվածքները(: Այսպիսով, վերլնդային տաշվածքն ամենաբարենպաստն է,
քանի որ այս դեպքում ատամի հյուսվածքները վնասվում են նվազագույն չափով
(նկ. 7.3.3):
Դրա հետ մեկտեղ անհրաժեշտ է նշել,
որ վերլնդային տաշվածքը չի կարող
ընտրվել ստորլնդային ախտահարումների,
Նկ. 7.3.3. Հենակետային 32-րդ և 33- ինչպես նաև հատկապես առջևի ատամների
րդ ատամների վրա պսակների
շրջանում հիվանդի բարձր էսթետիկ պաեզրերը վերլնդային են:
հանջների դեպքում:
Եզրային հղկման գծի տեղակայումից բացի, անհրաժեշտ է որոշել հղկման
ծավալն ու հարթակի ձևը: Հղկման ծավալով պայմանավորված է պսակի
հաստությունը, իսկ հարթակի ձևով էապես պայմանավորված է պսակի եզրի
ձևն ու հաստությունը, ընդ որում, ատամի առանցքային հղկման ծավալը
մեծապես պայմանավորված է ինչպես եզրային հղկման գծի տեղակայմամբ,
այնպես էլ հարթակի ձևով ու հաստությամբ:
Ատամի տարբեր մակերեսներին հարթակի ձևն ու հաստությունը կարող է
տարբեր լինել: Այն պայմանավորված է ատամի չափերով, հնարավոր ախտահարումներով, եզրային հղկման գծի տեղակայմամբ, հիվանդի էսթետիկ
պահանջներով, ընտրված կոնստրուկցիայի ձևով: Սովորաբար արտահայտված
պարօդոնտալ ախտահարումով հիվանդների շրջանում եթե չի ընտրվում լրիվ
մետաղական պսակի տարբերակը, ցանկալի է ընտրել մեկ այլ տարբերակ, երբ
վեստիբուլյար կողմից ատամի հղկումն իրականացվում է բավարար էսթետիկ
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արդյունք ստանալու ակնկալիքով, իսկ մյուս առանցքային մակերեսների
հղկումն արվում է զգուշավորությամբ` առավելագույնս չթուլացնելով ատամը:
Առողջ ատամի դեպքում, եթե պլանավորվում է վեստիբուլյար կողմից
պատրաստել մետաղակերամիկական պսակ` լրիվ
կերամիկական եզրով, ապա այդ կողմից հղկվում է 1մմ
հաստությամբ shoulder հարթակ: Հարթակի այս տարբերակը տրավմատիկ է, և կիրառելի է բնական չափերի
կլինիկական պսակ ունեցող ատամների դեպքում, երբ
հարթակը տեղակայված է էմալի սահմաններում (նկ.
ա
7.3.4.ա):

բ

ա

բ

Նկ. 7.3.4. Վերին նախաաղորիքի օրինակով
մետաղակերամիկական պսակ պատրաստելիս 1մմ
հաստությամբ shoulder հարթակի հղկումը` ա) բնական չափերի
կլինիկական պսակի դեպքում` էմալի սահմաններում, բ)
ախտահարված պարօդոնտով ատամի դեպքում հարթակի`
էմալացեմենտային սահմանից գագաթայնորեն տեղակայման
բ
դեպքում ա
(Áëï Shillingburg HT Jr., 1997 Ã.):

Եթե եզրային հղկման գիծը պետք է տեղակայվի
ատամի արմատի մակերեսին, ապա shoulder-հարթակը
ցանկալի չէ կիրառել: Ատամի արմատի ավելի նեղ և
փոքր տրամագծով հատվածում shoulder հարթակ
ստեղծելիս անհրաժեշտ է հյուսվածքների զգալի
առանցքային հղկում (նկ. 25.4.բ), որը վնասում է
կակղանի անվտանգության գոտիները: Բացի այդ, այն
թուլացնում է նաև ատամի բնական կառուցվածքի
դիմացկունությունն ու ամրությունը:
Նկ. 7.3.5. Վերին նախաաղորիքի օրինակով մետաղակերամիկական պսակ պատրաստելու համար էմալացեմենտային
սահմանից գագաթայնորեն տեղակայված chamfer հարթակի`
ա) առանցքային հղկման հյուսվածքների կորուստը նույնն է,
ինչ կլիներ էմալի մակարդակով shoulder հարթակ ձևավորելու
դեպքում, բ) լայն լնդային մետաղական «օձիքը» կանխում է
վեստիբուլյար կողմից մետաղակերամիկական պսակի
գերուրվագծումը (Áëï Shillingburg HT Jr., 1997 Ã.):

Shoulder հարթակի իրականացումն այս դեպքում
հանգեցնում է հարթակի` ատամի կենտրոնին մոտ հատվածում սթրեսային
գոտու առաջացման, որը կարող է ատամի կոտրվածքի պատճառ դառնալ:
Ըստ Շիլինբուրգ-ի(Shillingburg HT Jr., 1997թ.)` պարօդոնտիտի դեպքում վեստիբուլյար կողմից արմատի մակերեսին ոչ խոր chamfer հարթակի ստեղծումը
հանգեցնում է նույն չափով առանցքային հղկման (նկ. 7.3.5.ա), ինչ shoulder
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հարթակի ստեղծումը առողջ պարօդոնտով ատամի մակերեսին: Ըստ հեղինակի` մետաղակերամիկական պսակը պարօդոնտիտի դեպքում վեստիբուլյար
մակերեսին պետք է ունենա լայն լնդային մետաղական «օձիք» (նկ. 7.3.5.բ),
այլապես կառաջանա պսակի գերուրվագծում:
Իհարկե, ստոմատոլոգիական ոչ բոլոր հիվանդները համաձայն կլինեն
վեստիբուլյար կողմից պսակների մետաղական եզրերի տեսանելիությանը:
Խնդիրը կարող է լուծվել 2 եղանակով. մի դեպքում պետք է ատամը լրացուցիչ
առանցքայնորեն հղկել` հարթակի բավարար խորացմամբ, որը կհանգեցնի
ատամի հյուսվածքների թուլացմանը, մյուս դեպքում` նվազագույն հղկումով
ձևավորվում է մետաղակերամիկական պսակի նվազագույն հաստությամբ
եզրը, որը, սակայն, կարող է մի փոքր գերուրվագծված լինել: Վերջինիս դեպքում
պսակի գերուրվագծումը կարող է արտահայտված բացասական հետևանքներ
չունենալ անհատական հիգիենան բարձր մակարդակով իրականացնելու
դեպքում:
Ակնհայտ է, որ պարօդոնտիտի և նրա բուժման հետևանքով առաջացած
հյուսվածքների արտահայտված ռեցեսիայի դեպքում «իդեալական» էսթետիկ
արդյունք ստանալու նպատակով անթույլատրելի է հաստ, շրջանաձև shoulder
հարթակի ստացումը ստորլնդային մակարդակով` էմալացեմենտային սահմանից զգալի հեռավորության վրա (նկ. 7.3.6): Ատամի հյուսվածքների ագրեսիվ
մշակումը այս դեպքում կարող է հանգեցնել ոչ միայն կակղանի անվտանգության գոտիների վնասմանը, այլև ատամի կլինիկական պսակի կոտրվածքին,
կոնստրուկցիայի ռետենցիայի և կայունության նվազմանը, հետևաբար ապացեմենտավորմանը: Կակղանազերծված ատամի դեպքում կարող են նկատվել
ինչպես վերը նշված խնդիրները, այնպես էլ գամիկի առկայության դեպքում
գամիկի ապացեմենտավորում, արմատի կոտրվածք:
3
1

1

ա

2

բ

Նկ. 7.3.6. ա) Ատամի նվազագույն հղկում հարլնդային մակարդակի վրա, բ) ատամի
ագրեսիվ հղկում ստորլնդային մակարդակի վրա` 1) լնդի մակարդակը,
2) ստորլնդային մակարդակ, 3) արհեստական պսակ:

Ֆուրկացիայի ախտահարմամբ ատամների պրոթեզավորման
առանձնահատկությունները
Պարօդոնտիտի և նրա հետագա բուժման հետևանքով մերկացած ֆուրկացիայով բազմարմատ ատամների պրոթեզավորումն ունի իր առանձնահատկությունները: Նախ` պարօդոնտալ ախտահարման հետևանքով ատամը
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կորցնում է իր հենարանի մի մասը, որի պատճառով պսակը պետք է մոդելավորվի այնպես, որ ատամը չգերծանրաբեռնվի, հատկապես ստորին ծնոտի
սագիտալ և տրանսվերսալ շարժումների ժամանակ: Այս դեպքում ախտահարված ատամի ծամող մակերեսը պետք է լինի ավելի փոքր, քան նույն` առողջ
ատամի ծամող մակերեսը: Այս հարցում կարող է ուղղորդել ատամի` ատամնաբնի ելունի ամենապսակային մակարդակի վրա լայնական հատույթի
մակերեսը, որը չափերով պետք է նման լինի ծամող մակերեսին: Բացի այդ,
պսակը պետք է մոդելավորվի մաշված թմբիկներով:
Եզրային հղկման գիծը հնարավորության դեպքում կարելի է տեղակայել
էմալացեմենտային սահմանի մակարդակին: Սակայն այս ատամները կարող են
ախտահարումներ ունենալ նաև ավելի գագաթային մակարդակի վրա, որի
համար եզրային հղկման գիծը տեղակայվում է հարլնդային կամ ստորլնդային:
Մերկացած ֆուրկացիայով ատամի դեպքում այստեղ եզրային հղկման գիծը
բավական բարդանում է` անցնելով ֆուրկացիային համապատասխան ուղղահայաց գոգավորություններով:
Հարթակի ընտրությունը ֆուրկացիայի ախտահարմամբ ատամների դեպքում կատարվում է նույն տրամաբանությամբ, ինչ առհասարակ ախտահարված
պարօդոնտով ատամների դեպքում: Բազմարմատ ատամների ուրվագծերը գագաթային ուղղությամբ արմատների բաժանվելու պատճառով էապես փոխվում
են: Այս դեպքում էմալացեմենտային սահմանից գագաթայնորեն լայն հարթակի
իրականացումը ոչ միայն կնպաստի ընդհանուր առմամբ ատամի կարծր
հյուսվածքների զգալի կորստին, այլև կարող է էապես թուլացնել ատամը որևէ
արմատի շրջանում (ինչպես, օրինակ` վերին աղորիքների դիստալ թշային
արմատի դեպքում): Այս դեպքում նեղ chamfer հարթակի ստեղծումն ավելի
նպաստավոր է: Ավելի բարդ դեպքերում իրագործելի է նաև knife edge-ը:
Էմալացեմենտային սահմանից գագաթայնորեն անցնող եզրային հղկման
գծի դեպքում բազմարմատ ատամների առանցքային հղկումը պետք է իրականացվի համապատասխան առանձնահատկություններով: Առանցքային հղկումը
կատարվում է նույնպես գոգավորություններով, որոնք ընթանում են` ֆուրկացիայի շրջանից դեպի ծամող մակերես լայնանալով: Այս ատամների պսակային
հատվածի` գամիկներով վերականգնելու դեպքում ձուլածո ծայրատային
գամիկավոր ներդիրի ուրվագծերը կատարվում են նույն տրամաբանությամբ
(նկ. 7.3.7):

բ

ա

Նկ. 7.3.7. Ձուլածո ծայրատային գամիկավոր ներդիրի վերջնական տաշվածքը`
ա) օկլյուզիոն մակերեսից. տեսքը կողմնային հայելու մեջ, բ) վեստիբուլյար մակերեսից:
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Պսակը, որը պատրաստվում է ֆուրկացիայի ախտահարմամբ կամ
մերկացած ֆուրկացիայով ատամի համար,
ատամի խոզանակով մաքրվող (վեստիբուլյար, իսկ ստորին ծնոտի դեպքում` լեզվային) մակերեսներին պետք է ունենա
նույն ուղղահայաց գոգավորությունները:
Դրանք սկսվում են ֆուրկացիայի շրջանից և
ուղղվում դեպի ծամողական մակերես`
ատամի օկլյուզիոն 1/3-ական հատվածում
միանալով վեստիբուլյար ակոսի հետ (նկ.
7.3.8):
Նկ. 7.3.8. Ֆուրկացիայի
Մերկացած ֆուրկացիայով ատամի`
ախտահարմամբ 36-րդ ատամի վրա
տեղադրված ժամանակավոր պսակի առողջ ատամի ուրվագծերով վերականգվեստիբուլյար մակերեսին առկա է
նումը կհանգեցնի ոչ միայն ատամի գերուղղահայաց գոգավորություն, որը, ծանրաբեռնմանը, այլև հատկապես վզիկաֆուրկացիայի շրջանից սկսվելով,
յին շրջանում տվյալ հատվածի մաքրման
միանում է վեստիբուլյար ակոսին:
դժվարացմանը, հետևաբար` ատամնափաԱյս գոգավորությունը նույն կերպ
ռի կուտակմանը:
մոդելավորվելու է նաև մշտական
Այնուամենայնիվ, ֆուրկացիայի ախպսակի վրա:
տահարմամբ ատամների վրա պատրաստված պսակները նույնպես պետք է որոշակի
էկվատոր ունենան, որպեսզի ծամելու ժամանակ սննդագունդը չվնասի լինդը (նկ.
7.3.9):
Ռեզեկցված արմատով ատամների
պրոթեզավորման
առանձնահատկությունները
Ռեզեկցված արմատով ատամների
պրոթեզավորման առանձնահատկութ-յունները պայմանավորված են արմատի ռեզեկցիայի հետևանքով պարօդոնտի պահեստային ուժերի նվազմամբ, ատամի ուրվագծերի
փոփոխությամբ հետ պայմանավորված
տաշվածքով և պսակի ձևի փոփոխմամբ:
Ռեզեկցված արմատով ատամների
պահեստային ուժերը: Ատամները, որոնք
ենթարկվել են ռեզեկցիայի, կարող են
ծածկվել պսակներով, ինչպես նաև կիրառվել որպես հենակետային ատամներ
կամրջաձև պրոթեզներ պատրաստելու դեպքում: Ռեզեկցված արմատով ատաՆկ. 7.3.9. Ֆուրկացիայի
ախտահարմամբ հենակետային
26-րդ ատամի վրա պատրաստված
մշտական կոնստրուկցիայի
վեստիբուլյար մակերեսին
մոդելավորված է ոչ
արտահայտված էկվատոր`
ֆուրկացիայի շրջանի լինդը
սննդագնդիկով վնասվելուց
պատշտպանելու համար:

335

մի պահպանումը կարող է կանխել շարժական պրոթեզավորման անհրաժեշտությունը: Սակայն պետք է հաշվի առնել, որ այս ատամների պարօդոնտի
պահեստային ուժերն ավելի քիչ են, քան ինտակտ ատամներինը:
Ըստ տարբեր տվյալների` ստորին առաջին աղորիքի մեզիալ արմատն
ունի 37% պարօդոնտի հենարանային մակերես, իսկ դիստալ արմատը` 32%:
Եթե ֆուրկացիոն շրջանը մերկացած է, այսինքն` մերկացել է արմատի ցողունային հատվածը, որը մոտ 31% է, ապա կորուստը այդ չափով է: Վերին առաջին
աղորիքի մեզիալ-թշային, դիստալ-թշային և քմային արմատները համապատասխանաբար ունեն 25%, 19% և 24% պարօդոնտի հենարանային մակերես:
Արմատի ցողունային հատվածը վերին առաջին աղորիքի պարօդոնտալ հենարանային մակերեսի 32%-ն է: Վերին և ստորին երկրորդ աղորիքների արմատի
ցողունային հատվածի մակերեսը տատանվում է և ավելի մեծ է, քան առաջին
աղորիքներինը: Զգալի ցողունային հատվածի և փոքր արմատային կոների
դեպքում, սակայն, արմատի ռեզեկցիայի եղանակը ցուցված չէ:
Այսպիսով, արմատներից որևէ մեկի հեռացումը ենթադրում է համապատասխան չափով պարօդոնտի հենարանային մակերեսի կորուստ: Այս
դեպքում պետք է հաշվի առնել նաև ցողունային հատվածի հենարանային մակերեսի կորուստը: Հետևաբար ռեզեկցված արմատով ատամի պահեստային
ուժերը միայն մնացած արմատի կամ արմատների պարօդոնտի պահեստային
ուժերն են:
Ռեզեկցված արմատով ատամների պսակներ պատրաստելու
առանձնահատկությունները
Նախ պետք է նշել, որ ոչ բոլոր ռեզեկցված արմատով ատամներն են
ենթակա արհեստական պսակով ծածկվելու: Հատկապես վերին առաջին աղորիքի դիստալ թշային արմատի ռեզեկցիայից հետո մնացած պսակային հատվածը հաճախ բավարար է, և պսակի պատրաստման անհրաժեշտություն չի
լինում: Ամեն դեպքում, արմատի ռեզեկցիայից հետո ցանկալի է կատարել ատամի ուրվագծերի բարելավում` հատկապես հորիզոնական ծանրաբեռնվածությունը նվազեցնելու և անհատական հիգիենայի իրականացումը ռեզեկցված
արմատի շրջանում հեշտացնելու համար:
Այս նպատակով ռեզեկցված արմատի
պրոյեկցիայով տափակեցվում են թմբիկները, և փոքրացվում է էկվատորը (նկ. 7.3.10):
Ռեզեկցված արմատով ատամների`
արհեստական պսակով վերականգնումը
(ծածկումը) կատարվում է ոչ միայն ատամի
պսակային հատվածը վերականգնելու, այլև
ատամի պսակային հատվածը բեկակաՆկ. 7.3.10. Վերին առաջին աղորիքը լելու, ատամի տեղաշարժը, դրանով պայդիստալ-թշային արմատի
մանավորված` միջատամնային կոնտակտի
ամպուտացիայից 3 տարի հետո:
թերացումն ու վերջինիս հետևանքով
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սննդագնդով տրավման, սննդի մնացորդների կուտակումն ու պարօդոնտիտի
կրկնումը կանխելու համար:
Ատամի արմատի ռեզեկցիայից հետո փոխվում է ոչ միայն տվյալ ատամի
առանցքային հղկման ձևը, այլև հետագա պատրաստվող մետաղակերամիկական պսակի ձևն ու ուրվագծերը: Դա պայմանավորված է ատամի պահեստային ուժերի նվազման պատճառով այն չծանրաբեռնելու, ինչպես նաև ավելի
բարդացած ուրվագծերի դեպքում անհատական հիգիենայի համար հարմար
պայմաններ ստեղծելու նպատակով:
Ամեն դեպքում ցանկացած ռեզեկցված արմատով ատամի պսակ
պատրաստելիս եզրային հղկման գիծը ռեզեկցված արմատի շրջանում պետք է
լինի վերջինիս արմատախողովակի մուտքից ավելի գագաթայնորեն, սակայն ոչ
ամենագագաթային մակարդակի վրա, որտեղ իրականացվել է ատամի
ուրվագծերի փոփոխություն:
Վերին աղորիքի դիստալ-թշային արմատի ռեզեկցիան: Վերին առաջին
աղորիքի դիստալ-թշային արմատի շուրջ պարօդոնտի հյուսվածքներն ավելի
հաճախ են ենթարկվում ախտահարման` պայմանավորված ետ ուղղված
դիստալ-թշային արմատի և վերին երկրորդ աղորիքին մոտ տեղակայմամբ,
ինչպես նաև այդ հատվածի անհատական հիգիենան պահպանելու դժվարությամբ: Բարակ ոսկրային խտրոցի պատճառով այստեղ առաջացող բորբոքային
պրոցեսը համեմատաբար արագ է ընթանում գագաթային ուղղությամբ: Քանի
որ վերին աղորիքների դիստալ-թշային արմատը բավական կարճ է, ուստի այն
առավել հաճախ հեռացվող արմատներից մեկն է:
Վերին աղորիքների դիստալ-թշային արմատի ռեզեկցիայից հետո
ատամի` պսակով վերականգնումը պետք է իրականացվի, ինչպես արդեն
քննարկվել էր` հաշվի առնելով ատամի մնացած հատվածի պարօդոնտի պահեստային ուժերը, ինչպես նաև հարմար պայմաններ ստեղծելով անհատական
հիգիենայի համար:
Պսակն այս դեպքում չպետք է վերականգնի ամբողջ օկլյուզիոն մակերեսը: Ըստ Շիլինբուրգ-ի (Shillingburg HT Jr., 1997թ.` դիստալ-թշային ուղղությամբ միջատամնային հատվածն ավելի լայն է` բաց թողնելով այդ հատվածն
անհատական հիգիենայի համար (նկ. 7.3.11.ա):
ա

