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1. Թեմայիարդիականությունը. 

1.1. Ներածություն  
Ստոմատոլոգիականպրակտիկայումատամնապրոթեզավորմանհամարկիրառվումեն

օրթոպեդիկկոնստրուկցիաներ` պատրաստված զանազանստոմատոլոգիականնյու-

թերից, որոնքմիմյանցիցտարբերվումենիրենցֆիզիկաքիմիականհատկություննե-

րով։Ատամնապրոթեզավորման ժամանակ այս կամ այնտեսակի պրոթեզի և նյութի 

կիրառման նպատակն է ապահովելանատոմո-ֆունկցիոնալ լիարժեքությունը, 

գեղագիտությունը ևերկարատևգործածությունը։ Միևնույն ժամանակ, 

նյութերիբաղադրիչներիանցումը բերանիխոռոչկարողէբերելբերանայինհեղուկի(ԲՀ) 

ֆիզիկաքիմիականցուցանիշներիփոփոխության, ԲՀ-ի պաշտպանական 

համակարգիբաղադրիչներիառաջացմանևարտազատմանխանգարման, 

փոխելդրանցտարածականկառուցվածքըևակտիվությունը։Դրահետևանքովառաջանո

ւմենբերանիխոռոչիմիկրոբիոցենոզիխանգարումներ, 

ախտածինմիկրոօրգանիզմներիկուտակումներևբազմազանբորբո-

քայինհիվանդություններ (3, 9, 17)։ 

Ծնոտներիզարգացմանանկանոնությունները, կարիեսիբարդություններիհետևան-

քովատամների վաղաժամ կորուստը և ատամնաշարերիօկկլյուզիոն 

խանգարումներըխաթարումենպարօդոն-

տիհիմնականհենարանայինֆունկցիանևհանգեցնումեննրահյուսվածքներումքայքայմ

անգործընթացներիզարգացմանը, իսկդրահետևանքով՝ծամելուֆունկցիայիխանգար-

մանը (5, 6)։ 

Ներկայումսօրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայում կիրառվողկոնստրուկցիաներիզինա-