բ

Նկ. 7.3.11. Ռեզեկցված դիստալ-թշային արմատով վերին առաջին աղորիքի վրա
մետաղակերամիկական պսակի տեսքը` ա) օկլյուզիոն մակերեսից, բ) վեստիբուլյար
մակերեսից. հեռացված դիստալ-թշային արմատի պրոյեկցիայով ստեղծվել է գոգավոր
մակերես` լնդի վրա կախված եզրեր չառաջացնելու նպատակով
(Áëï Shillingburg HT Jr., 1997 Ã.):
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Սովորականից փոքր վերականգնելով դիստալ-թշային թմբիկը` այն չի
առաջացնում էսթետիկ խնդիրներ, քանի որ ծածկվում է նորմալ չափսերի
վերականգնված մեզիալ-թշային թմբիկով: Ճիշտ վերականգնված պսակը, ըստ
հեղինակի, հեռացված դիստալ-թշային արմատի պրոյեկցիայով վեստիբուլյար
կողմից պետք է ունենա գոգավոր մակերես այնպես, որ պսակը լնդի վրա
չունենա կախված եզրեր (նկ. 7.3.11.բ):
Մեր կողմից առաջարկել է ռեզեկցված
արմատով ատամի և ավելի դիստալ տեղակայված աղորիքի միջև բավարար տարածության առկայության և կամրջաձև պրոթեզով վերականգնելու դեպքում ռեզեկցված
արմատով ատամի վեստիբուլյար կեսը
մոդելավորել, ինչպես որ ստորին հեմիսեկցված աղորիքների դեպքում (նկ. 7.3.12):
Վեստիբուլյար կողմից ատամը երկու`
Նկ. 7.3.12. Ռեզեկցված դիստալիրար միացած նախաաղորիքի տեսք է
թշային արմատով վերին առաջին
ունենում:
աղորիքի վրա տեղադրված
Լնդի կողմից նայելիս երևում է ոչ թե
կամրջաձև պրոթեզի տեսքը
մեկ լայն եռանկյունաձև միջատամնային
վեստիբուլյար կողմից:
տարածություն, ինչպես վերը նկարագրված
դեպքում, այլ երկու նեղ` իրար միացող տարածություններ (նկ. 7.3.13.ա, բ),
որոնք, մեր կարծիքով, ավելի արդյունավետ կարող են մաքրվել`
միջատամնային հիգիենայի միջոցի և ատամի մակերեսի միջև ավելի մեծ շփման
ուժի առաջացման պատճառով (նկ. 7.3.13.գ, դ):

ա
գ
դ

բ

Նկ. 7.3.13. Ռեզեկցված արմատներով վերին առաջին և երկրորդ
աղորիքների վրա պատրաստված ժամանակավոր և մշտական
կամրջաձև պրոթեզները` ա) տեսքը վեստիբուլյար մակերեսից,
բ) ներքին մակերեսի տեսքը. սլաքներով ցույց են տրված
միջատամնային խոզանակով մաքրելու ուղղությունները, գ) փոքր
միջատամնային խոզանակի աշխատանքը լայն միջատամնային
տարածությունում, դ) հարմարեցված չափի միջատամնային խոզանակը
օպտիմալ չափի միջատամնային տարածությունում:

Վերին աղորիքի մեզիալ-թշային արմատի ռեզեկցիան: Վերին մեզիալթշային արմատի հեռացումն ավելի հազվադեպ է, քան դիստալ-թշային արմատի
հեռացումը: Այն հանգեցնում է տվյալ ատամի պարօդոնտի հենարանային
մակերեսի ավելի մեծ կորստի, քան դա լինում է դիստալ-թշային արմատի
հեռացման դեպքում: Հղկված ատամը և հետագա պատրաստված պսակը
ունենում են մոտավորապես նույն տեսքը, ինչ դիստալ-թշային արմատի
հեռացման դեպքում: Տարբերությունն այն է, որ պսակի ավելի արտափքված
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մասն այս դեպքում ոչ թե մեզիովեստիբուլյար, այլ դիստովեստիբուլյար կեսն է
(նկ. 7.3.14 և 7.3.15): Էսթետիկ տեսանկյունից պսակը զիջում է ռեզեկցված
դիստալ-թշային արմատով ատամի պսակին:
Վերին աղորիքի քմային արմատի ռեզեկցիան: Վերին աղորիքի քմային
արմատի ռեզեկցիայի դեպքում հղկված ատամի և պսակի ձևը պետք է լինի փոքր
թշա-քմային ուղղությամբ (նկ. 7.3.16): Հղկված ատամի կենտրոնական ակոսը
պետք է նույն գծի վրա լինի, ինչ հարևան ատամների կենտրոնական ակոսները
(նկ. 7.3.17):

Նկ. 7.3.15. Հեռացված մեզիալթշային արմատի պրոյեկցիայով
պսակի վեստիբուլյար կողմից
պետք է լինի գոգավորություն,
որպեսզի պսակի՝ լնդի վրա
կախված եզրեր չլինեն (Áëï
Shillingburg HT Jr., 1997Ã.):

Նկ. 7.3.14. Հղկված ատամը՝ առանց
մեզիալ-թշային արմատի. օկլյուզիոն
մակերեսից ունի եռանկյան տեսք.

ա
Նկ. 7.3.16. Հղկված ատամի
կենտրոնական ակոսը պետք է
նույն գծի վրա լինի, ինչ հարևան
ատամների կենտրոնական
ակոսները (Áëï Shillingburg HT
Jr., 1997Ã.):

բ

Նկ. 7.3.17. Հեռացված քմային արմատով վերին
երկրորդ աղորիքի վրա տեղադրված
կոնստրուկցիայի օկլյուզիոն մակերեսի տեսքը`
ա) ժամանակավոր, բ) մշտական կամրջաձև
պրոթեզներ.

Ատամի թշային թմբիկները պետք է նման լինեն բնական ատամի հղկված
թշային թմբիկներին, իսկ քմային թմբիկներն ունեն ավելի փոքր լայնություն և
բարձրություն (նկ. 7.3.18 և 7.3.19):

Նկ. 7.3.18. Քմային արմատի ռեզեկցիայից և
հղկումից հետո քմային թմբիկներն ունեն ավելի
փոքր լայնություն և բարձրություն (Áëï
Shillingburg HT Jr., 1997 Ã.):
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Արտափքված քմային թմբիկները կհանգեցնեն ատամի գերծանրաբեռնմանը, նաև անհատական հիգիենայի դժվարացմանը, իսկ դրա հետևանքով` ատամնանստվածքների կուտակմանը:
Ամեն դեպքում վերին աղորիքների
քմային արմատի ռեզեկցիան բավական հազվադեպ է իրականացվում: Նախ` վերին երկրորդ աղորիքի առկայության դեպքում
առաջին աղորիքի վրա թշա-քմային ուղղությամբ փոքր պսակի պատրաստումն առաջացնում է վերին ատամնաշարի ներսային
Նկ. 7.3.19. Քմային արմատի
մակերեսի փոս ընկած հատված, որը մաքրելը
ռեզեկցիայից հետո վերին
բավական դժվար է: Բացի այդ, քմային արերկրորդ աղորիքի վրա
մատի ռեզեկցիայի ցուցումներն ավելի
պատրաստված մշտական
հազվադեպ են, քանի որ նրա արմատախոկոնստրուկցիան՝ ավելի փոքր
ղովակը բավական հեշտ անցանելի է, մեկուքմային թմբիկներով:
սացված պարօդոնտալ ախտահարում այս
հատվածում հազվադեպ է լինում, իսկ երկրորդ աղորիքի ցողունային հատվածը
հաճախ այնքան երկար է, որ արմատներից մեկի ռեզեկցիան այստեղ
առհասարակ հակացուցված է:
Մեր դիտարկումները ցույց են տվել, որ քմային արմատի ռեզեկցիայից
հետո ատամի մնացած հատվածի քմային մակերեսը ոչ թե օվալ, այլ 8-աձև տեսք
ունի (նկ. 7.3.20, 7.3.21), որն էլ ավելի է դժվարացնում տվյալ ներս ընկած
հատվածի հիգիենան: Այս ամենը բացասաբար է ազդում ռեզեկցված քմային
արմատով ատամի երկարաժամկետ կանխատեսման վրա:

Նկ. 7.3.20. Վերին ձախ հատվածի համակարգչային
շերտագրության պատկերը. հորիզոնական հատույթը
ֆուրկացիայի մակարդակի վրա: Սլաքներով նշված են`
1) մեզիալ-թշային արմատի լայնությունը
վեստիբուլոօրալ ուղղությամբ առաջին աղորիքի վրա, 2)
դիստալ-թշային արմատի լայնությունը նույն
ուղղությամբ, 3) թշային արմատների միջև առկա
գոգավորությունը (նշված է նաև երկրորդ աղորիքի վրա):

Նկ. 7.3.21. Պատկերը վերին առաջին աղորիքի
դիստալ-թշային և երկրորդ աղորիքի քմային
արմատների ռեզեկցիայից հետո. սլաքով ցույց է
տրված երկրորդ աղորիքի մնացած հատվածի քմային
մակերեսին գոգավորության առկայությունը:
340

Վերին աղորիքի թշային արմատների ռեզեկցիան: Վերին աղորիքի 2
թշային արմատների ռեզեկցիայից հետո մնում է միայն քմային արմատը, որի
պարօդոնտի ռեզերվային ուժերի ծավալը բավական քիչ է: Հետևաբար այս
ատամը` որպես առանձին հենակետ, միայնակ պսակի համար չի կարող կայուն
և երկարաժամկետ ծառայել:
Վերին առաջին աղորիքի դեպքում հնարավոր է նաև միայն մեզիալթշային արմատի պահպանումը: Սա կարող է օգտակար լինել, երբ անհրաժեշտ
է անշարժ պրոթեզավորում կատարել նախաաղորիքների վրա, և հիվանդը
հրաժարվում է շարժական պրոթեզավորումից` մեկ ծնոտի վրա միակողմանի
ծայրամասային արատի դեպքում (նկ. 7.3.22):

ա

բ

Նկ. 7.3.22. Վերին աղորիքի դիստալ թշային և քմային արմատների ռեզեկցիայից հետո
նախաաղորիքների և մեզիալ-թշային արմատի վրա պատրաստված ժամանակավոր
կամրջաձև պրոթեզ. ա) տեսքը վեստիբուլյար մակերեսից, բ) տեսքը օկլյուզիոն
մակերեսից:

Ստորին աղորիքների հեմիսեկցիա: Ստորին աղորիքի արմատներն
առանձնացնելուց հետո հնարավոր է 2 տարբերակ`
1. 2 արմատներից որևէ մեկի պահպանումը (հեմիսեկցիա` ըստ
ռուսական գրականության),
2. երկու արմատների պահպանումը (կորոնոռադիկուլյար սեպարացիա
կամ պրեմոլյարիզացիա):
Եթե պետք է պահպանվի աղորիքի արմատներից միայն մեկը, ապա որպես
կամրջաձև պրոթեզի հենարան ցանկալի է պահպանել մեզիալ արմատը: Դիստալ արմատը պահպանելու դեպքում այն կարող է ծառայել որպես կամրջաձև
պրոթեզի հենակետային ատամ միայն ատամի մեզիալ կեսը վերականգնելու
համար: Պետք է հաշվի առնել, որ աղորիքի արմատներից յուրաքանչյուրը
զբաղեցնում է առողջ ատամի 1/3-ի չափով պարօդոնտի հենարանային
մակերեսը:
Հնարավորության դեպքում ցանկալի է երկու արմատների պահպանումը
(ցուցումներն ու հակացուցումները նշված են գլուխ 23-ում):
Ամեն դեպքում վերը նշված բոլոր իրավիճակներում աղորիքների վրա
պատրաստվող պսակները ցանկալի է մոդելավորել 2 իրար միաձուլված
նախաաղորիքների նման:
Արմատները շատ մոտ տեղակայված լինելու դեպքում հեմիսեկցիայից
հետո ցանկալի է կատարել օրթոդոնտիկ տեղաշարժ` արմատները միմյանցից
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հեռացնելու համար (նկ. 7.3.23): Արմատների միջև բավարար տարածության
առկայությունը մեծ նշանակություն ունի օրթոպեդիկ կոնստրուկցիան ճիշտ
պլանավորելու, մասնավորապես միջարմատային տարածությունը ճիշտ
վերականգնելու համար (նկ. 7.3.24 և 7.3.25): Այս տարածությունը պետք է լինի
բավարար` միջատամնային հիգիենայի պարագաներով մաքրելու համար:

ա
Նկ 7.3.23. Աղորիքի դիստալ
արմատի օրթոդոնտիկ տեղաշարժ:

բ

Նկ. 7.3.24. Օրթոպեդիկ կոնստրուկցիայի և
միջատամնային հատվածի ա) սխալ` և բ)ճիշտ
բ)մոդելավորումը (Áëï Shillingburg HT Jr., 1997 Ã.):

ա

բ

գ

դ

Նկ. 7.3.25. Ստորին աղորիքի կորոնառադիկուլյար սեպարացիա` ա) պատկերը
բուժումից առաջ, բ) բուժումից 2 ամիս հետո,գ ) վերջնական կոնստրուկցիայի տեսքն
օկլյուզիոն մակերեսից, դ) վերջնական կոնստրուկցիայի տեսքը վեստիբուլյար
մակերեսից:

7.4.Դիմածնոտային արատների տեսակները
ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ԱՐԱՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ
Դիմածնոտային արատները դասակարգվում են`
ըստ պատճառագիտության՝
1. բնածին,
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2. ձեռքբերովի,
 հետվիրահատական,
 վնասվածքային,
ըստ տեղագրության՝
1. ներբերանային`
 վերին ծնոտի,
 ստորին ծնոտի,
 քմըմպանային,
2. արտաբերանային`
 ականջի,
 աչքի,
 քթի,
 շրթունքի և այտի,
3. համակցված:
ՎԵՐԻՆ ԾՆՈՏԻ ԱՐԱՏՆԵՐ
Այս բաժնում կքննարկվեն վերին ծնոտի արատների տեսակները, պրոթեզների կիրառումը դրանց վիրաբուժական բուժման ժամանակ և այդ արատների վերացումը լրիվ կամ մասնակի ձևափոխված շարժական պրոթեզների
միջոցով:
Վերին ծնոտի արատներով հիվանդները սովորաբար ունենում են ծամելու, խոսելու և կուլ տալու դժվարություններ, ինչպես նաև էսթետիկական
խնդիրներ:
Դիմածնոտային պրոթեզավորման նպատակն այդպիսի հիվանդների ֆիզիոլոգիական կանոնավոր ֆունկցիաների վերականգնումն է: Վերոհիշյալ
արատները վերացնող տարբեր պրոթեզների պատրաստումը նկարագրված է
հաջորդ բաժնում:
Վերին ծնոտի արատների տեսակները
Վերին ծնոտի արատները լինում են բնածին (շրթունքի ճեղքվածք, քիմքի
ճեղքվածք) և ձեռքբերովի (ամբողջական մաքսիլեկտոմիա, մասնակի մաքսիլեկտոմիա): Այս բաժնում մանրամասնորեն կվերլուծվի վերին ծնոտի
արատների կլինիկան:
Վերին ծնոտի բնածին արատներ
Վերին ծնոտի ամենատարածված բնածին արատները շրթունքի և քիմքի
ճեղքվածքներն են: Մյուս արատները, ինչպիսիք են քիմքի ենթալորձաթաղանթային ճեղքվածքները, Պիեռ Ռոբինի համախտանիշը (եռյակ է՝ քիմքի ճեղքվածք,
միկրոգենիա, լեզվի և կլանման մկանների պարեզ՝ գանգուղեղային նյարդերի
բնածին թերֆունկցիայի հետևանքով), հեմիֆացիալ միկրոսոմիան (կամ
առաջին և երկրորդ խռիկային աղեղների համախտանիշ. բնորոշ է ստորին
ծնոտի մի կեսի թերաճ՝ հոդելունի հիպո- կամ ապլազիայի պատճառով, քունքստործնոտային հոդի այլ բաղադրամասերի զարգացման արատներ, ստորին
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ծնոտի թերաճած կեսին համապատասխան վերին ծնոտի կեսը և այտոսկրը
լինում են թերաճած) բուժվում են շրթունքի և քիմքի ճեղքվածքների բուժման
նույն սկզբունքներով:
Շրթունքի և քիմքի ճեղքվածքներ: Շրթունքի ճեղքվածքներն առաջանում են
ճակատի, քթի և վերին ծնոտի ելուստների սխալ ձուլման (սերտաճման) հետևանքով: Եթե վերջինս միակողմանի է,
ապա առաջանում է շրթունքի միակողմանի ճեղքվածք, իսկ եթե երկկողմանի է,
ապա՝ երկկողմանի ճեղքվածք (նկ.7.4.1):
Պատճառը ինֆեկցիաներն են, դեղամիջոցները (ֆենիտոն, էթանոլ, բարբիտուրատներ), ոչ լիարժեք սննդառեժիմը և
Նկ. 7.4.1. ա) Շրթունքի երկկողմանի
հորմոնալ
անհավասարակշռությունը
ճեղքվածք,
առաջին եռամսյակի ընթացքում և գենեբ) շրթունքի միակողմանի ճեղքվածք:
տիկ գործոնները:
Շրթունքի ճեղքվածքը (քիմքի ճեղքվածքով կամ առանց դրա) հանդիպում է
1:1000 հարաբերությամբ: Այն տղամարդկանց շրջանում կրկնակի շատ է, քան
կանանց: Շրթունքի միակողմանի ճեղքվածքն ավելի շատ լինում է ձախ կողմում:
Ճեղքվածքների դասակարգումը: Այն պայմանավորված է արատի աստիճանով: Այս կատեգորիայում ճեղքվածքները լինում են երեք տեսակ`
1) շրթունքի ճեղքվածք՝ համակցված ալվեոլի ճեղքվածքով (առաջնային քիմք,
նկ. 7.4.2),
2) կարծր և փափուկ քիմքի ճեղքվածք (երկրորդային քիմք, նկ.7.4.3),
3) I և II տեսակների համակցում (նկ.7.4.4):
Վեոյի՝ քիմքի ճեղքվածքների դասակարգումը: Վեոն (1922թ.) քիմքի
ճեղքվածքները բաժանել է չորս տեսակի.
Դաս I. Փափուկ քիմքն ընդգրկող ճեղքվածք, որը կարող է լինել նաև
ենթալորձաթաղանթային և արտաքուստ չերևալ (նկ.7.4.5):
Դաս II. Միջին գծի ճեղքվածք, որն ընդգրկում է ոսկրը և առկա է միայն
քիմքի հետին հատվածում (նկ.7.4.6):
Դաս III. Միակողմանի ճեղքվածք, որը ձգվում է միջքմային, կտրիչային
ոսկրի ու քմային դարակի միջանկյալ կարանով (նկ.7.4.7):
Դաս IV. Միակողմանի ճեղքվածք, որը ձգվում է միջքմային, կտրիչային
ոսկրի և քմային դարակի միջանկյալ երկու կարաններով (նկ.7.4.8):
Կլինիկաանատոմիական դասակարգումը.
Դաս I: Փափուկ քիմքի բնածին ճեղքվածքներ`
- գաղտնի,
- մասնակի,
- լրիվ:
Դաս II: Փափուկ և կարծր քիմքերի բնածին ճեղքվածքներ`
- գաղտնի,
- մասնակի,
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- լրիվ:

Նկ. 7.4.2. I տեսակ:

Նկ.7.4..3. II տեսակ:

Նկ. 7.4.4. III տեսակ:

ÜÏ. 7.4.6. Դաս II

ÜÏ. 7.4.5. Դաս I

ÜÏ. 7.4.7. Դաս III

ÜÏ. 7.4.8. Դաս IV

Դաս III: Փափուկ քիմքի, կարծր քիմքի, ատամնաբնային ելունի բնածին լրիվ
ճեղքվածքներ (միակողմանի և երկկողմանի):
Դաս IV: Ատամնաբնային ելունի և քիմքի առաջնամասի բնածին ճեղքվածքներ`
- մասնակի (միակողմանի և երկկողմանի),
- լրիվ (միակողմանի և երկկողմանի):
Առաջային ճեղքվածքը պայմանավորված է առաջնային քիմքի արատավոր զարգացմամբ՝ մեզենքիմային պակասի պատճառով: Հետին ճեղքվածքի
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առաջացման պատճառը երկրորդային քիմքի արատավոր զարգացումն է՝
քմային դարակների սխալ ձուլման հետևանքով:
Երիտասարդ հիվանդների համար չի կարելի պատրաստել մշտական
պրոթեզներ: Փոխարենը կարելի է պատրաստել ժամանակավոր և լավ հարմարեցված պրոթեզներ: Ժամանակավոր պրոթեզները մշտականով փոխարինվում են մոտավորապես 25 տարեկանում: Մասնակի շարժական պրոթեզը
նախընտրելի է անշարժ պրոթեզից, քանի որ այն ավելի էսթետիկ է լնդային
շրջագծի վերականգնման դեպքում և կարող է ծածկել մնացորդային ոչ էսթետիկական ալվեոլյար ճեղքվածքը: Այս արատները վերացնելու ժամանակ
ամենակարևոր գործոնը էսթետիկայի առկայությունն է:
Հարկ է նշել, որ այս հիվանդների մեծ մասը ենթարկվել է արատի վիրաբուժական բուժման՝ նախքան օրթոպեդ-ստոմատոլոգին նրանց դիմելը: Այն
հիվանդները, որոնց ալվեոլյար ճեղքվածքները լցնում են ոսկրային պատվաստներով, ավելի հեշտ են պրոթեզավորվում, քան բաց ճեղքվածքներ ունեցողները
(նկ.7.4.9):

Նկ. 7.4.9. ա) Ալվեոլյար ճեղքվածք՝լցված ոսկրային պատվաստով,
բ) բաց ալվեոլյար ճեղքվածք:

Քիմքի հետին ճեղքվածքները սովորաբար բուժվում են օբտուրատորներով
և քիմքը բարձրացնող պրոթեզներով: Դիմածնոտային պրոթեզավորման այս
ապարատները դասվում են պայմանական պրոթեզների շարքին (ՄՇՊ, ԼՇՊ,
ՄԱՊ):
Իմպլանտների տեղադրման նախագծի վերլուծությունը շրթունքի և քիմքի ճեղքվածքների դեպքում: Սովորաբար վերին ծնոտի կողմնային մշտական
կտրիչներն այս դեպքերում բացակայում են: Բացակայող ատամը (կողմնային
կտրիչը) կարելի է վերականգնել մասնակի անշարժ պրոթեզով, մասնակի
շարժական պրոթեզով, Մերիլանդի կամրջով կամ մեկ ատամին փոխարինող
իմպլանտով:
Իմպլանտներն ունեն հետևյալ առավելությունները`
 հենակետային ատամների հղկման կարիք չկա,
 բացառվում է բնական ատամի ավելորդ բեռնվածությունը,
 ուժ է հաղորդվում պատվաստված ոսկրին (նվազում է պատվաստի
ներծծումը):
Վերին ծնոտի ձեռքբերովի արատներ
Ձեռքբերովի արատների մեծ մասն առաջանում է նորագոյացությունների
վիրահատական բուժման (ռեզեկցիայի) պատճառով:
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Բարորակ ախտահարումները պետք է ավելի փոքր հատել: Դրանք հեշտ
են վերականգնվում, մինչդեռ չարորակ նորագոյացությունների դեպքում շատ
դժվար վերականգնվող տարածուն հատում:
Վերին ծնոտի շրջանում հաճախադեպ ուռուցքներն են`
 էպիդերմոիդ քաղցկեղը (հիմնականում վերին ծնոտային խոռոչում),
 թքագեղձի ուռուցքները (պլեոմորֆիկ ադենոմա, ադենոկիստոզ կարցինոմա, մուկոէպիդերմոիդ կարցինոմա և ադենոկարցինոմա),
 մեզենքիմային կարցինոման (լիմֆոսարկոմա, ռաբդոմիոսարկոմա,
խոնդրոսարկոմա, նեյրոֆիբրոսարկոմա, անգիոսարկոմա և օստեոսարկոմա),
 բարորակ մեզենքիմային ուռուցքները (ֆիբրոմա, հեմանգիոմա, անգիոլեյոմիոմա, անգիոբլաստոմա, ֆիբրոլիպոմա և միքսոմա):
Դենտալ ծագում ունեցող ուռուցքները նույնպես կարող են առաջանալ
քիմքում:
Միջին գծի գրանուլոմայի, Վեգեների գրանուլեմատոզի, մուկորմիկոզի և
ասպերգիլոզի դեպքում, որոնք նորագոյացություններ չեն, բուժման ընթացքում
նույնպես կարող է վիրաբուժական հատման անհրաժեշտություն առաջանալ:
Վերին ծնոտի ձեռքբերովի արատի մյուս հիմնական պատճառը վնասվածքն է: Ոչ ոք նախապես չի կարող գուշակել վնասվածքից առաջացած արատի
բնույթն ու աստիճանը. դրանք պետք է քննարկվեն առանձին:
Վերին ծնոտի ձեռքբերովի արատների տեսակները: Վերին ծնոտի ձեռքբերովի արատները սովորաբար դասակարգվում են ըստ դրանց բարդության
աստիճանի: Եթե վերին ծնոտն ամբողջովին հատված է, ապա արատը
դիտարկվում է որպես ամբողջական մաքսիլեկտոմիա: Վերին ծնոտի կամ քիմքի
մի մասի հատումը մասնակի մաքսիլեկտոմիա է:
Արամանին առաջարկեց վերին ծնոտի մասնակի արատների դասակարգում` ըստ դրանց բարդության աստիճանի.
Դաս l: Աղեղի կեսը և քմային հարակից դարակն ընդգրկող միակողմանի արատ
(արատը տարածվում է միջին գծով, իսկ աղեղի այդ կողմի բոլոր ատամները
բացակայում են, նկ.7.4.10):
Դաս ll: Աղեղի ժանիքից հետ եղած հատվածն ընդգրկող միակողմանի արատ
(ժանիքից հետ եղած ատամները բացակայում են, նկ.7.4.11):

Նկ. 7.4.11. Դաս II

Նկ. 7.4.10. Դաս I

Դաս lll:
Քմային դարակների կենտրոնական մասն ընդգրկող արատ (բոլոր ատամները
կարող են առկա լինել, նկ.7.4.12):
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Դաս lV: Աղեղի մի կողմը և կտրիչային ոսկորն ամբողջությամբ ընդգրկող
երկկողմանի արատ (առաջային բոլոր ատամները և մի կողմի հետին
ատամները բացակայում են, նկ.7.4.13):

Նկ. 7.4.12. Դաս III

Նկ. 7.4.13. Դաս IV

Դաս V:
Երկկողմանի հետին արատ (առաջային ատամները մինչև P2-ն առկա են,
նկ.7.4.14):
Դաս Vl: Երկկողմանի առաջային արատ (առաջային ատամները մինչև P2-ը
բացակայում են, նկ 7.4.15):

Նկ. 7.4.15. Դաս VI

Նկ. 7.4.14. Դաս V

Ռեզեկցիայի հետևանքով առաջացած արատները կարող են վերականգնվել օբտուրատորների միջոցով:
Հավելյալ մանրամասները կքննարկվեն հաջորդ բաժնում:
ՍՏՈՐԻՆ ԾՆՈՏԻ ԱՐԱՏՆԵՐ
Ստորին ծնոտի բնածին արատներ
Ստորին ծնոտի բնածին արատները, որոնց դեպքում դիմածնոտային
պրոթեզավորման կարիք կա, հազվադեպ են: Ստորին ծնոտի բնածին արատներն են միկրոգնաթիան, մանդիբուլոֆացիալ դիզօստոզները, քունքստործնոտային հոդի անկիլոզը և այլն:
Ստորին ծնոտի ձեռքբերովի արատներ
Ինչպես նշվել է վերին ծնոտի արատների նկարագրության մեջ, նորագոյացությունների ռեզեկցիան ստորին ծնոտի ձեռքբերովի արատների առաջացման հիմնական պատճառներից է:
Լեզվի, ըմպանի, բերանի հատակի տափակ բջջային քաղցկեղը (squamous
cell carcinoma) պետք է անպայման ենթարկվի ռեզեկցիայի: Այս ուռուցքները
սովորաբար ենթարկվում են կամ վիրաբուժական կամ ճառագայթային բուժման կամ՝ երկուսին էլ: Երբ ախտահարվում են նաև պարանոցի խորանիստ
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ավշային հանգույցները, անհրաժեշտ է արմանական հատել պարանոցի
ավշային հանգույցները:
Ստորին ծնոտի ռեզեկցիան հաճախ կարող է հանգեցնել խոսելու և կուլ
տալու ֆունկցիաների խանգարման (դիսֆունկցիայի), որոնց վերականգնումը շատ դժվար է:
Ստորին ծնոտի վնասվածքային արատներն
առանձին կքննարկվեն հաջորդ բաժնում:
Ստորին ծնոտի ձեռքբերովի արատների
տեսակները: Ստորին ծնոտի արատները դասակարգվում են` պայմանավորված ռեզեկցիայի ծավալով կամ ոսկրի կորստի աստիճանով:
 Չընդհատվող արատ, որի դեպքում ստորին
ծնոտի վերին հատվածը ռեզեկցված է, իսկ ստորին
սահմանն ամբողջական է, այսինքն՝ արատը
տեղաբաշխված է ատամնաբնային ելունի սահմանում, և ստորին ծնոտի մարմնի ամբողջականուՆկ. 7.4.16. Ստորին ծնոտի
թյունը խախտված չէ: Այս արատները որևէ շեղում
չընդհանտվող և ընդհատվող (դեվիացիա) չեն առաջացնում, և ծնոտը հեշտ է
արատներ
վերականգնվում (նկ.7.4.16.ա):
գ. Ստորին ծնոտի ընդհատվող արատ:
 Ընդհատվող արատ, որի դեպքում ստորին
ծնոտի ամբողջական հատվածը (սեգմենտը) ռեզեկցված է: Երբ ստորին ծնոտի
պահպանված հատվածների միջև կապ չկա, տեղաշարժման պատճառով
նկատվում է ստորին ծնոտի միջին գծի շեղում: Շեղումը կարող է առաջանալ նաև
վիրահատման ժամանակ, երբ պահպանված եզրերը մոտեցնում են՝ անընդհատություն ստեղծելու նպատակով: Այս արատների դեպքում մեծ է դեմքի
աղավաղման աստիճանը (նկ.7.4.16.բ, գ):
Երբ ոսկրի ամբողջականությունը վերականգնվում է ոսկրային պատվաստով վիրահատմամբ, և միացվում են ոսկրային պահպանված հատվածները
(սեգմենտները), ապա ստորին ծնոտի շեղումները կամ իսպառ բացակայում են,
կամ շատ քիչ են նկատվում:

ա. Ստորին ծնոտի չընդհատվող

բ. Ստորին ծնոտի ընդհատվող արատ:

Նկ. 7.4.16. Ստորին ծնոտի չընդհատվող և ընդհատվող արատներ
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Ստորին ծնոտի ձեռքբերովի արատների դասակարգումը՝ ըստ Կանտորի
և Կուրտիսի.
Դաս l: Եզրային մասնահատում (չընդհատվող արատ), որի դեպքում հեռացված է ալվեոլյար ելունի և ծնոտի մարմնի մի մասը, իսկ ծնոտի ստորին եզրը
պահպանված է (նկ.7.4.17):

Նկ 7.4.17. Դաս I եզրային:

Նկ.7.4.18. Դաս II:

Նկ. 7.4.19. ա. Դաս IIա

Նկ. 7.4.19. բ. Դաս IIբ

Նկ. 7.4.19. գ. Դաս IIգ

Նկ. 7.4.20. Դաս III

Նկ 7.4.21. Դաս IV

Նկ 7.4.22. Դաս V
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Դաս ll: Հատվածային մասնահատում (ընդհատվող արատ), որի դեպքում
միջին գիծը չի հատվում (նկ.7.4.18):
ա. P2-ից հետ երկկողմանի մասնահատում (նկ.7.19.ա),
բ. կողմնային կտրիչից հետ միակողմանի մասնահատում (նկ.7.4.19.բ),
գ. ծնոտի մի կողմում կողմնային կտրիչից հետ, իսկ մյուս կողմում՝ P2-ից
հետ` տեղաբաշխված երկկողմանի մասնահատում (նկ.7.4.19.գ):
Դաս lll: Ստորին ծնոտի մասնահատում, որը հասնում է միջին գծին կամ
հատում է այն (նկ.7.4.20):
Դաս lV: Ստորին ծնոտի և քունքստործնոտային հոդի մասնահատում
(նկ.7.4.21):
Դաս V: Առաջային հատվածի մասնահատում (նկ.7.4.22):
ՔՄԸՄՊԱՆԱՅԻՆ ԱՐԱՏՆԵՐ
Քմըմպանային արատները բնույթով քթըմպանային և բերանըմպանային
հաղորդակցության փակմանը խանգարող քմային արատներ են: Փակման
բացակայությունը խանգարում է խոսելու և կուլ տալու ֆունկցիաներին:
Քանի որ խոսքը ձևավորված ֆունկցիա է, ուստի այն վիրաբուժական միջամտությունների կամ բնածին անոմալիաների դեպքում հեշտությամբ կարող է
խանգարվել՝ առաջացնելով ռնգախոսություն (ռինոլալիա):
Քմըմպանային արատների պատճառները: Քմըմպանային արատները
կարող են առաջանալ բնածին անոմալիաների (քիմքի ճեղքվածք), զարգացման
շեղումների (կարճ կարծր կամ փափուկ քիմք), ձեռքբերովի նյարդաբանական
արատների և նորագոյացությունների՝ քթի խոռոչի մեծացման և խոսքի
հստակության վատացման հանգեցնող վիրաբուժական հատման հետևանքով:
Քմըմպանային արատների տեսակները: Քմըմպանային արատները լինում են բնածին և ձեռքբերովի:
Քմըմպանային բնածին արատներ
Այսպիսի դասակարգումը պայմանավորված է հյուսվածքների ֆիզիոլոգիական և կառուցվածքային ամբողջականությամբ:
1.
Քմըմպանային ֆիզիոլոգիական արատներ (քմային անբավարարություն): Այս արատը դրսևորվում է այն դեպքում, երբ քմըմպանային կառուցվածքային միավորները կանոնավոր են, սակայն փակման
մեխանիզմը բացակայում է, օրինակ՝ նյարդաբանական հիվանդությունների դեպքում, ինչպիսիք
են myastenia gravis-ը, ինսուլտը,
գլխի
փակ
վնասվածքները
(նկ.7.4.23):
Նկ. 7.4.23. Քմըմպանային ֆիզիոլոգիական արատ:

2.
Կառուցվածքային
ամբողջականության
խախտմամբ
առաջացող
քմըմպանային արատներ (քմային թերություններ): Այս արատները դրսևորվում
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են այն դեպքում, երբ փափուկ քիմքի շարժունակությունը բնականոն է, բայց
երկարությունը բավարար չէ քմըմպանային ամբողջական փակման համար,
օրինակ՝ քիմքի ճեղքվածքը և փափուկ քիմքի արատները (նկ.7.4.24):
Քմըմպանային ձեռքբերովի
արատներ
Ձեռքբերովի քմըմպանային
արատները բաժանվում են երկու
խմբի`
1. նորագոյացությունների
վիրաբուժական ռեզեկցիայի հետևանքով առաջացող արատներ,
Նկ.7.4.24. Քմըմպանային անատոմիական արատ:
2. վնասվածքների և նյարդային
անբավարարության հետևանքով առաջացող արատներ:
Քմըմպանային արատների բուժումը.
 Քմային անբավարարության հետևանքով առաջացած քմըմպանային
բնածին արատները կարող են վերացվել վիրաբուժական ռեկոնստրուկտիվ
եղանակով, որին պետք է հետևի օբտուրատորի ներմուծումը՝ քմային
մնացորդային անբավարարությունը նույնպես վերացնելու համար:
 Կառուցվածքային ամբողջականության խանգարման հետևանքով առաջացած քմըմպանային բնածին արատների բուժումը հնարավոր է քիմքի
վիրահատմամբ:
 Վիրաբուժության ռեզեկցիայի հետևանքով առաջացած քմըմպանային
ձեռքբերովի արատների բուժումը հնարավոր է վիրաբուժությամբ (ռեկոնստրուկցիայով) և պրոթեզավորմամբ (օբտուրատրով):
 Վնասվածքից և նյարդային (նյարդային) անբավարարությունից առաջացած
քմըմպանային ձեռքբերովի արատների վերացումը հնարավոր է
պրոթեզավորման եղանակով՝ քիմքը բարձրացնող պրոթեզների օգտագործմամբ:
ԱՐՏԱԲԵՐԱՆԱՅԻՆ ԱՐԱՏՆԵՐ
Արտաբերանային արատներն առաջանում են վնասվածքների, նորագոյացությունների կամ բնածին անոմալիաների (զարգացման խանգարումների)
դեպքում: Վնասվածքից առաջացող արտաբերանային արատները դասվում են
վնասվածքային արատների շարքին:
Գլխի և պարանոցի հաճախադեպ նորագոյացություններն են`
 էպիթելային ուռուցքները (դեմքի էպիթելային ուռուցքները կարող են
ունենալ մելանոցիտիկ, կերատինոցիտիկ կամ ադրենալ (մակերիկամային)
ծագում),
 շարակցական հյուսվածքի ուռուցքները՝ ադենոման, ֆիբրոման, լեյոմիոման, լիմֆոման:
Վիրահատությունից (ռեզեկցիայից) հետո հաջորդում է հիվանդների օրթոպեդիկ վերականգնման (ռեաբիլիտացիայի)փուլը: Պրոթեզները պետք է համապատասխանեն ուռուցքների չափերին, սահմաններին և տեղաբաշխմանը:
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Դիմածնոտային պրոթեզավորման կարիք ունեցող արտաբերանային
բնածին անոմալիաներ են ականջի, աչքի, քթի, շրթունքի և այտի արատները:
 Ականջի արատներն են՝
- միկրօտիան (փոքր ականջ), որը զուգորդվում է լսողական արտաքին անցուղու
ատրեզիայի (բացակայության) հետ,
- անօտիան (ականջի խեցու ամբողջական բացակայություն),
- ականջի փոքր արատները:
 Քթի արատներն առաջանում են վիրահատության` ռինոտոմիայի
հետևանքով:
 Աչքի արատներն են՝
- ակնագնդի արատը՝ ինտակտ կոպերով,
- ակնագունդը և կոպերն ընդգրկող արատը:
Աչքի արատների մեծ մասն առաջանում է վիրաբուժական միջամտությունից, որոնցից են ակնագնդի էվիսցերացիան (կամ էկզենտերացիա)՝
սկլերայի պահպանմամբ, էնուկլեացիան և էքսցենտրացիան:
 Շրթունքի և այտի արատներն են՝
- կրկնակի շրթունքը,
- հեմիֆացիալ միկրոսոմիան և այլն:
 Վերոնշյալ արատների համակցությունը:
Այս պրոթեզների պատրաստման կարևորագույն խնդիրը գեղեցիկ դիմագծերի (էսթետիկայի) ապահովումն է: Այդ պատճառով այս պրոթեզների մեծ
մասը ֆունկցիոնալ չէ:
Ամենաշատ օգտագործվող դիմածնոտային արտաբերանային պրոթեզները նկարագրված են հաջորդ բաժնում:
ՎՆԱՍՎԱԾՔԱՅԻՆ ԱՐԱՏՆԵՐ
Այսօրինակ արատների առաջացման ընդհանուր պատճառը ֆիզիկական,
ջերմային ու էլեկտրական ազդակներից առաջացող վնասվածքներն են:
Վնասվածքները կարող են դասակարգվել հիվանդությունների միջազգային
դասակարգմամբ՝ կոչվելով դիտավորյալ և դիպվածային վնասվածքներ:
Դիպվածային վնասվածքների պատճառներն են՝
- ճանապարհատրանսպորտային վթարները,
- բարձր տեղից ընկնելը,
- հրդեհները և այրվածքները,
- թունավորվելը,
- ասպիրացիան,
- հրազենային պատահական վիրավորումները,
- ավիավթարները,
- ջրային տրանսպորտի վթարները,
- էլեկտրական հոսանքահարումը:
Վնասվածքային արատները նեոպլաստիկ (նորագոյացություններից առաջացած) արատներից տարբերվում են նրանով, որ.
 Չեն առաջանում կանխատեսվող մասերում:
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Հիվանդները սովորաբար չեն ունենում օրգանիզմի ընդհանուր խնդիրներ,
համակարգային
հիվանդություններ
(նեոպլաստիկ
արատներով
հիվանդները հաճախ ունեն համակարգային բարդություններ): Այդ պատճառով այս հիվանդներն ավելի հեշտ են ապաքինվում, քան նեոպլաստիկ
արատներ ունեցողները:
Վնասվածքային արատներ ունեցող հիվանդներն ավելի պահանջկոտ են
էսթետիկայի հարցում, քան նեոպլաստիկ արատներ ունեցողները:
Դիմածնոտային վնասվածքների տեսակները

Դիմածնոտային վնասվածքները կարելի է խմբավորել հետևյալ կերպ`

կարծր հյուսվածքների վնասվածքներ՝ ներառյալ գանգի, ակնակապիճի,
քթի, ծնոտների կոտրվածքները,

փափուկ հյուսվածքների վնասվածքներ՝ ներառյալ քունքստործնոտային
հոդը և վնասվածքի շրջանի մյուս փափուկ հյուսվածքները:
Ինչպես նշվեց, վնասվածքի դեպքում վնասվածության աստիճանը և պահանջվող ռեաբիլիտացիան անկանխատեսելի են: Այս արատները վերացնելու
համար օրթոպեդ-ստոմատոլոգները պետք է ունենան դիմածնոտային վնասվածքների և դրանց բուժման մասին համալիր և հիմնավոր գիտելիքներ:
Այս վնասվածքները խիստ կարևորվում են, երբ առաջանում են մասնակի
կամ լրիվ անատամ հիվանդների շրջանում, որոնց համար պրոթեզը կարող է
ծառայել որպես բեկակալ՝ կոտրված հատվածները մոտեցնելու և ամրացնելու
(ֆիքսելու) համար:
Վնասվածքներով հիվանդների բուժման նպատակները
Վնասվածքով հիվանդների բուժման հիմնական նպատակները վեցն են.
1. Բերանով սննդի ընդունման վերականգնում: Սա վերականգնման
առաջնային նպատակն է. հիվանդի համար կարևորը սնունդը կանոնավորապես ընդունելն ու ծամելն է:
2. Քիմքի փակում, որը կարելի է իրականացնել վիրաբուժական եղանակով
կամ ժամանակավոր պրոթեզի միջոցով:
3. Լեզվի զգացողության և շարժունության ապահովում, որն անհրաժեշտ է
ծամելու և խոսելու ժամանակ լեզվի աշխատանքի համար: Լեզվի
շարժունակությունը սահմանափակող սպիացած հանգույցները պետք է
հեռացվեն:
4. Շուրջբերանային օրգանների կանոնավոր գործունեության ապահովում,
որի դեպքում շրթունքը պետք է լինի շարժուն, որպեսզի կառավարի թքի
և սննդագնդի տեղաշարժը:
5. Վերին և ստորին ծնոտների վերակառուցում: Կմախքային և ատամնային
վերակառուցումն անհրաժեշտ է ճիշտ օկլուզիա ստանալու համար
(ծամիչ ֆունկցիա):
6. Տեսք: Տեսքի վերականգնումը առաջնային և խիստ կարևոր նպատակներից է:
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Վնասվածքով հիվանդների բուժումը սովորաբար իրականացվում է չորս
փուլով.
I փուլը հիվանդի վիճակի առաջնային կայունացումն է (ստաբիլիզացիան),
որը տևում է 2 շաբաթ: Այդ ընթացքում բժիշկը հետևություններ է անում և
կազմում է բուժման պլանը:
II-ը սկզբնական բուժման փուլն է, որը տևում է 2-8 շաբաթ: Այս փուլում
իրականացվում են միջծնոտային ամրակցումը (ֆիքսացիան), բեկակալումը
(շինավորումը), էնդոդոնտիկ բուժումը և այլն:
III-ը բուժման միջանկյալ փուլն է, որը տևում է 3-8 ամիս: Այս փուլում
պատրաստվում են այն պրոթեզները, որոնցով հնարավոր է ուղղել առաջացած
ձևափոխությունները և վերականգնել հյուսվածքների կանոնավոր ուրվագծերը:
IV-ը բուժման վերջնական փուլն է, որը տևում է 5-6 ամսից մինչև 3 տարի:
Մշտական պրոթեզները, ինչպիսիք են լրիվ շարժական պրոթեզը, մասնակի
անշարժ պրոթեզը, իմպլանտը և այլն, պատրաստվում են այս փուլում:
ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ԱՐԱՏՆԵՐԻ ՊՐՈԹԵԶԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ
ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՊՐՈԹԵԶՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ
Գործնականում պատրաստվել են տարբեր տեսակի դիմածնոտային
պրոթեզներ: Ըստ տեղակայման, կիրառման և վերականգնվող շրջանի՝
դիմածնոտային պրոթեզները դասակարգվում են հետևյալ կերպ.
Դիմածնոտային պրոթեզներ