նոցըբավականաչափբազմազանէ։Իսկայդ 

կոնստրուկցիաներիպատրաստմանհամարառաջարկվողնյութերիլայնտեսականինպ

րակտիկբժշկինհնարավորությունէտալիս ստոմատոլոգիականօգնությանժամա-

նակկատարելպրոթեզիանհատականընտրություն (2, 13, 

18)։Ժամանակակիցօրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայում 

հատուկտեղէգրավումանշարժպրոթեզավորումը։Անշարժկոնստրուկցիաներնառավել

ությունունենշարժականներինկատմամբ` 

կատարելովգեղագիտականևֆունկցիոնալդեր։Նրանքչենխաթարումխոսելուև 

ծամելու ֆունկցիան,իսկ պրոթեզի հանդեպ  ադապտացիան ավելի կարճ 



ժամանակում է տեղի 

ունենում։Սակայնմինչևօրսանշարժպրոթեզավորումիցհետոառաջացողբար-

դություններիտոկոսըբավականինբարձրէ(22)։Պրոթեզիանորակպատ-

րաստումըհանգեցնումէլնդիբորբոքայինբնույթիախտահարման՝գինգիվիտի, իսկ 

հետագայում նաևպարoդոնտիտի(10, 24)։ 

Համակարգչայինտեխնոլոգիաներըլայնկիրառությունունենմարդուկենսագոր-

ծունեությանբոլորբնագավառներում, այդթվումևբժշկությանմեջ։Մշակվում ենատամ-

նածնոտայինհամակարգիախտահարումներունեցողհիվանդների համակարգչային 

մոդելավորման միջոցով բուժման նոր մոտեցումներ,որոնք թույլ կտան բարձրացնել 

ցուցաբերվող օգնության որակընորմակարդակիվրա (13)։Վերջինտարիներին 

ստոմատոլոգիայի 

նորարարականզարգացմանխորհրդանիշներիցմեկըատամնապրոթեզ-

ներիհամակարգչայիննախագծմանևավտոմատիզացվածպատրաստմանտեխնոլոգի

անէ, որընշանակվումէ CAD/CAM հապավումով։Ստոմատոլոգիայումայդտեխնոլո-

գիայիտարածմանպատճառներիցմեկըառանց CAD/CAM 

համակարգերիկիրառման`ավանդական եղանակով պատրաստվող պրոթեզների 

քննադատականգնահատումնէ։Որպեսավանդականինկատմամբնորտեխնոլոգիայիա

ռավելությունկարելիէնշելպրոթեզավորմանփուլերիկրճատումը, chair side ռեժիմով 

(հիվանդիբազկաթոռիմոտ) մեկ-

երկուժամվաընթացքումանուղղակիկերամիկականռեստավրացիաների 

պատրաստման հնարավորությունը (1, 11, 12, 20, 21)։ 

Հաշվի առնելով վերըշարադրվածը,արդիականէդառնումբերանա-

յինհեղուկիֆիզիկաքիմիականցուցանիշներիվիճակի, 

պաշտպանականբաղադրիչների պարունակության (իմունոգլոբուլինների, լիզոցիմի) 

ևհակաօքսիդանտա-

յինպաշտպանությանբաղադրիչներիուսումնասիրությունըլրիվումասնակիերկրորդա

յին անատամությանդեպքում՝անշարժուշարժականկոնստրուկցիաներով 

պրոթեզավորումից առաջ և հետո(15)։ 

Բերանիխոռոչումբորբոքայինռեակցիաներիախտորոշմանգոյությունունեցողժ

ամանակակիցմեթոդները, որպեսկանոն, 

հաշվիչենառնումօրթոպեդիկկոնստրուկցիաների 



առկայությունըևտեղեկությունենտալիսմիայնբորբոքայինռեակցիաներիառկայության

կամբացակայությանմասին, բայցչենբացահայ-

տումտվյալռեակցիայիպատճառները։Թերապևտիկմիջոցառումներն 

իրականացվումենենթա-

դրյալախտորոշմանևոչթեգիտականորենճշգրտվածփաստերիհիմանվրա։ 

Օրթոպեդիկբուժումիցհետո պարօդոնտիախտահարմանտարածվածությունը, 

դրաբացասականազդեցությունըամբողջօրգանիզմիվրապայմանավորումենբուժա-

կան-ախտորոշիչհամալիրծրագրիմշակմանանհրաժեշտությունը, որըթույլ կտար 

որոշել ախտաբանականպրոցեսներիպատճառագիտությունը, ախտորոշել 

հիվանդությունըվաղփուլերումևժամանակին ադեկվատ բուժում իրականացնել` 

հիմնվածընդհանուրևանհատականպաթոգենետիկառանձնահատկությունների, 

ատամնալնդայինակոսինորմայիևախտահարմանչափանիշներիըմբռնմանվրա (19, 

22)։ Կարծումենք, որկլինիցիստներըհանիրավիքիչուշադրու-

թյունենդարձնումայնպիսիմեթոդներին, 

ինչպիսիքենբերանայինևլնդայինհեղուկներիջրածնայինցուցանիշները, 

ատամնափառիկարիեսածինհատկությանգնահատումը, ընդ-

լայնվածստոմատոսկոպիան, մակրոհիստոքիմիան, 

որոնցչկիրառմանդեպքումանհնարէկազմելբուժկանխարգելիչմիջոցառումներիպլանը

։Այնհնարավորությունկտանվազեցնելուհիվանդիօրգանիզմիվրապրոթեզներիազդեցո

ւթյանհետկապվածբարդություններիքանակը, որի 

շնորհիվկբարձրանաանշարժպրոթեզավորմանարդյունավետությունը։ 

Ժամանակակիցօրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի պրակտիկայումանշարժ (ամ-