վերին ծնոտի պրոթեզներ ՝

լրիվ շարժական պրոթեզներ,

մասնակի շարժական պրոթեզներ,

օբտուրատորներ,

իմպլանտներ,

ստորին ծնոտի պրոթեզներ`

լրիվ շարժական պրոթեզներ,

մասնակի անշարժ պրոթեզներ,

ապարատներ ստորին ծնոտի վարժությունների համար,

իմպլանտներ,

արտաբերանային`

ականջի պրոթեզներ,

աչքի պրոթեզներ,

քթի պրոթեզներ,

համակցված պրոթեզներ,

շրթունքի և այտի պրոթեզներ,

համակցված պրոթեզներ:
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ԼՐԻՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ՊՐՈԹԵԶՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ
ՊՐՈԹԵԶԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
Դիմածնոտային արատները լրիվ անատամ հիվանդների շրջանում սովորաբար վերացվում են լրիվ շարժական ձևափոխված ատամնաշարերով՝
պրոթեզներով: Քանի որ արատի չափը և աստիճանը շատ փոփոխական են,
ուստի պրոթեզների պատրաստման հստակորեն սահմանված կանոններ չկան:
Այս բաժնում կքննարկվեն դիմածնոտային արատները վերացնող լրիվ
շարժական պրոթեզների օգտագործումը:
Շրթունքի և քիմքի ճեղքվածքներ ունեցող հիվանդների լրիվ շարժական
պրոթեզների առանձնահատկությունները
 Դժվար է պատրաստել լրիվ շարժական պրոթեզ քիմքի ճեղքվածք ունեցող հիվանդի համար, որովհետև վերին ծնոտի չափը ստորին ծնոտի համեմատությամբ շատ փոքր կլինի՝ դեպի վար և դեպի առաջ աճի նվազեցման
պատճառով:
 Այս հիվանդների շրջանում քմային կամարը խոր չէ (մակերեսային է),
իսկ պահպանված ալվեոլյար ելունի բարձրությունը իջած է, որ կարող է
հանգեցնել կայունության խանգարման:
 Ալվեոլյար ելունների ապաճի հետևանքով միջկամարային (վերին և
ստորին ծնոտների միջև) տարածությունն աճում է:
 Հնարավոր չէ ձեռք բերել պատշաճ հենակետ՝ քիմքի ոսկրի նվազման
պատճառով:
 Վիրահատական միջամտությունից հետո փափուկ քիմքի սպիացման
հետևանքով դժվարանում է տատանվող «Ա» գիծը տարբերելը:
 Սպիացած հյուսվածքներն ավելի ամուր և ուժգին են դիմադրում
ճնշմանը, հետևաբար այդ հատվածներում պրոթեզը պետք է ռելիեֆայնություն
ունենա:
 Հիվանդը պետք է տեղեկացված լինի բուժման բարդությունների մասին:
 Մինչև դրոշմ ստանալը քթի խոռոչի հետ հաղորդակցվող մասերը պետք
է փակել վազելինով ներծծված թանզիվով:
 Պետք է խուսափել մետաղական օքսիդի և գիպսե դրոշմանյութերից,
որովհետև դրանք կարող են թափանցել ֆիստուլոզ բացվածքների մեջ և դուրս
չգալ: Նախընտրելի են թերմոպլաստիկ և ալգինատային դրոշմանյութերը:
 Երկրորդ բուժայցին թերմոպլաստիկ դրոշմանյութով ձևավորում են
անհատական գդալի եզրերը և արատի հատվածը, որպեսզի դրոշմը ճշգրիտ
արտապատկերի արատի սահմանները: Դրոշմը պետք է ստանալ արագ
կարծրացող <<Regular bodied>> սիլիկոնային դրոշմանյութերով:
 Սպիների առկայության դեպքում դժվար է արձանագրել շրթունքային
անցման ծալքի ճիշտ խորությունը: Շրթունքները պետք է անընդհատ շարժվեն
ներքև, առաջ և կողք՝ ճշգրիտ խորություն արձանագրելու համար:
 Ժամանակավոր ատամնաշարի համար դժվար է պատրաստել լավ հենք,
ուստի մշտական ատամնաշարի հենքը պատրաստելիս պետք է նկատի առնել և
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շտկել ժամանակավոր ատամնաշարի թերությունները՝ ավելի լավ կայունություն ապահովելու համար:
 Ատամնաշարի հենքի հետին սահմանի սահուն անցումը դեպի հյուսվածքներ
ապահովելու համար այն պետք է վերջանա
սպիների միջանկյալ փոսության մեջ՝
խուսափելով լեզվի կողմից միջամտությունից
Նկ. 7.4.25. Ատամնաշարի հետին
(նկ. 7.4.25):



Վերին ծնոտի օկլյուզիոն գլանակը
պետք է ուրվագծվի ըստ սպիացած
շրթունքի շրջագծի:

սահմանը պետք է վերջանա փափուկ
քիմքի վրա եղած սպիների
միջանկյալ փոսության մեջ

 Գեղագիտական
նկատառումով
վերին ծնոտի ատամները պետք է դասավորել
հնարավորինս
ուղղահայաց
դիրքով: Սկզբում դասավորվում են ստորին
ատամները, որոնք ուղեցույց են ծառայում
վերին ծնոտի ատամների տեղադրման
համար:
 Ատամները շարվելու ժամանակ
հիվանդի ներկայությունը ցանկալի է:
 Շրթունքի սպիին հարակից ատամը՝
Նկ. 7.4.26. Գեղագիտական
սովորաբար կողմնային կտրիչը, պետք է
նկատառումով շրթունքի սպիին կից
տեղադրվի օկլյուզիոն հարթություններից կողմնային կտրիչը պետք է տեղակայվի
վեր՝ լեզվային աննշան պտտմամբ նպաս- օկլյուզիոն հարթությունից վեր՝ լեզվային
պտտմամբ:
տելով սպիի սակավ տեսանելիությանը
(նկ.7.4.26):
 Գեղագիտական նկատառումներով ատամնաշարի հենքի շրթնային եզրը
պետք է բարակ և փոքր լինի:
 Ատամնաշարի վերամշակումից հետո պլաստմասսայի փոքր արտացցվածքները և անկանոնությունը պետք է հղկել՝ նախքան բերանի խոռոչում
տեղադրելը:
 Շրթունքի նախադռան ամբողջ հատվածը պետք է ճշգրտվի միայն պրոթեզի փորձարկումից և ճշգրտող մածուկով կամ մոմով ստուգելուց հետո:
 Ամբողջական ատամնաշարեր կարելի է պատրաստել առողջ մնացած
ատամների, իմպլանտների կամ երկուսի վրա միաժամանակ: Կարելի է նաև
պատրաստել հետին ատամների վրա արհեստական պսակներ ունեցող վերին
ծնոտի մասնակի պրոթեզ:
Ամբողջական մաքսիլեկտոմիայի արատների դեպքում նախատեսվող
լրիվ շարժական պրոթեզներ
 Այս հիվանդների վերին ծնոտն ունի մեծ արատ. ատամնաբնային
պահպանված կատարի ուղիղ կեսը չկա:
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 Վատ ռետենցիան օդի արտահոսքի, անբավարար հենարանի և անկայունության պատճառով է, որը պայմանավորված է հյուսվածքների կրող
մակերեսի նվազմամբ և պերիֆերիկ լիարժեք հերմետիկության խանգարմամբ:
 Արատի ուրվագիծը և կարծր քիմքի պահպանված հատվածը պետք է
ներգրավվեն՝ պրոթեզի ռետենցիան մեծացնելու համար:
 Պահպանված մնացորդային ալվեոլjար կատարի բարձրությունը և
շրջագիծը նույնպես պայմանավորում են ատամնաշարի կայունությունը:
 Լրիվ շարժական ատամնաշարի արատի մասում տեղակայված հատվածը ատամնաշարի օբտուրատորն է (նկ. 7.4.27): Արատի սահմաններում
օբտուրատորի պտույտի հնարավորությունը պայմանավորված է երեք
գործոնով`
- պահպանված կարծր քիմքի մեծությամբ և ուրվագծով,
- արատի լորձաթաղանթային ծածկույթի չափերով և ուրվագծով,
- ներքնափոսերի և արատի սահմաններում ու դրա պերիֆերիկ մասերում
հենակետային շրջանների առկայությամբ:
Նկ. 7.4.27. Արատի մեջ տեղակայված
 Ատամնաշարը կարող է նաև
լրիվ շարժական ատամնաշար
պտտվել արատի առաջային պատի շուրջ,
օբտուրատորով:
ինչպես պրոթեզն է պտտվում ծամելու
ընթացքում:
 Քմային քառակուսի կամ օվալաձև
կամար ունեցող հիվանդների շրջանում
ռետենցիան և կայունությունն ավելի
բարձր են, քան կոնաձև կամար ունեցող
հիվանդներինը,
որն
առաջանում
է
մակերեսի մեծացման հետևանքով:
Նկ. 7.4.28. Արատի շուրջը ձևավորված
օղակաձև պահող սպին:
 Արատի վրա տեղադրված մաշկային լաթի (պատվաստի) և բերանի
լորձաթաղանթի միջև առաջանում է օղակաձև սպի (նկ. 7.4.28): Այն բավականին
առաձգական է և հեշտացնում է պրոթեզը դնելն ու միաժամանակ՝ բավականին
պինդ է, որի շնորհիվ կանխում է պրոթեզի հանկարծակի տեղաշարժը: Այդ սպին
գործում է «քսակի թելի» պես՝ ապահովելով հավելյալ ռետենցիա, և ավելի բարձր
ռետենցիա ստանալու նպատակով պետք է ատամնաշարի եզրերն ընկղմել այդ
օղակի մեջ:
 Հավելյալ ռետենցիա կարելի է ստանալ, եթե ատամնաշարը երկարաձգվի մինչև փափուկ քիմքի քթային մակերես կամ քթային անցուղի: Այս
երկարաձգման դեպքում պետք է օգտագործվեն էլաստիկ նյութեր՝ ռեսպիրատոր
էպիթելի վրա գրգռիչ ազդեցությունը կանխելու նպատակով:
 Դրոշմը սովորաբար ստանում են ոչ դարձուն հիդրոկոլոիդներով: Նախքան դրոշմ ստանալը արատի մակերեսը պետք է մաքրվի թքից (լորձից):
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 Եթե հնարավոր չէ ստանդարտ գդալի մեջ լցնել անհրաժեշտ քանակով
դրոշմանյութ, ապա նախքան գդալը տեղադրելը պետք է դրոշմանյութը
ներարկիչով լցնել արատի մեջ:
 Ախտորոշիչ մոդելները պատրաստում են ատամնաբուժական գիպսով,
անբարենպաստ ներքնափոսերը մոդելի վրա փակվում են:
 Նախընտրելի է անհատական գդալի եզրերի հատվածային ձևավորումը:
Սկզբում ձևավորվում են պերիֆերիկ հատվածները, հետո՝ արատի շրջանը՝
հետևելով սպիի օղակին:
 Այդ դեպքում ամենակարևորը փափուկ քիմքի հարակից եզրի ձևավորումն է, քանի որ խոսելիս և կուլ տալու ընթացքում դրանով է պայմանավորված պրոթեզի ֆունկցիոնալ կայունությունը:
 Կերպառուից անհատական գդալը դրոշմանյութի համար տարածության հնարավորություն է ընձեռում: Դրոշմն
ստանում են սովորականի պես:
 Օկլյուզիոն ուղղահայաց
փոխհարաբերությունը գրանցվում է սահմանված մեթոդով: Որպես արձանագրիչ
միջոց կարելի է օգտագործել արձանագրիչ
մոմ կամ սիլիկոն:
 Քանի որ վերին ծնոտի մոդելն այս
հիվանդների շրջանում սովորաբար լայն է
լինում (քանի որ այն ընդգրկում է արատը),
ուստի կարող են կիրառվել ձևափոխված
արտիկուլյատորներ, ինչպիսին է TMJ
Նկ. 7.4.29. TMJ արտիկուլյատոր:
արտիկուլյատորը (նկ. 7.4.29):
 Ատամները դասավորվում են մոմե գլանակների եզրագծերին և անատոմիական կողմնորոշիչներին համապատասխան: Ատամնաշարը փորձարկվում է սովորականի պես:
 Աշխատանքային մոդելը կարող է ունենալ ավելի լայն և ռելիեֆային մակերես, քան փորձնական հենքը: Այդ պատճառով հնարավոր է վերջնական
պրոթեզի սահմանները և մակերեսը ընդարձակել:
 Ատամնաշարի հյուսվածքային մակերեսը պետք է լավ հղկվի (փայլեցվի)
պեմզայով, ատամնաշարերի գործունեության ընթացքում հյուսվածքների
ֆունկցիոնալ բեռնվածությունը նվազեցնելու համար:
 Պրոթեզի սահմանները ստուգելու համար կարելի է օգտագործել ճնշում
հայտնաբերող մածուկ:
 Սովորաբար հարկ է լինում կատարել այսպիսի ատամնաշարերի վերահենքավորում, քանի որ հյուսվածքների կազմավորման հետևանքով արատը
կարող է վերակառուցվել և փոփոխվել:

359

Մասնակի մաքսիլեկտոմիաների դեպքում նախատեսվող լրիվ շարժական
ատամնաշարեր
 Այս հիվանդների դեպքում կանխորոշումն ավելի դրական է, քան տոտալ
մաքսիլեկտոմիայի դեպքում:
 Ատամնաշարի պտույտը կարող է փոփոխվել՝ ըստ արատի տեղակայման:
 Ատամնաշարի կանխորոշումը կարող է փոփոխվել ըստ արատի չափի:
 Պատրաստման գործընթացը նույնն է (ինչպես ամբողջական
մաքսիլեկտոմիայի արատների դեպքում):

Ստորին ծնոտի կողմնային ընդհատվող արատի դեպքում նախատեսվող լրիվ
շարժական ատամնաշարեր
 Այս դեպքում առկա է ստորին ծնոտի միայն մի կեսը կամ 2/3-ը, այդ
պատճառով էլ ռետենցիան և կայունությունը փոխպայմանավորված են:
 Այսպիսի արատներ ունեցող հիվանդների մեծ մասը բուժվել է ճառագայթային թերապիայով, հետևաբար ունի ատրոֆիկ և փխրուն լորձաթաղանթ, փափուկ հյուսվածքների զգայնություն, գրգռում և խոցոտում:
 Թքի նվազ սեկրեցիան և մուցինոզ թանձր թքի առկայությունը կարող են
թուլացնել ռետենցիան:
 Ստորին ծնոտի փակման անկանոն ուղին հանգեցնում է լատերալ տեղաշարժման` ճնշում առաջացնելով ատամնաշարի վրա: Ստորին ծնոտի
շեղումը ոչ ճիշտ ուրվագծերով և ծնոտների ոչ ճիշտ հարաբերությունը
խաթարում են արհեստական ատամների կանոնավոր դասավորությունը:
 Ատամնաշարերի կանխորոշումը պայմանավորող գործոններն են`
- ոսկրի և փափուկ հյուսվածքների մասնահատման աստիճանը (փոքր
մասնահատումն ունի դրական կանխորոշում),
- լեզվի, բերանի հատակի և այտային լորձաթաղանթի ընդգրկումը
մասնահատման ընթացքում,
- լեզվի շարժողական և զգացողական վերահսկումը,
- լեզվի ծավալը և շարժունակությունը,
- լեզվի դիրքը (եթե լեզվի հիմքը մասնահատված է, այն ունի տեղաշարժված դիրք),
- ստորին ծնոտի շեղումը,
- ստորին ծնոտի բնական շարժումները,
- հետվիրահատական շրթունքի փակումը և վերահսկումը (սովորաբար
ստորին շրթունքը ռեզեկցված հատվածում տեղաշարժվում է դեպի հետ՝
հանգեցնելով շրթունքի և այտի հպման),
- ետճառագայթային հետևանքները:
 Եզրերի ձևավորման ժամանակ չմասնահատված հատվածը պետք է
ձևավորվի վերջինիս ամբողջ խորությամբ:
 Լեզվային սահմանը մասնահատված և չմասնահատված կողմերում
պետք է ճշգրտորեն արձանագրվի ատամնաշարը տեղադրելու և ռետենցիան
բարելավելու համար:
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 Պրոթեզի հենակետ կարող են ծառայել թշային դարակը, ալվեոլյար
ելունի կատարը, հետաղորիքային բարձիկը և մասնահատված ոսկրից հետ
գտնվող փափուկ հյուսվածքների բարձիկը:
 Մասնահատված կողմում շրթունքը և
այտը կարող են լինել բավականին սպիացած և
կարող են տեղաշարժել պրոթեզը: Ատամնաշարի
եզրը պետք է նախագծվի այնպես, որ ստորին
շրթունքն ուղղվի դեպի մասնահատված կողմը:
Շրթնային այս սահմանը կոչվում է շրթունքի
հենարան (նկ. 7.4.30):
 Ծնոտների փոխհարաբերությունը գրանցելիս ժամանակ վերին ծնոտի օկլյուզիոն
Նկ. 7.4.30. Ստորին ծնոտի
գլանակի շրթնային ամբողջականությունը պետք
ատամնաշար՝շրթունքի
հենարանով:
է պակասեցվի՝ ծնոտների տարբերությունը
սակավ տեսանելի դարձնելու համար:
 Լեզվի շարժունակության սահմանափակում ունեցող հիվանդների
օկլյուզիոն ուղղահայաց բարձրությունը պետք է նվազեցվի, որպեսզի չխաթարվի խոսքային գործունեությունը:
 Չմասնահատված կողմի հետին ատամները պետք է տեղակայվեն ավելի
թշային` ծամողական ճնշումը հենակետային շրջաններին ավելի շատ
փոխանցելու նպատակով:
 Մասնահատված կողմի հետին ատամները պետք է տեղակայվեն կատարից դեպի լեզուն: Այտի լորձաթաղանթի սպիները կարող են պինդ լինել,
ինչպես նաև տեղաշարժել ատամնաշարը: Վերջինս կանխարգելվում է
ատամների լեզվային տեղադրմամբ:
 Վերին ծնոտի ատամնաշարի վրա անհրաժեշտ է պատրաստել օկլյուզիոն ուղղորդիչները` նկատի առնելով դրանց տարբերությունները: Մասնահատված կողմում օկլյուզիոն ուղղորդիչները տեղակայվում են այտի կողմից,
իսկ չմասնահատված կողմում` քիմքի կողմից:
 Ստորին ծնոտի ատամները պետք է ուղղորդիչներին հպվեն առանց
նախնական ուղղորդման: Ստորին ծնոտի շարժումների ժամանակ դրական
հպում հայտնաբերելու համար այդ ուղղորդիչների վրա տեղադրվում է
արձանագրիչ մոմ:
 Պրոթեզների պատրաստման մյուս փուլերն իրականացվում են սովորականի պես:
 Անհրաժեշտ է հիվանդին զգուշացնել, որ պրոթեզները ծամելու համար
օգտագործի տեղադրելուց առնվազն մեկ շաբաթ անց:
 Ուղղորդիչները պետք է շտկվեն հետագա այցերի ժամանակ` օկլյուզիան
կարգավորելու նպատակով:
 Շրթունքի հենարանները կարող են ավելացվել ինքնակարծրացող
պլաստմասսայով` շրթունքը կծելը բացառելու նպատակով:
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ՄԱՍՆԱԿԻ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՏԱՄՆԱՇԱՐԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ
ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՊՐՈԹԵԶԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
Այս բաժնում կներկայացվեն վերին և ստորին ծնոտների տարբեր արատների վերացման համար նախատեսված մասնակի շարժական պրոթեզների
անհրաժեշտ ձևափոխությունները:

Քիմքի և շրթունքի ճեղքվածքների դեպքում նախատեսվող մասնակի
շարժական ատամնաշարեր
 Շրթունքի և փափուկ քիմքի ճեղքվածք ունեցող հիվանդների համար
(քմըմպանային անբավարարություն) պետք է պատրաստել քիմքը բարձրացնող
պրոթեզով, օբտուրատորով կամ առանց օբտուրատորի մասնակի շարժական
ատամնաշարեր:
 Ոլորապտույտ խուղակը, ինչպես նաև այլ բացվածքներ կարող են առկա
լինել այն հիվանդների շրջանում, որոնց ոսկրի պատվաստում չի կատարվել՝
ճեղքը լցնելու համար: Այս արատների մեջ դրոշմանյութի ներթափանցումը
կանխելու նպատակով դրանք պետք է փակել վազելինով պատված թանզիվե
վիրախծուծով:
 Ապաքինված փափուկ հյուսվածքներում առաջանում են ամուր սպիացումներ: Հյուսվածքների այս սպիացումները նման են լորձաթաղանթի ոլորապտույտ անշարժ ծալքերի: Այս դեպքում մասնակի շարժական ատամնաշարը
պետք է նախագծվի այնպես, որ դրա եզրերը շրջանցեն սպիները և չհատեն
դրանք:

Ամբողջական մաքսիլեկտոմիայի արատների դեպքում նախատեսվող
մասնակի շարժական ատամնաշարեր
 Պրոթեզավորման ելքը պայմանավորված է պահպանված ատամների
քանակով: Պահպանված բնական ատամները նպաստում են պրոթեզի
հարմարավետությանը, էսթետիկ տեսքին և գործունեությանը:
 Արատի չափն ազդում է պրոթեզի կայունության վրա: Մեծ արատների
դեպքում հենակետը լինում է շատ փոքր, իսկ պրոթեզը՝ ծանր և մեծ: Արատի
շրջանում պրոթեզն ունենում է առավելագույն պտույտ: Գրավիտացիոն ուժերը
(դեպի վար ձգող) կարող են ավելի վատացնել իրավիճակը:
 Պրոթեզի տեղաշարժումը պայմանավորված է քիմքի և անատամ ալվեոլյար ելունի որակով: Պրոթեզը պետք է նախագծվի այնպես, որ ծամիչ ուժերն
անատամ ալվեոլին և պահպանված ատամներին բաշխվեն հավասարաչափ:
 Անատամ շրջանը (արատը) կարող է ձգվել միջին գծից դեպի առաջ,
ինչպես նաև հետ` դեպի փափուկ քիմքը: Հետևաբար այս հիվանդների համար
պահանջվում է Քենեդիի II դասի երկար թևով մասնակի պրոթեզ:
 Քմային քառակուսի կամ օվալաձև կամարն ավելի բարենպաստ է պրոթեզավորման համար, քան կոնաձև կամարը: Քմային կոնաձև կամարը
պակասեցնում է պրոթեզի հենման մակերեսը, որը կարող է հանգեցնել արատի
մեջ պրոթեզի պտտմանը և ծամելու ընթացքում դրա շարժմանը:
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 Բնական ատամների պահպանումը բուժման առաջնային խնդիրն է:
Պրոթեզը պետք է պատրաստել այնպես, որ հենակետային ատամները զերծ
լինեն ավելորդ ուժերի ազդեցությունից: Արատի շրջանում օկլյուզիան վերաբաշխում է օկլյուզիոն ուժերի ազդեցությունը հենակետային ատամների վրա:
 Արատի տեղակայումն ազդում է բուժման արդյունքի վրա: Առավելագույն
ռետենցիան, կայունությունը և հենակետը կարելի է ստանալ` արատը օգտագործելով: Պրոթեզը պետք է ընդգրկի արատը թեքող լատերալ ուժերի
ազդեցությունը հենակետային ատամների վրա կանխելու համար:
Մասնակի ատամնաշարի նախագծման հիմնական կանոններն են.
 Ախտորոշիչ մոդելները պետք է չափագրվեն՝ բարենպաստ ներքնափոսերը, ուղեցույց շերտերի ուրվագծերը և տեղակայումը, ինչպես նաև
ներմուծման ուղին որոշելու համար:
 Արատի բարենպաստ ներքնափոսերը կարելի է օգտագործել որպես
ներմուծման ուղու բաղադրիչ: Օրինակ` եթե ընդգրկված են հետին և կողմնային
արատները, պրոթեզը նախ` պետք է տեղադրվի արատի մեջ, հետո` պտտվի
դեպի իր դիրքը:
 Կայունությունն ապահովելու համար կարելի է օգտագործել բազմաթիվ
նեցուկներ: Նեցուկների նստատեղերը պետք է կլորացվեն և փայլեցվեն, որպեսզի ապահովվի պրոթեզի նեցուկների պտտվելը՝ առանց հենակետային
ատամները պտտեցնելու:
 Ուղեցույց շերտերի, օկլյուզիոն նեցուկների կատարյալ ուրվագծեր
ստանալու և պրոթեզի ռետենցիան ապահովելու համար պետք է պատրաստվեն
ամբողջովին երեսպատված պսակներ:
 Արատի առաջային եզրին հարակից հենակետային ատամը պետք է
ունենա նեցուկ և բռնիչ` պրոթեզի պտտումը կանխելու համար:
 Առաջային հենակետերը ենթարկվում են ուղղահայաց և կողմնային մեծ
ուժերի ազդեցությանը, քանի որ արատը սովորաբար ունի փոքր հենարան,
մինչդեռ երկար բազուկները մեծացնում են ուժերի ազդեցությունը դրանց վրա:
Ուստի պրոթեզների կայունությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ է
ատամների վրա լավ հղկել նեցուկների տեղը:
 Կասկածելի հենակետային ատամները կարելի է ենթարկել էնդոդոնտիկ
բուժման և պսակի ամպուտացիայի: Տվյալ արմատը կարելի է օգտագործել
որպես պրոթեզը պահող հենակետ:
 Պրոթեզի հենագծի վրա ազդում են`
- օկլյուզիոն նեցուկների և անուղղակի բռնիչների դիրքը,
- արատի չափը և կոնֆիգուրացիան,
- պրոթեզի՝ արատի վերացման հատվածին ազդող ծամողական ուժերի
տեղակայումը և մեծությունը:
 Այս հիվանդների համար նախատեսված պրոթեզները կարող են ունենալ
տարբեր հենագծեր: Այդ հենագծերի շուրջ պտտման մեծությունը
պայմանավորված է քմային կամարի կոնֆիգուրացիայով և արատի չափով:
Կտրիչային ոսկրի հատվածում բնական ատամների պահպանումը հենագիծը
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տեղափոխում է դեպի հետ և մեծացնում է անուղղակի բռնիչների արդյունավետությունը:
 Ծամիչ մկաններում կարող է առաջանալ տարբեր աստիճանների տրիզմ:
Եթե քիմքի խորությունը և արհեստական ատամների կամ մասնակի ատամնաշարի բաղադրիչների բարձրությունն ավելի շատ է, քան բերանի բացվածքի
չափը (կտրիչների միջանկյալ անցքի առավելագույն տարածությունը), ապա
պրոթեզը չի կարող դրվել կամ հանվել:
 Լավ պատրաստված և հետին ատամների վրա տեղադրված նեցուկների
նստատեղերը կմեծացնեն հենման մակերեսը:
 Շրջագծային տարբեր բռնիչների, անուղղակի բռնիչների, երկրորդային
կապիչների, ուղեցույց շերտերի օգտագործումը կարող է մեծացնել պրոթեզի
կայունությունը:
 Երբեմն կարող են օգտագործվել պահող լեզվային և հավասարակշռող
թշային բազուկներ: Պահող լեզվային բազուկն անջատվում է հենակետային
ատամից պրոթեզի դեպի վեր շարժման ժամանակ: Սակայն այս նախագծի
դեպքում առաջանում են ավելի մեծ շարժ և ռետենցիայի թուլացում, քան
սովորական նախագծի դեպքում:
 Պահող թշային և լեզվային բազուկներ կարող են կիրառվել` կոնաձև քիմք
ունեցող հիվանդների պրոթեզների ռետենցիան մեծացնելու նպատակով:
 Հիվանդները սովորաբար կծում
են առաջային ատամներով: Արհեստական առաջային ատամներին ազդող
ծամողական ուժերը կարող են տեղահանել պրոթեզը: Այդ պատճառով
հիվանդին պետք է սովորեցնել ծամել
հիմնականում ոչ արատավոր կողմով:
Նկ. 7.4.31. Մասնակի ատամնաշարի կմախքի
 Արատի քմային մեդիալ ներք- եզրը պետք է տեղակայվի արատից 2 մմ հեռու:
նափոսը պետք է փակվի վազելինով
պատված թանզիվով: Այս շրջանի ոսկրային ներքնափոսերը կարող են ձևախախտել դրոշմի քմային հատվածը:
 Արատի լատերալ մասի ուրվագծերը պետք է դրոշմվեն հատուկ պատրաստված անհատական գդալի մեջ:
 Կմախքը
պատրաստվում
է
Նկ. 7.4.32. Ատամնաշարի հենքից դուրս
ընդունված նույն մեթոդներով:
եկող ռետենցիոն փականները, որոնք
 Ձուլված մետաղական կմախքի
պահում են ատամնաշարի օբտուրատոր
եզրը չի հասնում արատի սահմանին մոտ
մասը:
2մմ (նկ. 7.4.31):
 Օբտուրատորի ռետենցիոն փականները պետք է ձգվեն քիմքին հակադիր
և քմային կոնտուրից 2մմ վեր (նկ. 7.4.32):
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 Կմախքը փորձարկելու և հարմարեցնելու համար օգտագործում են
ճնշում հայտնաբերող նյութեր:
 Պրոթեզի օբտուրատոր մասը պատրաստվում է ակրիլային կերպառուից,
որպեսզի հնարավոր լինի այն հարմարեցնել և վերահենքավորել:
 Օբտուրատորի եզրերի ճշգրիտ երկարությունը կարող է որոշվել մոդելավորող պլաստմասսայի միջոցով:
 Վերջնական դրոշմն ստանում են էլաստիկ դրոշմանյութով: Դրոշմանյութով լցված գդալը տեղադրում են ծնոտի վրա, և հիվանդը կատարում է
ստորին ծնոտի ապակենտրոն շարժումներ:
 Դրոշմը թողնում են՝ կարծրանանալու, որից հետո էլաստոմեր դրոշմը
պատում են թերմոպլաստիկ մոմով շարժուն հյուսվածքներն արձանագրելու
համար: Դրոշմը սառելուց հետո դուրս է բերվում և ուշադիր զննվում:
 Էլաստիկ դրոշմանյութն արձանագրում է անշարժ փոքր արատները և
լայն ներքնափոսերը: Թերմոպլաստիկ մոմը գրանցում է լայն արատները,
եզրային շարժուն հյուսվածքները և քմըմպանային տարածությունը:
 Դրոշմն արկղում են և ատամնաբուժական կարծր գիպսով ստանում
աշխատանքային մոդել:
 Մասնակի շարժական ատամնաշարը պատրաստվում է ընդունված
մեթոդներով:
 Ռետենցիան մեծացնելու նպատակով կարելի է մաշկային պատվաստի և
թշի լորձաթաղանթի վրա աննշան ճնշում գործադրել: Առավել կանխահաս
շփման շրջանները բացահայտվում են ճնշում հայտնաբերող մոմով և իսկույն
շտկվում են: Այդպիսի մոմը նախընտրելի է ճնշում հայտնաբերող մածուկից,
քանի որ վերջինս հակում ունի կպչելու մաշկային պատվաստին և արատի մյուս
չոր հատվածներին: Բացի այդ, պրոթեզը ներքնափոսային շրջաններին հպվելիս
մածուկը կարող է աղավաղվել:
 Հիվանդի կանոնավոր այցերը կնպաստեն պրոթեզի լավ հարմարեցմանը:

Մասնակի մաքսիլեկտոմիայի դեպքում նախատեսվող մասնակի շարժական
ատամնաշարեր
 Պրոթեզավորման եղանակը նույնն է, ինչ ամբողջական մաքսիլեկտոմիայի դեպքում:
 Արատի շրջանում ժանիքի առկայությունը մեծացնում է պրոթեզի կայունությունը:
 Եթե արատի շրջանում կան պահպանված բնական ատամներ, ապա
հենագիծը տեղափոխվում է դեպի հետ: Անուղղակի բռնիչները պետք է
տեղադրվեն հենագծից հնարավորինս առաջ:
 Բռնիչների` արատին կից տեղադրումը մեծացնում է պրոթեզի ռետենցիան և կայունությունը:
 Պրոթեզի պատրաստման եղանակը նույնն է, ինչ ամբողջական մաքսիլեկտոմիայի դեպքում:
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 Եթե արատները փոքր են, դրանք փակելու համար պետք է օգտագործվեն
թանզիվի կտորներ` դրոշմանյութի հարքթային խոռոչներ ներթափանցումը
կանխելու համար:
 Քիմքի վրա տեղակայված այտուցված խեցիները կարող են խանգարել
քմային ուրվագծի վերականգնմանը: Նախքան դրոշմ ստանալը այդ խեցիները
հեռացվում են վիրաբուժական եղանակով:

Վերին ծնոտի ձեռքբերովի այլ արատների դեպքում նախատեսվող
մասնակի շարժական ատամնաշարեր
 Փոքր արատներ կարող են առաջանալ բարորակ ախտահարումների
հատման հետևանքով: Ալվեոլյար կատարը և ատամները նվազագույն չափով են
մասնահատված: Օբտուրատորը պետք է շփում ապահովի փափուկ քիմքի հետ,
քանի որ այն պրոթեզից հեռանում է իր գործածվելու ժամանակ: Օբտուրատորը
գործում է որպես պաշտպանող միջոց և հեղուկներն ու սնունդն ուղղորդում է
դեպի ըմպանի բերանային հատված:
 Առաջային հատվածի մասնահատումը կատարվում է մի քանի
դեպքերում: Սովորաբար բերանի և քթի լորձաթաղանթի միացման տեղում
առկա է սպիական օղակ: Պրոթեզը պետք է տեղակայվի հնարավորինս
առաջային դիրքում՝ առանց քթի ֆունկցիաները խանգարելու:
 Երկկողմանի ամբողջական մաքսիլեկտոմիա հազվադեպ է կատարվում:
Այդ դեպքում պրոթեզավորումը բավականին դժվար է: Պրոթեզը պատրաստվում
է հիմնականում խոսքի ֆունկցիայի և էսթետիկայի համար: Պրոթեզի
կայունությունը մեծացնելու նպատակով վիրահատման ժամանակ ստեղծվում է
ներքնափոս: Կարելի է նաև քթի բացվածքն օգագործել որպես հենակետ:
 Ակնակապճի հատակի լայն հատվածի հեռացումը հանգեցնում է
ակնագնդի շեղման և դիպլօպիայի: Ակնակապիճի վերին առաձգական տարածությունն օբտուրատորին հնարավորություն է տալիս հպվելու և դեպի վեր
բարձրացնելու ակնակապիճի պարունակությունը: Պետք է խուսափել քթի
փխրուն լորձաթաղանթի հետ մեծ շփումից և վնասվածքից:

Ստորին ծնոտի արատների դեպքում նախատեսվող մասնակի շարժական
ատամնաշարեր
Հիվանդների ստորին ծնոտի արատների անհապաղ վերացման անհրաժեշտությունը բացակայում է, քանի որ մանդիբուլեկտոմիայով բազմաթիվ
հիվանդների բերանային ֆունկցիաները պայմանավորված չեն պրոթեզի
առկայությամբ: Բազմաթիվ հիվանդներ համաձայնում են վերականգնման, եթե
բացակայում են առաջային ատամները:
Եթե մասնակի ատամնաշարերը խանգարում են բերանի խոռոչի հիգիենային, դրանք կարող են հակացուցում լինել մի քանի ատամներ վերականգնելքւ համար, հատկապես երբ գլխավոր գործոնները էսթետիկական և
ծամողական ֆունկցիան չեն:
Եթե ժամանակի խնդիր չկա, ապա օկլյուզիան բավարար չափով վերականգնելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել ստորին ծնոտն ուղղորդող
բուժում:
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Ստորին ծնոտի կողմնային ընդհատվող
նախատեսվող մասնակի շարժական ատամնաշարեր

արատների

դեպքում

 Պրոթեզի նախագծումը չպետք է շեղվի հիմնական սկզբունքներից: Մյուս
գործոնները, ինչպիսիք են պրոթեզի մաքրությունը, բերանի խոռոչի փոխպայմանավորված հիգիենան, ատամնանստվածքների առաջացման հակումը,
նույնպես պետք է նկատի ունենալ:
 Այսպիսի հիվանդների ստորին ծնոտի հպման աղեղը տարբերվում է
բնականոն հպումից: Այս դեպքում առկա է անկյունային հպում, որն առաջանում
է չմասնահատված կողմի վրա ուժերի միակողմանի ազդեցությամբ, և պրոթեզը
տեղաշարժվում է տարբեր կողմեր:
 Ստորին ծնոտի պտույտը կարող է հանգեցնել մասնահատված կողմում
օկլյուզիոն հարթության իջեցման:
 Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել չմասնահատված կողմում
լեզվային տարածության գրանցմանը, որն ապահովում է հավելյալ ռետենցիա և
պրոթեզի կայունություն:
 Չմասնահատված կողմի թշային դարակի ընդգրկումը մեծացնում է
հենարանը:
 Դրոշմը պետք է տարածվի փափուկ հյուսվածքների վրա՝ ոսկրի ռեզեկցված հատվածի շրջանից դուրս: Մասնահատված կողմում պրոթեզի երկարացումը դեպի հետաղորիքային բարձիկի շրջան կարող է հենարան դառնալ
այտի համար և համեմատաբար բարելավել հիվանդի տեսքը (նկ. 7.4.33.ա,բ):
 Եթե հիվանդի արատի կողմում՝
անատամ երկար հատվածի հարևանությամբ, պակաս են արատին կից երեք
կամ դրանից քիչ ատամներ, պրոթեզի
պատրաստման ժամանակ դժվար է
կայունացնել պահպանված ատամների
փոքր հատվածները: Այդ պատճառով
ալգինատային դրոշմանյութով ստացված դրոշմից պատրաստված մոդելը
Նկ. 7.4.33. ա) և բ) Մասնահատված կողմում
ձևափոխելուց հետո դրա վրա պատ- հետաղորիքային բարձիկի ընդգրկումը պետք է
նպաստի հենարան ձեռք բերելուն և դեմքի
րաստված
անհատական
գդալով,
ուրվագծերի վերականգմանը:
էլաստիկ դրոշմանյութերով ստացվում է
վերջնական դրոշմը:
 Պատրաստման եղանակը նույնն է, ինչ մասնակի շարժական պրոթեզներինը: Այս դեպքում էլ կարևորվում է օկլյուզիայի վերականգնումը: Ստորին
ծնոտի փոքր տեղաշարժի դեպքում օկլյուզիոն ուղղորդիչները կարելի է ստեղծել
վերին ծնոտի հետին ատամների քմային կողմի վրա: Երբ ստորին ծնոտի
տեղաշարժն զգալի է, օկլյուզիոն ուղղորդիչները տեղադրվում են ստորին ծնոտի
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մասնակի շարժական պրոթեզի վրա՝ ծնոտի պահպանված կողմում: Օկլյուզիոն
ուղղորդիչները պատրաստվում են պլաստմասսայե թիթեղի կամ ձուլված
մետաղական աղեղի նման, որը հիմնականում տեղակայվում է աղորիքների
նախադռնային մակերեսին և բերանը փակելիս հասնում է մինչև վերին ծնոտի
անցման ծալք:
Մասնահատված կողմում պրոթեզի գերտարածված հատվածները պետք է
ճշգրտվեն, քանի որ այդ շրջաններն ունեն սահմանափակ զգացողությամբ
իններվացիա:
 Հիվանդի հաճախակի այցերն անհրաժեշտ են պրոթեզի լավ հարմարեցման համար:

Ստորին ծնոտի չընդհատվող կամ վերացված արատների դեպքում նախատեսվող
մասնակի շարժական ատամնաշարեր
Այս արատները բաժանվում են երկու խմբի՝ առաջային և կողմնային:
Առաջային արատների դեպքում նախատեսվող մասնակի շարժական
պրոթեզներ.
 Այսպիսի արատներով հիվանդներն ունեն հետին ատամներ և առաջային
անատամ տարածուն հատված՝ Քենեդիի IV դասի պես:
 Անատամ հատվածի երկարությունը պայմանավորված է վիրահատության ծավալով և հետին ատամների քանակով ու տեղակայմամբ:
 Անատամ առաջային հատվածը կազմված է շատ փափուկ հյուսվածքներից և ոսկրային համապատասխան հենարանից: Լայն արատների դեպքում
շրթունքի լորձաթաղանթն անցնում է բերանի հատակի լորձաթաղանթին,
անշարժ լորձաթաղանթն այդ հատվածում բացակայում է: Այդպիսի դեպքերում
երբեմն պահանջվել է վեստիբուլոպլաստիկայի իրականացում կամ մաշկային
պատվաստի տեղադրում:
 Սպիական ժապավենը սովորաբար առկա է շրթունքի և լեզվի միջև
մնացորդային առաջային ալվեոլյար կատարի երկայնքով: Այդ ժապավենը
կարող է տեղահանել պրոթեզը և վնասվել դրանից:
 Առաջային ընդհատվող արատների դեպքում առաջանում են օկլյուզիոն
շեղումներ, որոնք ծնոտի հատվածների անհաջող տեղակայման դեպքում
ճշգրտորեն չեն վերացվում: Չընդհատվող արատների դեպքում օկլյուզիան
հազվադեպ է փոխվում, իսկ ստորին ծնոտի շարժումները մնում են անփոփոխ:
 Առաջային լայն արատների դեպքում ծամելու արդյունավետությունը
կարող է լինել փոխպայմանավորված: Հավելյալ հենարան ստեղծելու համար
երբեմն պահանջվում են իմպլանտներ:
 Պրոթեզը նախագծելիս պետք է ուշադրություն դարձնել պրոթեզի
առաջային հատվածի շարժունակությանը: M2-ների վրա պետք է պատրաստվեն
մեդիալ երկար նեցուկներ՝ անուղղակի ռետենցիա ապահովելու համար:
 Երկրորդային կապիչների մերձակա շերտերը և դիստալ կողմը չպետք է
խանգարեն առաջային հատվածի հանգիստ շարժմանը:
 Մյուս գործողությունները կատարվում են նկարագրված եղանակով:
368

Կողմնային արատների դեպքում նախատեսվող մասնակի շարժական
պրոթեզներ.
 Այսպիսի արատներով հիվանդներն աղեղի միայն մեկ կողմում ունեն
հետին ատամներ: Հենակետային անբավարար հյուսվածքների առկայությունը
բարդացնում է իրավիճակը:
 Ծամելու ընթացքում առաջային և հետին մերձակա թիթեղներն ազատորեն շարժվում են: Ժանիքի վրա տեղակայված շրթնային բռնիչը թուլացնում է
օկլյուզիոն ծանրաբեռնվածությունը՝ վերացնելով նաև հենարանի հավելյալ
ծանրաբեռնվածությունը:
 Հետին բռնիչը և լեզվային թիթեղը նպաստում են պրոթեզի ռետենցիային
և ամրակապմանը:
 Անատամ շրջանը պետք է առավելագույն չափով ընդգրկել (ծածկել):
 Հիվանդին ցուցվում է ծամել ոչ արատային կողմի պահպանված
ատամներով:
ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՊՐՈԹԵԶԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԿԻՐԱՌՎՈՂ
ՄԱՍՆԱԿԻ ԱՆՇԱՐԺ ԱՏԱՄՆԱՇԱՐԵՐ
Մասնակի անշարժ ատամնաշարերը դիմածնոտային արատները վերացնելու համար քիչ են օգտագործվում: Մասնակի անշարժ ատամնաշարերը
կարևոր դեր են կատարում միայն քիմքի ալվեոլյար ճեղքվածքը վերացմնելու
դեպքում:

Շրթունքի և քիմքի ճեղքվածքների դեպքում նախատեսվող մասնակի անշարժ
ատամնաշարեր
 Եթե ալվեոլյար ճեղքը փակելու համար կատարվել է ոսկրի պատվաստում, ապա բացակա մեկ ատամը կարելի է վերականգնել իմպլանտով (նկ.
7.4.34) կամ սովորական երեք միավոր կամուրջներով:
Եթե ալվեոլյար ճեղքը փակելու
համար ոսկրային պատվաստում չի
կատարվել, ապա պատրաստվում է
մասնակի անշարժ ատամնաշար, որն
արատի
յուրաքանչյուր
կողմում
ընդգրկում է հավելյալ հենակետեր:
 Բնական ատամների գույնի
փոփոխությունը պետք է վերականգնվի Նկ. 7.4.34.Մեկ ատամին փոխարինող իմպլանտ`
տեղակայված ոսկրային պատվաստում:
կոմպոզիտով
կամ
ճենապակե
վինիրներով:
Սովորաբար այսպիսի արատներով հիվանդներն ունենում են հիպերպլաստիկ (գերաճած), բայց անշարժ լինդ, որի համար էլ պերիօդոնտի զննումը
շատ կարևոր է:
Իմպլանտներ: Դիմածնոտային պրոթեզավորման մեջ իմպլանտներն օգտագործվում են որպես առաջնային պահող կառուցվածքներ: Դրանք կարող են
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օգտագործվել ինչպես մեկ ատամը վերականգնելու, այնպես էլ արտաբերանային պրոթեզներն ամրակայելու համար:
ՕԲՏՈՒՐԱՏՈՐՆԵՐ ԵՎ ՔՄԸՄՊԱՆԱՅԻՆ ՊՐՈԹԵԶՆԵՐ
Օբտուրատորներ
Օբտուրատորը հյուսվածքների, հատկապես կարծր քիմքի և ալվեոլյար
հարակից կառուցվածքների բնածին կամ ձեռքբերովի բացվածքները փակելու
համար օգտագործվող պրոթեզ է: Արատը օրթոպեդիկ վերացնելու ժամանակ
կիրառում են վիրաբուժական, ժամանակավոր և եզրափակիչ օբտուրատորներ:
Վերին ծնոտի հատման ռեաբիլիտացիան կատարվում է երեք փուլով.
I փուլի ընթացքում տեղադրվում է վիրաբուժական օբտուրատոր, II փուլում՝ ժամանակավոր օբտուրատոր, III կամ եզրափակիչ փուլում՝ վերջնական
օբտուրատոր:
Օբտուրատորների տեսակները
Օբտուրատորները կարող են դասակարգվել`
 ըստ բուժման փուլի,
 ըստ օգտագործվող նյութի,
 ըստ վերականգնվող շրջանի:
Ըստ բուժման փուլի դասակարգված օբտուրատորները լինում են.
1. Վիրաբուժական, որոնք ժամանակավոր պրոթեզներ են և օգտագործվում են
վիրահատությունից հետո կամ ամբողջ քիմքի և ալվեոլյար հարակից կառուցվածքների կամ դրանց միայն մի հատվածի տրավմատիկ կորստից անմիջապես
հետո կարծր քիմքի ամբողջականությունը վերականգնելու համար:
Վիրաբուժական օբտուրատորները իրենց հերթին լինում են երկու տեսակի`
վիրաբուժական իմեդիատ (անհապաղ) օբտուրատոր, որը տեղադրվում է
վիրահատության ժամանակ,
վիրաբուժական ուշացած օբտուրատոր, որը տեղադրվում է վիրահատությունից 7-10 օր հետո:
2. Ժամանակավոր, որոնք պատրաստվում են մեկ կամ երկու վերծնոտային
ոսկրերի մի մասի հատումից մի քանի շաբաթ կամ ամիս անց: Դրանք հաճախ
կիրառվում են արատի շրջանում ատամներ տեղադրելու համար: Այս պրոթեզները փոխարինում են վիրաբուժական օբտուրատորին, որը տեղադրվում է
մասնահատումից անմիջապես հետո, և հետագայում կարող են փոխարինվել
վերջնական օբտուրատորով:
3. Վերջնական, որոնք արհեստականորեն վերականգնում են վնասվածքի կամ
վիրահատության հետևանքով կորցրած ամբողջ վերին ծնոտը կամ դրա մի մասը
և կից ատամները:
Ըստ օգտագործվող նյութերի՝ օբտուրատորները լինում են`
 մետաղական,
 խեժային,
 սիլիկոնային:
Ըստ վերականգնվող շրջանի՝ օբտուրատորները լինում են`
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 քմային,
 անցքային:
Քմային օբտուրատորների պատրաստումը
 Ախտորոշում և բուժման պլանավորում: Օբտուրատորի չափը, տեղակայումը և ծավալը պայմանավորված են արատի տեսակով: Նախորդ բաժիններում մենք ուսումնասիրեցինք տարբեր արատներ և դրանց բուժման
տարբերակները:
 Նախնական դրոշմի ստացումը ալգինատով: Պետք է ուշադրություն
դարձնել դրոշմի վրա ներքնափոսերի արձանագրմանը: Պատվաստի և լորձաթաղանթի միացումը պետք է ճշգրտությամբ արձանագրվի, քանի որ այն կարևոր
է պրոթեզի հետագա կայունության համար:
 Անհատական գդալի պատրաստումը: Անհատական գդալը պատրաստվում է նշված եղանակներից որևէ մեկով: Պետք է ուշադրություն դարձնել
արատի հատվածում գդալի ձևավորմանը:
 Եզրերի ձևավորումը: Քմըմպանային տարածությունը կարող է գրանցվել
կուլ տալու գործողության ժամանակ, որի դեպքում հաճախ հարկ է լինում
կատարել հավելյալ վարժություններ, օրինակ՝ գլխի թեքում մի կողմից մյուսը,
կզակի իջեցում դեպի կրծքավանդակ:
 Վերջնական դրոշմի ստացումը էլաստիկ դրոշմանյութով: Դրոշմը կարելի է ստանալ ալգինատով կամ սիլիկոնային դրոշմանյութերով: Գդալը պետք
է ճիշտ տեղադրվի, իսկ սպիական օղակի շրջանը՝ ճշգրտորեն վերարտադրվի:
Սպիական օղակի հյուսվածքների առաձգական ճնշումը (<<քսակի թելի>>
գործողությունը) խիստ կարևոր է օբտուրատորի ամրակայման համար: Եթե
սպիական օղակը պրոթեզի ռետենցիան ապահովելու համար արդյունավետ չէ,
ապա արատի շրջանում կարելի է տեղադրել իմպլանտներ:
 Ծնոտների փոխհարաբերությունը: Այսպիսի արատներով հիվանդների
դեպքում շատ կարևոր է ծնոտների փոխհարաբերության գրանցումը: Նախընտրելի են ատամնաշարի ակրիլային հենքերը, քանի որ դժվար է տեղադրել այլ
հենք:
 Ատամների դասավորությունը պետք է ստեղծի ներդաշնակ օկլյուզիա:
 Տեղադրումը և հետտեղադրման խնամքը կատարվում է սովորականի
պես:
Կլինիկական վերլուծություններ
 Վիրաբուժական օբտուրատորները տեղադրվում են վիրահատության
օրը:
 Նախքան վիրահատությունը պատրաստվում է նախնական մոդել, որի
միջոցով էլ պլանավորվում է վիրահատությունը:
 Ակրիլային թիթեղը պատրաստվում և տեղադրվում է վիրահատությունից անմիջապես հետո:
 Եթե հիվանդն ատամներ ունի, ռետենցիան ստանում են հասարակ
բռնիչներով:
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 Եթե հիվանդն անատամ է, օբտուրատորը տեղադրվում է ալվեոլյար
կատարի և այտային աղեղի միջև: Այն կարելի է կարել հարակից փափուկ
հյուսվածքներին:
 Վիրաբուժական իմեդիատ օբտուրատորը պահվում է վիրահատությունից հետո 7-10 օր:
 Վիրաբուժական ուշացած օբտուրատորը տեղադրվում է վիրահատությունից 7-10 օր հետո: Այն կարող է փոխարինվել ժամանակավոր օբտուրատորով` վերահենքավորող նյութի ավելացմամբ:
 Վիրաբուժական ուշացած օբտուրատորը վիրահատությունից հետո
պահվում է 3-4 ամիս: Վիրահատությունից առաջացած վերքերն ապաքինվելուց
հետո այն փոխարինվում է ժամանակավոր կամ վերջնական օբտուրատորով:
Կիրառման նպատակներն են՝
 վիրաբուժական տամպոնադայի համար կայուն մատրիցա ապահովելը,
 վերքի պահպանումը բերանի խոռոչի վարակներից,
 հետվիրահատական շրջանում խոսքի առավել արդյունավետացումը,
 կլանման ակտի հնարավոր դարձնելը,
 վիրահատության հոգեբանական հարվածի մեղմումը,
 հոսպիտալացման ժամանակահատվածի նվազեցումը:
Անցքային
օբտուրատորներ
 Սա օբտուրատորի
հատուկ տեսակ է, որը
ձգվում է դեպի քթային անցուղի:
 Այն իրականացնում
Նկ. 7.4.35. բ) Քիմքը բարձրացնող
Նկ. 7.4.35.ա) Քմըմպանային
է քթային կառուցվածքնեպրոթեզ, որը վերացնում է
արատ, որը վերացնելու համար
ֆիզիոլոգիական քմըմպանային
րով կարծր քիմքի հետին
անհրաժեշտ է քիմքը
անբավարարությունը
բարձրացնող պրոթեզ:
սահմանի հետին և առաջային մակարդակների փակումը՝ խեցիին ու քթի խոռոչի առաստաղին հպվեՆկ. 7.4.35. գ. Քիմքը բարձրացնող
լով:
պրոթեզ օբտուրատորով, որը
 Այն բաժանում է քթի
վերացնում է քմըմպանային
անատոմիական
և բերանի խոռոչները:
անբավարարությունը:
 Կիրառվում
է
փափուկ քիմքի տարածուն
արատներով հիվանդներին բուժելու համար:
Թերությունները.
 Օդի ելքը քթով չի կատարվում:
 Քթի ռեզոնանսը (հնչականությունը) փոփոխված է:
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Քիմքը բարձրացնող պրոթեզները (նկ. 7.4.35) հետին երկարաձգումով
վերջնական պրոթեզներ են: Դրանք նպաստում են քմըմպանային անբավարարության վերացմանը՝ փափուկ քիմքի մկանների բնականոն ֆունկցիայի
խանգարված լինելու դեպքում (օրինակ` միասթենիա գրավիս, բուլբար պոլիոմիելիտ): Անհրաժեշտության դեպքում այն կարող է համակցվել օբտուրատորի
հետ:
Քիմքը բարձրացնող պրոթեզների առավելություններն են՝
 փսխման հավանականության նվազեցումը,
 լեզվի ֆիզիոլոգիայի, կլանման ակտի, ծամելու ֆունկցիայի և խոսելու
կանոնավորումը,
 օբտուրատորի դյուրին մուտքի ապահովումը քթըմպան,
 անհրաժեշտության դեպքում քիմքը բարձրացնող մասի ավելացման
հնարավորությունը:
Հակացուցումներն են`
 եթե հնարավոր չէ հիմնական պրոթեզի համար համարժեք ռետենցիայի
ապահովումը,
 եթե քիմքը շարժուն չէ,
 կոնֆլիկտային խառնվածքով հիվանդների դեպքում:
ԱՐՏԱԲԵՐԱՆԱՅԻՆ ՊՐՈԹԵԶՆԵՐ
Նախորդ բաժնում քննարկվեցին արտաբերանային տարբեր արատները և
դրանց բուժումը:
Ականջի պրոթեզներ
 Այս պրոթեզները պատրաստվում են սիլիկոնով կամ ոչ դարձուն հիդրոկոլոիդներով ստացված դրոշմով: Դրոշմը ստանալիս հիվանդը պետք է
պառկի մեջքին: Արատի շրջանը պետք է սահմանափակվի մոմով: Ոչ դարձուն
հիդրոկոլոիդը խառնելիս հոսելիությունը մեծացնելու նպատակով ջրաբաժինը
կարելի է անել 50%-ով ավելի:
 Որպես դրոշմի հենք կարելի է օգտագործել գիպսի և թանզիվի շերտեր:
 Ականջի ձևը կարելի է ստեղծել նախավիրահատական մոդելը կամ
առողջ ականջն օգտագործելով: Ձևավորման այս գործընթացը կոչվում է
մոդելավորում: Դիմային պրոթեզները մոդելավորվում են մեղրամոմով:
 Ֆակտուրա: Ֆակտուրան իրականացվում է պրոթեզի կառուցվածքը
հարակից մաշկին համապատասխանեցնելու համար: Այն նաև հեշտացնում է
արտաքին գունավորումը, ապահովում է մեխանիկական ռետենցիա արտաքին
գունանյութերի համար:
 Փետրավորում: Փետրավորումն իրականացվում է պրոթեզի եզրերը
մաշկին լիարժեք ներդաշնակելու, անցման սահմանն անտեսանելի դարձնելու
համար:
 Մոմով մոդելավորված պրոթեզը կաղապարվում է երեք մասից բաղկացած կաղապարով, այնուհետև մոմը փոխարինվում է ակրիլով կամ սիլիկոնով:
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 Պրոթեզի ռետենցիան իրականացվում է`
ա) ակնոցների միջոցով,
բ) հյուսվածքային ադհեզիվների միջոցով,
գ) արտաքին լսողական անցուղում պրոթեզի զետեղումով,
դ) մագնիսային իմպլանտների միջոցով,
ե) կեղծամների միջոցով:
Քթի պրոթեզներ
 Պատրաստվում է այն հիվանդների համար, որոնք ենթարկվել են ռինեկտոմիայի:
 Քթի պրոթեզները լինում են ժամանակավոր և մշտական:
 Ժամանակավոր պրոթեզը տեղադրվում է վիրահատությունից 3-4 շաբաթ
անց: Սովորաբար այն պատրաստվում է ջերմակարծրացող ակրիլային
պլաստմասսայից, որը կարելի է վերահենքավորել: Ժամանակավոր պրոթեզների մեծ մասը կայունացվում է ադհեզիվների միջոցով և կարելի է օգտագործել
առավելագույնը 3-4 ամիս:
 Քթի մշտական պրոթեզը պատրաստվում է ինչպես ականջինը:
 Դրոշմը ստանալու ընթացքում պետք է ուշադրություն դարձնել քթի
անցքերի փակմանը՝ դրոշմանյութի ներթափանցումը կանխելու համար:
 Անհատական գդալը պատրաստվում է դեմքի արատի շրջանում:
 Նախքան վերջնական դրոշմ ստանալը ներարկվող նյութը լցվում է
մաշկի ծալքերի և ներքնափոսերի վրա՝ կատարյալ դրոշմ ստանալու համար:
 Մոդելավորումը կատարվում է սովորականի պես:
 Քթի մոմե մոդելը կաղապարվում է երկու մասից կազմված կաղապարով,
մյուս տեխնիկական մասը նույնն է, ինչ ականջի պրոթեզի դեպքում:
Աչքի պրոթեզներ
 Օգտագործվում է հեռացված աչքը վերականգնելու համար: Պետք է
նկատի ունենալ, որ այս հիվանդների շրջանում լակրիմալ ապարատը (կոպերը
և հարակից գեղձերը) ինտակտ է, որի պատճառով պրոթեզը վերականգնում է
միայն ակնագունդը:
 Ակնախոռոչից դրոշմը ստանում են ալգինատային դրոշմանյութով:
Լորձաթաղանթի զգայունությունը նվազեցնելու համար ակնախորշը մշակում
են տեղային անզգայացնող դեղամիջոցներով: Դրոշմանյութը շաղախում են
համեմատաբար ջրիկ:
 Պատրաստվում է անհատական գդալ:
 Վերջնական դրոշմը ստանում են սիլիկոնային դրոշմանյութի երկրորդ
շերտով:
 Մոդելը թափում են մեջտեղից կիսված երկու բաժիններով, որի մի կեսի
վրա կա երկու բանալի:
 Սկլերան պատրաստում են մոմով:
 Այն փորձարկում են ակնակապիճում՝ որոշելով կոպերի ուրվագծերը:
 Ապա կատարվում է կաղապարում և ապապարաֆինացում:
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 Այս գործողությունների ժամանակ կիրառվում է սկլերային հատուկ սպիտակ
ակրիլային պլաստմասսա:
 Ակրիլային պլաստմասսան մշակվում, հղկվում և փայլեցվում է սովորականի
պես:
 Ակնագնդի պրոթեզը փորձարկվում է արատի մեջ:
 Ծիածանաթաղանթի տեղադիրքը որոշվում է փորձարկման գործընթացում:
Հիվանդի հանգիստ դիրքում բժիշկը նշում է ծիածանաթաղանթի դիրքը`
համեմատելով անվնաս աչքի հետ:
 Ծիածանաթաղանթը տեղադրվում և միաձուլվում է սկլերալ պրոթեզին:
Սկլերայում ստեղծվում է փոսիկ՝ ծիածանաթաղանթը տեղադրելու համար:
 Ծիածանաթաղանթին բնորոշ պիգմենտավորումը կատարվում է մյուս աչքի
գույնին համապատասխան: Այս գործողությունը կոչվում է աչքի
գունանկարչություն: Ծիածանաթաղանթի տեսք և չափ ունեցող թափանցիկ
հատուկ պլաստմասսե թիթեղիկի ներքին մակերեսին հատուկ ներկանյութերով նկարվում է բնական աչքին նման ծիածանաթաղանթ: Գործողությունը կատարվում է երեք փուլով`
1) բիբ, 2) հիմնական գույն, 3) մանրամասն գունավորում:
 Հարկ է նշել, որ այս պրոթեզները բնականին շատ նման չեն, ուստի
հիվանդներին խորհուրդ է տրվում ակնոց դնել:
Ցուցումներ հիվանդին.
 Պետք է պրոթեզը մաքրելու համար հանել ամենաքիչը օրը մեկ անգամ:
 Պրոթեզը պետք է հեռու պահել ալկոհոլից, քանի որ այն կարող է
գունազրկել պրոթեզը և գունանկարչությունը:
ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՊՐՈԹԵԶՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԸ
Ակրիլային խեժեր
Ակրիլային խեժերն առավելապես կիրառվում են այն արատներy վերացնելու
ժամանակ, երբ պահանջվում է նվազագույն շարժունակություն, օրինակ
ակնագնդի պրոթեզները պատրաստելիս:
Այս նյութերը հեշտությամբ են ձեռք բերվում և ծանոթ են մասնագետներին:
Ներքին և արտաքին գունանյութերը հնարավորություն են տալիս վերարտադրել
ատամների բնական տեսքը:
Ջերմակարծրացող խեժերը գերադասելի են ինքնակարծրացողներից, քանի
որ դրանք ավելի գունակայուն են, նույնիսկ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցության դեպքերում: Սակայն դրանք կոշտ են, և պատրաստված
պրոթեզի կրկնօրինակումը դժվար է, քանի որ կաղապարող նյութը քայքայվում
է:
Ակրիլային սոպոլիմերներ
Սրանք պլաստիկացված մեթիլ-մետակրիլային պոլիմերներ են, որոնք
ունեն առաձգական հատկություններ: Սակայն այս նյութերը սովորաբար չեն
օգտագործվում, քանի որ կպչուն են և իրենց վրա փոշի ու բծեր են հավաքում:
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Բացի այդ, այս նյութերից հնարավոր չէ բարակ եզրեր ստանալ. դրանք անկայուն
են արևի ճառագայթների նկատմամբ:
Պոլիվինիլ քլորիդ և սոպոլիմերներ
Սրանք կարծր, մաքուր, առանց համուհոտի խեժեր են: Սկզբում շատ էին
կիրառվում, բայց դրանց օգտագործումը նվազեց մի շարք գործոնների
պատճառով` հավելյալ նստեցում, պատրաստման տևականություն, եզրերի
գունաթափություն և կարծրություն՝ պայմանավորված պլաստիֆիկատորի
միգրացիայով ու կորստով: Սրանք նաև կլանում են ճարպային արտազատումը
և կպչունության պատճառով կեղտոտվելու հակվածություն ունեն:
Քլորինացված պոլիէթիլեն
Սա նոր նյութ է, որի կլինիկական փորձարկումները նույնպես նոր են
սկսվել: Այն նման է պոլիվինիլ քլորիդին: Թերությունն այն է, որ սրանով պրոթեզ
պատրաստելու ժամանակ անհրաժեշտ է մետաղական կաղապարանյութ:
Պոլիուրետանային էլաստոմերներ
Այս խմբից են ուրետանային միացություններով էլաստոմերները: Սրանից
էլ ծագում է անվանումը` պոլիուրետաններ: Ուրետանային միացությունները
ձևավորվում են մեկ իզոցիանատ խմբի և հիդրօքսիլ խմբի միավորման շնորհիվ:
Այս նյութերն առաձգական են, որը նպաստում է պրոթեզի բարակ եզրեր
ստանալուն: Դրանք հնարավորություն են տալիս նաև վերացնելու շարժուն
հենք ունեցող հյուսվածքների արատները: Թերություններից են պատրաստման
ժամանակ խոնավության նկատմամբ զգայունությունը և ցածր գունակայունությունը:
Սիլիկոնային նյութեր
Դիմային վերականգնումների ժամանակ ամենից շատ կիրառվում են
սիլիկոնային նյութերը: Սակայն դրանք կիրառվող ունիվերսալ նյութերից
տարբերվում են հեշտ պատռվելու հատկությամբ և անկենդան տեսքով:
Սիլիկոնները օրգանական և անօրգանական բաղադրանյութերի միացություններ են: Դրանք պատրաստվում են կվարցից: Կվարցը սկզբում
վերածվում է կրեմնիումի, հետո այն փոխազդում է մետաղի քլորիդի հետ՝
առաջացնելով դիմեթիլդիքլորասիլոքսան: Վերջինս փոխազդում է ջրի հետ`
առաջացնելով պոլիմեր: Այս պոլիմերը լուսաթափանցիկ, սպիտակ հեղուկ է,
որի մածուցիկությունը պայմանավորված է պոլիմերային շղթայի մեծությամբ:
Պոլիմեթիլսիլոքսանը սովորաբար դասվում է այն սիլիկոնների խմբին, որոնք
առաջանում են այս հեղուկ պոլիմերներից:
Հակաօքսիդանտները և վուլկանացնող ագենտներն ավելացվում են հում
զանգվածին՝ պատրաստման ժամանակամիջոցում այն ռեզինանման խեժի
վերափոխելու համար: Այս գործընթացը կոչվում է վուլկանացում, որը կարող է
ընթանալ ջերմությամբ և առանց ջերմության: Ըստ դրա էլ սիլիկոնները
բաժանվում են երկու խմբի`
1.
HTV-սիլիկոններ, որոնց վուլկանացման համար անհրաժեշտ է ջերմություն,
2.
RTV-սիլիկոններ, որոնք կարծրանում են սենյակային ջերմաստիճանում:
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Սիլիկոնների տեսակները: Ըստ օգտագործման բնագավառի՝ սիլիկոնները
բաժանվում են չորս խմբի.
 Իմպլանտային. դրվում են հյուսվածքների մեջ (կրծքի իմպլանտ):
 Բժշկական, որոնք թույլատրվում են միայն արտաքին օգտագործման
համար: Սա դիմածնոտային պրոթեզների պատրաստման ժամանակ կիրառվող
ամենահարմար տարբերակն է:
 Մաքուր. կիրառվում է արդյունաբերության մեջ:
 Արդյունաբերական աստիճանի. կիրառվում է արդյունաբերության մեջ:
Դասակարգում` ըստ վուլկանացման ջերմաստիճանի.
 HTV- սիլիկոններ: Այս խմբի վուլկանացման համար անհրաժեշտ է
բարձր ջերմություն: Սրանք ունեն բարձր մածուցիկություն, սպիտակ են,
հնարավոր է նաև որպես օպակային նյութեր` մեկ կամ երկու բաղադրիչներով
մածուկ ստանալ: Որպես կատալիզատոր կամ վուլկանացնող ագենտ օգտագործվում են դիքլորոբենզոլաթթուն (կոնդենսացիոն պոլիմերացման համար) և
պլատինի աղերը (լրացուցիչ, հավելյալ պոլիմերացման համար): Այդ
գործընթացի համար անհրաժեշտ են հատուկ սարքավորումներ, որոնք ունեն
ֆիզիկական ավելի լավ հատկություններ:
 RTV-սիլիկոններ: Սրանք պոլիմերացվում են սենյակային ջերմաստիճանում` հիմնականում ճնշման ենթարկվելով: Ստաննոուս օկտոատն
օգտագործվում է որպես կատալիզատոր, իսկ օրթոալկիլ սիլիկատը՝ որպես
վուլկանացնող ագենտ: Դրանք ներքին գունավորման հնարավորություն ունեն
և հեշտությամբ են կիրառվում:
 Փրփուրային սիլիկոններ: Սրանք RTV-սիլիկոնների տեսակ են, որոնք
օգտագործվում են հատկապես դիմածնոտային պրոթեզներ պատրաստելու
ժամանակ: Սիլիկոնի հիմքին ավելացված կատալիզատորը (stannous octoate)
առաջացնում է գազեր, որը սիլիկոնին հաղորդում է փրփրուն կազմություն:
Պոլիֆոսֆազիններ
Պոլիֆոսֆազինը նոր նյութ է և հետազոտման փուլում է:
Ադհեզիվներ
Դիմածնոտային պրոթեզների ամրակայման համար կիրառվում են
ադհեզիվներ, որոնք տարբերվում են ըստ իրենց ապլիկացիայի ձևի, օրինակ`
երկկողմանի թերթիկներ, որոնք ավելի շատ են կիրառվում, մածուկներ, հեղուկ
և աերոզոլ:
Մետաղներ
Մետաղական իմպլանտները նպաստում են պրոթեզների համար ոսկրային հենարան ստանալուն: Իմպլանտները հիմնականում պատրաստվում են
տիտանի համաձուլվածքից:
Մետաղի համաձուլվածքները կիրառվում են ատամնաշարերի հենք
պատրաստելու համար:
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7.5. Ստոմատոլոգիական իմպլանտոլոգիա
Իմպլանտացիոն ստոմատոլոգիան կարևորագույն տեղ է զբաղեցնում լրիվ
և մասնակի անատամության վերականգման խնդրում:
Լրիվ և մասնակի անատամության վերականգումը, որպես հենակետ
օգտագործելով իմպլանտները, ունի մի շարք առավելություններ. չեն փտում, և
էնդոդոնտիկ միջամտության կարիք չի առաջանում, ավելի արդյունավետ են
վերականգնում անատամությունը, քան ցանկացած ուրիշ պրոթեզ, ռեզիստենտ
են պարօդոնտի հիվանդություններիհանդեպ, քան ատամները և այլն:
Իմպլանտների միջոցով բուժումը նախատեսված է թե´ մեկ ատամի
բացակայության, թե´ լրիվ անատամության դեպքում: Իմպլանտները մեծ
նշանակություն ունեն նաև դիմածնոտային արատների վերականգնելու
դեպքում:
Ստոմատոլոգիական իմպլանտները տեղադրվում են ծնոտի ոսկրերում
կամ ծնոտոսկրի վրա և հանդիսանում են հենարան պրոթեզների համար:
Իմպլանտների միջոցով բուժումը հնարավորություն է տալիս`
1. վերականգնելու մասնակի անատամությունը՝ պահպանելով արատին
հարակից ատամների ամբողջականությունը,
2. վերականգնելու լրիվ անատամությունը՝ անշարժ պրոթեզներով տեղադրելով
համապատասխան քանակի իմպլանտներ,
3. լրիվ անատամության դեպքում ստանալու շարժական պրոթեզի առավել լավ
ամրացում և կայունություն՝ օգտագործելով տարբեր տեսակի աբաթմենաթաչմեններ,
4. կանխելու ատամնաբնային ոսկրի ապաճը, քանի որ իմպլանտները ունակ են
ֆիզիոլոգիական ճնշում հաղորդելու ոսկրային հյուսվածքին և դրանով իսկ
կանոնավորելու արյան շրջանառությունն ու ոսկրում նեյրոտրոֆիկան,
5. ծամողական արդյունավետությունը վերականգնելու, որն իրականացվում է
իմպլանտների վրա հենված պրոթեզների միջոցով, ավելի բարձր է, քան
ավանդական մասնակի կամ լրիվ շարժական պրոթեզների միջոցով,
6. շարժական պրոթեզները՝ որպես հենարան, օգտագործում են բերանի խոռոչի
փափուկ հյուսվածքները և դրանով իսկ պացիենտին պատճառում են
անհարմարավետություն, իսկ պրոթեզները որոնք որպես հենակետ
հանդիսանում են իմպլանտները բացառում են վերը նշված խնդիրները:
Այսպիսով, ստոմատոլոգիական իմպլանտացիան հնարավորություն է
տալիս առավել արդյունավետ վերականգնելու բերանի խոռոչի առողջությունը:
Ստոմատոլոգիական իմպլանտները պատրաստվում են հիմնականում
արտադրական մաքուր տիտանից, որտեղ տիտանը կազմում է 99,75%:
Իմպլանտները պատված են կենսաակտիվ (բիոակտիվ) նյութով` հիդրօքսիապատիտով:
Ըստ տեղակայման՝ իմպլանտատները լինում են՝
1. ներոսկրային (էնդօստալ),
2. ենթավերնոսկրային (սուբպերիօստալ),
3. ներարմատ-ներոսկրային (էնդօդոնտ-էնդոօստալ):
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Ներոսկրային իմպլանտներ
Ներոսկրային իմպլանտները տեղադրվում են ծնոտի ոսկրային հյուսվածքի մեջ: Ըստ կառուցվածքի՝ ներոսկրային իմպլանտները լինում են գլանաձև
և թիթեղաձև: Այս տեսակի իմպլանտներ կիրառելու համար անհրաժեշտ է
ոսկրային հյուսվածքը ուղղահայաց և հորիզոնական ուղղություններով
բավարար պահպանված լինի: (նկ.7.5.1.ա,բ):
բ

բ

ա
Նկ. 7.5.1.ա,բ. Ներոսկային իմպլանտներ:

Ենթավերնոսկրային իմպլանտներ
Ենթավերնոսկրային իմպլանտները պատրաստվում են անհատական և
բաղկացած են ոսկրի վրա սերտ տեղակայված մետաղական հենքից և նրան
ամրացված օրթոպեդիկ գլխիկներից, որոնք դուրս են գալիս բերանի խոռոչ:
Ենթավերնոսկրային իմպլանտը կիրառվում է այն դեպքում, երբ ոսկրային
հյուսվածքի ծավալը բավարար չէ ներոսկրային իմպլանտացիա իրականացելու
համար (նկ.7.5.2. ա,բ):

ա

բ
Նկ. 7.5.2.ա,բ, Ենթավերնոսկրային իմպլանտներ:

Ներարմատ-ներոսկրային իմպլանտներ
Այս իմպլանտները նախատեսված են շարժունակ ատամներն ամրացնելու
համար: Բաղկացած են ներարմատային և ներոսկրային մասերից: Անցնելով
արմատախողովակի ամբողջ երկայնքով՝ դուրս են գալիս հարգագաթային
ոսկրային հյուսվածքի մեջ:
Ժամանակակից իմպլանտացիոն ստոմատոլոգիայում ամենաարդյունավետը ներոսկրային իմպլանտացիան է:
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Իմպլանտների կառուցվածքը նկարագրվում է ըստ հերթականության՝
սկսած բուն իմպլանտի տեղադրումից մինչև օրթոպեդիկ կառուցվածքի
տեղադրումը՝
1. իմպլանտատ (ներոսկրային կամ արմատային հատված),
2. պտուտակ փական (օբտուրացիոն պտուտակ),
3. լնդի ձևավորիչ,
4. աբաթմենտ (օրթոպեդիկ գլխիկ):
Իմպլանտներն ունեն նաև օժանդակ մասեր՝
1. դրոշմային մասնիկ՝
 թասակ (փակ գդալի կամ ուղղակի մեթոդ),
 դրոշմային տրանսֆեր (բաց գդալի կամ անուղղակի մեթոդ),
2. լաբորատոր մասնիկ՝
 իմպլանտի կրկնօրինակ (իմպլանտի անալոգ),
 աբաթմենտի կրկնօրինակ (աբաթմենտի անալոգ),
3. պտուտակ օրթոպեդիկ կառուցվածքը ամրացնելու համար,
4. աբաթմեն-աթաչմենի թասակ (պատրիցա):
Աբաթմենտ (օրթոպեդիկ գլխիկ)
Աբաթմենտը օրթոպեդիկ կառուցվածքի (պրոթեզի) հենարանն է:
Աբաթմենտները լինում են երեք հիմնական տեսակների՝
1. օրթոպեդիկ կառուցվածքի պտուտակային ամրացման համար նախատեսված,
2. օրթոպեդիկ կառուցվածքի ցեմենտային ամրացման համար նախատեսված,
3. աբաթմեն-աթաչմեն, որի միջոցով ապահովվում է շարժական պրոթեզի
ամրացումը:
Պտուտակային ամրացման համար նախատեսված աբաթմեններն
օգտագործվում են ատամնային աղեղի և դիստալ ու ֆրոնտալ հատվածներում:
Կիրառվում են այն կլինիկական դեպքերում, երբ, կլինիկական պսակի
բարձրությունը սահմանափակ է (5մմ և պակաս):
Աբաթմենները, որոնք նախատեսված են ցեմենտային ամրացման համար,
ըստ պատրաստման տեսակի լինում են ստանդարտ և անհատական:
Ստանդարտ աբաթմենները պատրաստվում են գործարանային պայմաններում և լինում են տարբեր տրամաչափի, ձևի, բարձրության, անկյունային և
ուղիղ: Պատրաստվում են տիտանից, ոսկու համաձուլվածքից, տիտանի հիմքի
վրա կերամիկայից: Այս տեսակի աբաթմենները ֆրեզավորման եղանակով
կարող են անհատականացվել՝ ըստ կլինիկական դեպքի:
Ըստ պատրաստման եղանակի՝ գոյություն ունեն անհատական աբաթմեններ: Տվյալ տեսակի աբաթմենները պատրաստվում են լաբորատորիայում՝
ըստ կլինիկական դեպքի: Լաբորատորիայում ստեղծվում է աբաթմենտի մոմե
կառուցվածքը, այնուհետև ձուլման եղանակով փոխարինվում է մետաղով:
Կերամիկական անհատական աբաթմենները պատրաստվում են համակարգչային ֆրեզավորման եղանակով (CAD/CAM):
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Պրոթեզավորման կարևոր փուլերից է դրոշմի ստացումը: Դրոշմը անհրաժեշտ է, որ գիպսե տիպարի վրա փոխանցվի իմպլանտատի կամ աբաթմենտի
տեղակայումը:
Դրոշմի ստացումը
Դրոշմի ստացման ուղղակի եղանակը.
 Աբաթմենտի վրա տեղադրվում է համապատասխան դրոշմային
թասակը:
 Ստանդարտ անատոմիական գդալի և սիլիկոնային դրոշմանյութի
միջոցով ստացում են դրոշմը:
 դրոշմագդալը հեռացնում են բերանի խոռոչից (դրոշմային թասակը
ֆիքսվել է դրոշմի մեջ):
 Դրոշմը փոխանցվում է լաբորատորիա:
 Ատամնատեխնիկը թասակի մեջ տեղադրում է աբաթմենտի կրկնօրինակը:
 Սուպերգիպսի միջոցով ստացվում է աշխատանքային մոդելը:
Արդյունքում մոդելի վրա ստանում են օրթոպեդիկ գլխիկի կրկնօրինակը՝
տեղակայված նույն դիրքում, ինչ բերանի խոռոչում իմպլանտին ֆիքսված է
աբաթմենը:
Դրոշմի ստացման անուղղակի եղանակը.
 Իմպլանտատի վրա պտուտակի միջոցով ֆիքսվում է դրոշմային
տրանսֆերը:
 Կատարվում է գդալի ձևափոխություն, որպեսզի պտուտակը վերջինիս
միջով անցնի և դուրս գա բերանի խոռոչ:
 Գդալի և սիլիկոնային դրոշմանյութի միջոցով ստանում են դրոշմը:
 Պտուտակը թուլացվում է, և դրոշմագդալը հեռացվում է բերանի խոռոչից
(դրոշմային տրանսֆերը ֆիքսվել է դրոշմի մեջ):
 Դրոշմը փոխանցվում է լաբորատորիա:
 Ատամնատեխնիկը դրոշմային տրանսֆերի մեջ տեղադրում է իմպլանտի
կրկնօրինակը և ֆիքսում պտուտակի միջոցով:
 Սուպերգիպսի միջոցով ստացվում է աշխատանքային մոդելը:
Արդյունքում մոդելի վրա ստամում են իմպլանտի կրկնօրինակը՝ տեղակայված նույն դիրքում, ինչ բերանի խոռոչում իմպլանտը ֆիքսված է ծնոտի
ոսկրում:
Օրթոպեդիկ փուլ
Պրոթեզավում անշարժ օրթեպեդիկ կոնստրուկցիաներով
Անշարժ օրթոպեդիկ կոնստրուկցիաններով պրոթեզավորումը կարելի է
իրականացնել մասնակի և լրիվ անատամության դեպքում.
 Մեկ ատամի բացակայության դեպքում, երբ հարևան ատամները
ինտակտ են կամ ներգրավված օրթոպեդիկ կոնսրուկցիաներում, և նպատակահարմար չէ հղկել առողջ ատամները կամ փոխել օրթոպեդիկ կոնստրուկցիաները, ինչպես նաև առջևում տեղակայված արատի դեպքում:
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 Միակողմանի և երկկողմանի ծայրամասային արատի դեպքում`
անշարժ կոնստրուկցիա պատրաստելու նպատակով :
 Սահմանափակ տարածուն արատի դեպքում, երբ նպատակահարմար և
արդյունավետ չէ պատրաստել կամրջաձև պրոթեզ:
 Լրիվ ադենտիայի դեպքում, երբ ծնոտոսկրի որակական և քանակական
հատկությունները, ինչպես նաև հիվանդի ֆինանսական վիճակը հնարավորություն են տալիս ծնոտոսկրի յուրաքանչյուր կեսում տեղադրելու բավարար
քանակությամբ ներոսկրային իմպլանտներ: Սովորաբար ծնոտի յուրաքանչյուր
կեսում տեղադրվում է չորսական իմպլանտ: Սակայն պայմանավորված
ծնոտոսկրի ծավալով կարելի է ծնոտոսկրի յուրաքանչյուր կեսում տեղադրել
երեքից մինչև յոթ իմպլանտ:
Մեկ ատամի բացակայության դեպքում անշարժ կոնստրուկցիաներով
պրոթեզավորման ժամանակ պետք է ուշադրություն դարձնել երկու ատամների
միջև տարածությանը, որը նվազագույնը պետք է լինի 8մմ: Եթե ավելին է, պետք
է ընտրել բուժման այլընտրանքային տարբերակ, իսկ փոքր լինելու դեպքում
իմպլանտացիան իրականացնել միայն օրթոդոնտիկ համապատասխան
բուժումից հետո: Էսթետիկական նկատառումներով կարևոր է նաև ոսկրի
ուղղահայաց ծավալը վերականգնել մինչև իմպլանտացիա իրականացնելը:
Երբ ոսկրի որակական և քանակական հատկությունները հնարավորություն են տալիս ունենալու թշալեզվային 3մմ և ավելի հաստություն,
ուղղահայաց 8մմ և ավելի երկարություն և ներոսկրային իմպլանտ կիրառելու
դեպքում ստործնոտային նյարդից ու հայմորյան խոռոչից մինչև իմպլանտ առկա
է 1,5- 2մմ տարածություն, ցանկալի է յուրաքանչյուր հեռացված ատամ փոխարինել մեկ ներոսկրային իմպլանտով, կամ հեռացված ատամի
փոխհարաբերությունը իմպլանտատների քանակին պետք է հավասար լինի 1,5:
Իսկ եթե հայմորյան խոռոչից և ստործնոտային նյարդից առկա չէ անհրաժեշտ
տարածություն, ապա կարելի է կատարել սինուսլիֆտինգ`հայմորյան խոռոչի
ստորին պատի տեղափոխում վեր և հետ, կամ ստործնոտային նյարդի ռեպոզիցիա, կարելի կատարել նաև ոսկրի ուղղահայաց կամ լայնական աճեցում
աուտոպլաստիկ կամ ալոպլաստիկ ոսկրանյութով:
Իմպլանտացիա` միափուլ կամ երկփուլ մեթոդով
Եթե հենակետերից մեկը բնական ատամ է, ապա թույլատրելի է կիրառել
թիթեղաձև իմպլանտներ, քանի որ դրանք ֆիբրոօստեոինտեգրացված են, որը
դրանց օժտում է մասամբ ամորտիզացնող հատկությամբ, և ատամի ֆիզիոլոգիական ճնշման փոխանցումը իմպլանտին չի հանգեցնում ոսկրային
հյուսվածքի գերծանրաբեռնմանը, հետևաբար նաև չի խանգարվում ոսկրի
վերակառուցման պրոցեսը: Կարելի կիրառել նաև ներոսկրային գլանաձև
իմպլանտատներ` ամորտիզացնող համակարգով կամ էլ հենակետային
ատամներին աթաչմեններով միացած շարժական կոնստրուկցիաներ:
Նշված բոլոր դեպքերում իմպլանտի վրա անշարժ պրոթեզավորման
փուլերն են`
1. լնդի ձևավորիչի տեղադրում,
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2. աբաթմենտի տեղադրում,
3. դրոշմի ստացում,
4. գիպսե մոդելի ստացում,
5. մոմե կոնստրուկցիայի ձևավորում և մետաղական հենքի ստացում,
6. բերանի խոռոչում փորձարկում,
7.երեսպատող նյութով մետաղի ծածկում,
8. նախնական և վեջնական փորձարկում և ամրացում:
Լնդի ձևավորիչը տեղադրվում է համապատասխան իմպլանտի ներոսկրային մասի տրամաչափի:
Աբաթմենտի տեղադրումից առաջ լնդի ձևավորիչը հեռացվում է
հետպտուտակման միջոցով: Բացվում է ախտահանված փաթեթը, որի մեջ
մանրէազերծված սրվակներում տեղադրված է ստանդարտ աբաթմենտը (նկ.
7.5.3): Այն ընտրվում է իմպլանտի ներոսկրային մասի երկարության, թեքման
անկյան, պատրաստման նյութի և
ներպտուտակվող հատվածի տրամաչափի համապատասխան: Այս
ամենը կատարվում է իմլանտացիայի պլանավորման փուլում:
Աբաթմետի
թեքման
անկյունը
ներոսկրային
մասի
նկատմամբ
նպատակ ունի շտկել իմպլանտատի
թեքությունը, և ստանալ ցանկալի
զուգահեռություն ու էսթետիկական
Նկ. 7.5.3. Ստանդարտ աբաթմենտները
արդյունք` օրթոպեդիկ կոնստուկմոդելի վրա:
ցիան ամրացնելուց հետո: Օրինակ՝
եթե իմպլանտի թեքությունը մինչև 40Ե է, ապա ցանկալի է կիրառել 20Ե
թեքության ստանդարտ աբաթմենտ, իսկ եթե 40Ե մեծ է, ապա՝ 45Ե ստանդարտ
աբաթմենտ: Աբաթմենտի երկարությունը որոշվում է ներիմլանտատային
խորաչափերի միջոցով` նախատեսված տարբեր երկարության իմանտատների
համար: Ընդ որում, աբաթմենտի երկարությունը իմպլանտատի ներոսկրային
մասի երկարությանը պետք է հարաբերի 1:2: Աբաթմենտն ամրանում է ադապտերի միջոցով և հեշտությամբ ներպտուտակվում է իմլանտատի ներոսկրային
մասին: Աբաթմենտը պաշտպանելու, ինչպես նաև լնդի էսթետիկական
ուրվագիծը պահպանելու համար մինչև օրթոպեդիկ կոնստրուկցիայի պատրաստումը տեղադրվում է հատուկ պաշտպանիչ շապիկ, իսկ նրա վրա
պատրաստվում է ժամանակավոր պսակ կամ կամուրջ: Անհատական աբաթմենտների դեպքում տեղադրում են նախապես ձուլված կամ ֆրեզավորված
անհատական աբաթմենտը, որի վրա կարելի է պատրաստել ժամանակավոր
պսակը, առանց պաշտպանիչ շապիկ տեղադրելու:

Մոմե կոնստրուկցիայի ձևավորումը և մետաղական հիմնակմախքի ձուլումը
Մետաղական հիմնակմախքի փորձարկումը բերանի խոռոչում
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Մետաղական հիմնակմախքը պետք է հեշտությամբ, առանց ճնշման
տեղադրվի հենակետային ատամին: Ուշադրություն պետք է դարձնել
անտագոնիստ և հարևան ատամների միջև երեսպատող կոնստրուկցիայի
համար անհրաժեշտ տարածության առկայությանը: Այս փուլում ընտրվում է
երեսպատող նյութը` կերամիկան, և արհեստական պսակի ձևն ու գույնը`
բնական ատամի ձևին և գույնին համապատասխան (նկ. 7.5.4):
Մետաղի ծածկումը երեսպատող նյութով և փորձարկումը բերանի
խոռոչում
Կլինիկայում հայտնաբերվում և հղկում են վաղաժամ ճնշման կետերը:
Ֆիքսումը կատարվում է ժամանակավոր, որպեսզի անհրաժեշտության
դեպքում կատարվեն շտկումներ, ապա վերջնական ամրացվեն:
Այսպես պատրաստվում են ցեմենտվող օրթոպեդիկ կոնստրուկցիաները,
մինչդեռ պայմանական շարժական կոնստրուկցիաները պատրաստվում են այլ
կերպ և ամրացվում են իմպլանտներին պտուտակների միջոցով: Այս
պրոթեզները կոչվում են պայմանական շարժական, քանի որ հիվանդը այն
ինքնուրույն չի կարող հանել: Դրանք հանում է բժիշկը: Պտուտակները, որոնք
ծածկված են եղել լուսային կոմպոզիտով, կոմպոզիտը հեռացնելուց հետո հետ
են պտուտակվում, պրոթեզները մանրամասն մաքրվում են ուլտրաձայնային
տարաներում հատուկ ախտահանիչ լուծույթներով և նորից տեղադրվում տեղը,
պտուտակվում և ծածկվում լուսային կոմպոզիտով: Դրոշմը ստանում են բաց
կամ փակ գդալի եղանակով: Հետո ստանում են աշխատանքային մոդել: Մոդելի
վրա իմպլանտի գլխիկի կրկնօրինակին պտուտակում են հատուկ լաբորատոր
պտուտակը, ձևավորում մոմե կոնստրուկցիան և ձուլում: Ձուլումից հետո
լաբորատոր պտուտակը հետ են պտուտակում: Արդյունքում մետաղական
հիմնակմախքում առկա են լինում խողովակներ, որոնցով պտուտակները
ներպտուտակվում են իմպլանտի ներոսկրային մասին: Անհրաժեշտության
դեպքում ձևավորում են նաև լնդային հատվածը, որը հնարավորություն է տալիս
խուսափելու երկար ոչ էսթետիկական պսակների պատրաստումից: Հետո
պատվում է կերամիկայով և ամրացվում պտուտակով: Պտուտակը ծածկվում է
լուսային կոմպոզիտով:

Նկ. 7.5.4. Բնական ատամների գույնը և ձևը:
Մետաղակերամիկան պատրաստվում է հիմնականում կողմնային
ատամների համար, իսկ առջևի ատամների համար ցանկալի է պատրաստումել
լրիվ կերամիկական կոնստրուկցիաների:
384

Պրոթեզավորում շարժական օրթոպեդիկ կոնստրուկցիաներով
Լրիվ անատամության դեպքում իմպլանտատների կիրառմամբ լրիվ
շարժական պրոթեզները ցուցված են անշարժ պրոթեզների հակացուցման
դեպքում`ալվեոլյար ելունի ապաճի և հիվանդի անբավարար ֆինանսական
վիճակի դեպքում: Իմպլանտատների կիրառմամբ լրիվ շարժական պրոթեզը
հնարավորություն է տալիս բարելավելու պրոթեզի ամրացումը, հիվանդի
հոգեհուզական վիճակը, ինչպես նաև ստանալու ցանկալի էսթետիկական և
արտասանական արդյունք, հեշտացնելու հիգիենիկ միջոցառումների անցկացումը: Լրիվ շարժական պրոթեզավորման ժամանակ մինչև վերջնական պրոթեզավորումը պատրաստվում է ժամանակավոր պրոթեզ կամ
կատարվում է նախկին պրոթեզի վերահենքավորում էլաստիկ նյութով, որը նույնպես ծառայում է
որպես ժամանակավոր կոնստրուկցիա:
Հնարավոր են իմպլանտատների կիրառմամբ շարժական պրոթեզավորման հետևյալ
տեսակները `

2 իմպլանտատի վրա տեղադրված
գնդիկավոր աթաչմենտներով լրիվ շարժական
Նկ. 7.5.5. 2 իմպլանտատի
վրա տեղադրված գնդիկավոր պրոթեզի պատրաստում (նկ. 7.5.5):
2 կամ 4 իմպլանտատների ձողային
աթաչմենտներով լրիվ
կոնստրուկցիայով
միացում և լրիվ շարժական
շարժական պրոթեզի
պրոթեզի պատրաստում (նկ. 7.5.6):
պատրաստումը:

Նկ. 7.5.6. 2 կամ 4 իմպլանտատների ձողային կոնստրուկցիայով
միացումը և լրիվ շարժական պրոթեզի պատրաստումը:

Նկ. 7.5.7. Մագնիսային աթաչմենտների օգտագործմամբ լրիվ շարժական
պրոթեզի պատրաստումը:
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 Մագնիսային աթաչմենտների օգտագործմամբ լրիվ շարժական
պրոթեզի պատրաստում (նկ. 7.5.7):
 Ենթալորձաթաղանթային իմպլանտատներով շարժական պրոթեզներ,
որոնք,սակայն, այժմ չեն կիրառվում:
Պրոթեզավորումն իրականացվում է հինգ բուժայցով, ինչպես դասական
եղանակով լրիվ շարժական պրոթեզավորումը, բայց ունի որոշակի առանձնահատկություններ:
Ձողային կոնստրուկցիա պատրաստելու դեպքում նախ՝ ստանում են
դրոշմ բաց գդալի եղանակով, հետո՝ ստանում են մոդել, որին ամրացված են
լինում իմպլանտատի գլխիկի կրկնօրինակները: Մոմից ձևավորում են ձողային
կոնստրուկցիան, որը կատարելու է պատրիցայի դեր: Ձուլումից հետո այն
փայլաշեցնում են, ամրացնում մոդելին և պատրաստում անհատական գդալ:
Դրանից հետո ձողային կոնստրուկցիան ամրացնում են բերանի խոռոչում և
ստանում դրոշմ, որից ստացվում է երկրորդ աշխատանքային մոդելը, ապա
պատրաստում են մոմե գլանակները: Կլինիկայում փորձարկվում է բերանի
խոռոչում և միջծնոտային կենտրոնական փոխհարաբերությունն արձանագրվում է և մոդելները գիպսավորվում են հոդափոխանակիչում: Ցանկալի է
օգտագործել լրիվ հարմարվողական կամ կիսահարմարվողական հոդափոխանակիչ:
Ատամնատեխնիկական լաբորատորիայում ատամները նախնական
շարվում են՝ ըստ արձանագրության: Նախապես որոշվում են սագիտալ հոդային
և կտրիչային ուղիները: Կլինիկայում ստուգվում են նախնական շարվածքը և
կենտրոնական ու ապակենտրոն փոխհարաբերության արձանագրումը:
Ատամնատեխնիկական լաբորատորիայում, համաձայն արձանագրությանը,
ատամները վերջնական շարում են և մոմը փոխարինում պլաստմասսայով:
Մատրիցային մասը ձևավորվում է անմիջապես բերանի խոռոչում:
Պատրիցային ամրացվում է մատրիցան: Պրոթեզի ներսային մակերեսին
պատրիցային համապատասխան փոսություններում լցվում է ինքնակարծրացող պլաստմասսան և տեղադրվում է բերանի խոռոչում: Կարծրանալուց
հետո այն հանվում է բերանի խոռոչից, ավելորդ մասերը հեռացվում են, և
տեղադրում են բերանի խոռոչում: Նույնպիսի պատրաստման փուլեր են
անցնում ձողային և մագնիսային աթաչմենտներով պրոթեզավորումը, բացառությամբ, որ պատրիցայի դեր կատարող կոնստրուկցիան չի ձուլվում, այլ
պատրիցայի դեր է կատարում հենց գնդիկավոր կամ մագնիսային աբաթմենտը:

Հետտեղադրման խնամքը իմպլանտատներով շարժական և անշարժ
պրոթեզավորումից հետո
Իմպլանտացիայից հետո հիվանդի բերանի խոռոչի հիգիենիկ
միջոցառումների ճիշտ իրականացումը և բժշկի կողմից հարիմպլանտային
հյուսվածքների վիճակի պարբերաբար հետազոտությունն ու հիվանդների
նկատմամբ հսկողությունը հնարավորություն է տալիս ապահովելու իմպլանտացիայի հաջող ելքը:
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Հիվանդի պարբերաբար հետազոտությունը թույլ է տալիս զննման
միջոցով գնահատելու իմպլանտատի շուրջ փափուկ հյուսվածքների վիճակը,
ռենտգենաբանական հետազոտման միջոցով ուսումնասիրելու ոսկրային
հյուսվածքի վերակառուցման ընթացքը, հայտնաբերելու օկլյուզիոն աններդաշնակությունները և շտկելու դրանք: Իմպլանտացիայից հետո հիգիենան ներա
ռում է անհատական և մասնագիտական հիգիենիկ միջոցառումների համալիր:
Անհատական հիգիենիկ միջոցառումները իմպլանտացիայի փուլում սկսվում են
վիրաբուժական փուլից հետո և ներառում են բերանի խոռոչի անհատական
հիգիենան որն իրականացվումը է փափուկ ատամնախոզանակների և
հիգիենիկ ու հակաբորբոքային ատամնամածուկների միջոցով: Ցանկալի է
օգտագործել նաև բերանի խոռոչի ողողիչներ` հակաբորբոքային թուրմեր:
Աբաթմենտը տեղադրելուց հետո կարևոր է նրա շուրջ փափուկ հյուսվածքները
մաքուր պահել: Պրոթեզավորումից հետո շատ կարևոր է ատամները ճիշտ
մաքրել: Ատամները մաքրվում են փափուկ խոզանակներով, ոչ քերող
ատամնամածուկով: Միջաբաթմենտային տարածությունները մաքրվում են
միջատամնային խոզանակներով (նկ. 7.5.8), ատամնաթելերով: Մասնագիտական հիգիենան ներառում է աբաթմենտների գլխիկներից ատամնափառի և
ատամնաքարի հեռացումը, որն իրականացվում է պլաստմասսե կյուրետներով
և ավազանետիչ սարքով:

Նկ. 7.5.8. Միջաբաթմենտային տարածությունների մաքրումը:

Իմպլանտացիայի սխալները և բարդությունները
Իմպլանտացիայի սխալները և բարդությունները կարելի է դասակարգել
ըստ իմպլանտացիայի իրականացման փուլերի`
 ախտորոշման,
 պլանավորման,
 վիրաբուժական,
 օրթոպեդիկ:
Ախտորոշման փուլի սխալներն են հիվանդի հետազոտությունը ոչ
լիարժեք կատարելը, ցուցումների և հակացուցումների ճշտման բացակայությունը:
Պլանավորման փուլի սխալներն են ոսկրի քանակական և որակական
հատկությունները հաշվի չառնելը, իմպլանտատի տրամագծի, երկարության,
ձևի, տեղակայման և իմպլանտացիայի մեթոդի սխալ ընտրությունը:
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Վիրաբուժական փուլի սխալներն ու բարդությունները հիմնականում
պայմանավորված են ախտորոշման և պլանավորման փուլերի սխալներով:
Կարող են լինել վիրահատության ժամանակ և հետո առաջացող բարդություններ:
Վիրահատության ժամանակ առաջացող տեղային բարդություններն են.
1. Հայմորյան խոռոչի պերֆորացիան և ստործնոտային ու ենթակզակային
նյարդերի վնասումը. իմպլանտատի երկարությունը սխալ է ընտրվում,
ինչպես նաև վիրահատական փուլում ոսկրային օթյակի խորությունը ոչ
հաճախ է ստուգվում:
2. Իմպլանտատի կոտրվածք. Կատարվում է վիրահատական փուլը կոպիտ
իրականացնելու և անորակ իմպլանտատ ընտրելու դեպքում:
3. Իմպլանտացիայի շրջանում հարևան ատամի կոտրվածք. Կատարվում է
իմպլանտատի ներդրման տեղի ուղղությունը խախտելու հետևանքով:
4. Վերին, ստորին ծնոտների պերֆորացիա. կատարվում է իմպլանտատի
երկարության, տրամագծի և ներդրման առանցքը սխալ ընտրելու դեպքում:
5. Իմպլանտատի սկզբնական կայունության անբավարարություն. Կատարվում է իմպլանտանտի տրամաչափից ավելի մեծ տրամաչափի ոսկրային
օթյակ ձևավորելու հետևանքով:
6. Արյունահոսություն անոթների վնասման հետևանքով` պայմանավորված
վիրահատական տեխնիկայի սխալ իրականացմամբ:
7. Գործիքների ընկնելը շնչուղիներ և կերակրափող:
Վիրահատությունից հետո առաջացող բարդություններ
Իմպլանտատի շուրջ կարող է առաջանալ ոսկրային հյուսվածքի և օստեոինտեգրացիայի խանգարում: Առաջանում է ոսկրի որակական և քանակական
հատկությունների անբավարարության և վիրահատական փուլում` առանց
օդաջրային սառեցման աշխատելու հետևանքով:
Պերիմպլանտիտը հարիմպլանտային հյուսվածքների բորբոքումն է, որը
բնորոշվում է թարախահոսությամբ, արյունահոսությամբ և ոսկրային գրպանիկի առաջացմամբ: Պատճառները տարբեր են` պայմանավորված պլանավորման, վիրահատման և օրթոպեդիկ փուլի սխալներով:
Սխալները կարող են լինել օրթոպեդիկ հետևյալ փուլերում
1. Լնդի ձևավորիչի տեղադրման փուլում. այս փուլի սխալները պայմանավորված են լնդի ձևավորիչի տրամաչափի, ձևի սխալ ընտրությամբ, որը
կարող է հանգեցնել լնդի ցանկալի ուրվագծի էսթետիկական անբավարարության:
2. Աբաթմենտի տեղադրման փուլում. այս փուլի սխալները պայմանավորված են
աբաթմենտի սխալ ընտրությամբ: Աբաթմենտի երկարության սխալ ընտրությունը կարող է հանգեցնել օրթոպեդիկ կոնստրուկցիայի տեղի անբավարարության: Ներպտուտակվող հատվածի տրամաչափի անհամապա-տասխանությունը կարող է հանգեցնել աբաթմենտի, հազվադեպ նաև
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իմպլանտատի ներոսկրային մասի կոտրվածքի: Թեքման անկյան սխալ
ընտրությունը կհանգեցնի հենակետերի զուգահեռության խանգարմանը:
3. Դրոշմի ստացման փուլում. դրոշմի ստացումը պետք է կատարել տվյալ
կլինիկական դեպքի ամենանպատակահարմար եղանակով` պահպանելով
դրոշմանյութի շաղախման և դրոշման տեխնիկան:
4. Գիպսե մոդելի ստացման փուլում. պայմանավորված է իրականացման սխալ
տեխնիկայով:
5. Մոմե կոնստրուկցիայի ձևավորման և մետաղական հենքի ստացման փուլում.
այս փուլի սխալները կարող են պայմանավորված լինել ինչպես նախորդ
փուլերի սխալներով, այնպես էլ մոմե կոնստրուկցիայի սխալ ձևավորմամբ,
մոմի դեֆորմացմամբ և մետաղական հենքի ձուլման սխալներով :
6. Բերանի խոռոչի փորձարկման փուլում, երբ ի հայտ են գալիս նախորդ փուլերի
սխալների հետևանքները. մետաղական հենքը հենակետերին չհամապատասխանելու դեպքում, մասնակի անատամության դեպքում մետաղական
հենքի, անտագանիստ և հարևան ատամների միջև տարածության
անբավարարության պաճառով: Փոքրիկ թերությունները կարելի շտկել
հղկելու միջոցով: Իսկ լուրջ թերությունների դեպքում պետք է պատրաստել
նորը: Այս փուլում ընտրվում է նաև երեսպատող նյութը, գույնը, որը կարևոր
է էսթետիկական արդյունք ապահովելու համար:
7. Երեսպատող նյութով մետաղի ծածկման փուլում:
8. Վերջնական փորձարկման և ամրացման փուլում: Օկլյուզիոն աններդաշնակցությունները կարող են հանգեցնել իմպլանտատի շուրջ ոսկրային
հյուսվածքի գերծանրաբեռնվածության և օստեոինտեգրացիայի խանգարման: Ցեմենտավորման սխալները կարող են հանգեցնել ապացեմենտավորման: Կարող է նաև ամրացնող պտուտակը թուլանալ:
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