բողջաձույլ, մետաղ-կերամիկական, մետաղ-պլաստմասսե, մետաղ-

կոմպոզիտային,լրիվկերամիկական)պրոթեզներիլայնկիրառությունը, 

որիհամարպահանջվումէկարծրհյուսվածքներիզգալիհղկում՝պսակիեզրերիստորլնդ

ային տեղակայումով, առաջացնումէ 

պարօդոնտիլուրջփոփոխություններ՝պրոթեզայինպարօդոն-

տիտիտեսքով(16,23)։Անշարժպրոթեզներիբացասականազդեցությունըեզրային 

պարօդոնտիվրանշելենշատհետազոտողներ 

(7,11)։Դրապատճառկարողենլինելատամիհղկմանժամանակլինդիվնասվածքը՝հարլն

դային հարթակ ձևավորելիս, 



կրկնակիդրոշմստանալուհամարռետրակցիոնթելերիներմուծումը, 

սխալպատրաստվածժամանակավորկամմշտականարհեստականպսակների 

եզրերիցառաջացածվնասվածքը։Բացիայդ, մետաղ-կերամիկականպրոթեզիկիրա-

ռման դեպքում 

ամենահաճախակիբարդություններիթվինպետքէդասելարհեստականպսակիտակատ

ամներիկարծրհյուսվածքնե-

րիկարիեսայինքայքայումըևպրոթեզներիապացեմենտավորումը։Այդպրոցեսներըամե

նիցհաճախզարգանումենարհեստականպսակներիեզրերիշրջանումևպայմանավորվ

ած ենանշարժպրոթեզներըֆիքսողցեմենտաշերտիքայքայմամբ (14)։Ժամանակակից 

ստոմատոլոգիայում անշարժպրոթեզներիններկայաց-

վողհիմնականպահանջներիցմեկըգեղագիտականչափանիշներիխիստպահ-

պանումնէ։Լնդիմակարդակինկամնրանիցվերտեղադրվածպսակիեզրը, 

ինչպեսցույցէտալիսպրակտիկան, չիբավարարումգեղագիտականպահանջներին, 

ստորլնդային տեղակայման դեպքում նկատվումէատամնանստվածքի կուտակում, 

որնանխուսափելիորենհանգեցնումէգինգիվիտիևհետագայում 

պարօդոնտիստորադիրբաժիններումբորբոքայինպրոցեսի, իսկարդենառկա 

պարօդոնտիտիդեպքում՝նրասրացմանըևլնդիհետագառեցեսիային(4)։ 

Այդպիսիկամրջաձևպրոթեզիկառուցվածքիպլանավորումըհնարավորէդառնումմիայն

մանրամասնկլինիկականհետազոտումիցհետո (8, 11)։ 

Այսպիսով, ներկայումսառաջարկվումենմիքանիտեսակիկերամիկականհամա-

կարգեր, որոնքզգալիորենմիմյանցիցտարբերվումենիրենցֆիզիկա-

քիմիականցուցանիշներով, պատրաստման 

տեխնոլոգիայովևամրությամբ։Սակայնհամեմատականգնահատմանհարցերըմինչևօր

սմնումենչուսումնասիրված։Ընդորումզանազանկերամիկականպրոթեզներիազդեցու

թյունըեզրային պարօդոնտի, հատկապեսարտազատվողլնդահեղուկիծավալիվրա, 

լնդահեղուկի pH մակարդակիփոփոխությունը, 

բորբոքայինպրոցեսիառկայությունընույնպեսդուրսենմնացելհետազոտողներիուշադր

ությանոլոր-

տից։Չուսումնասիրվածէմնումտարբերկերամիկականհամակարգերիամրությանբնու

թագրիչներիհամեմատականգնահատումը։Հստակեցվածչեննաևկերամի-



կականկոնստրուկցիաներով 

պրոթեզավորմանկլինիկականհնարքներիիրագործմանառանձնահակությունները։ 

Ամբողջվերոշարադրյալըվկայումէայդխնդրիարդիականությունըևհիմնավո-

րումէսույնհետազոտությանիրականացումը։ 

 
Գիտականթեմայինորույթը. 

Առաջինանգամ. 

Կատարվելուէեզրային պարօդոնտիվրազանազանանշարժօրթոպեդիկ 

կոնստրուկցիաներիազդեցությանհամեմատականվերլուծություն՝լնդայինհեղուկի 

բջջաբանականևմանրէաբանականուսումնասիրությանտվյալներիհիմանվրա։ 

Որոշվելուէկիրառվողօրթոպեդիկկոնստրուկցիաներիարդյունավետությունը

պարօդոնտայինհամալիրիամբողջականությանվերականգնմանտեսանկյունից։ 

Բացահայտվելուենտվյալօրթոպեդիկկոնստրուկցիաներինևնրանցպատրաստ

մանտեխնոլոգիաներինբնորոշհիմնականբարդությունները։ 

 

 
1.2. ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

ա)Цаликова Н.А.-“Оптимизация лечения пациентов с применением CAD/CAM  

технологий в клинике ортопедической стоматологии”-  диссертация на соискание 

ученой степенидоктора медицинских наук, Москва, 2013г. 

ՀեղինակնուսումնասիրելէգոյությունունեցողստոմատոլոգիականCAD/CAMհա

մակարգերիաշխատանքիսկզբունքներըևհիմնականգործառույթները. 

հայրենականևարտասահմանյանգրականությանաղբյուրներիվերլուծությանհիմանվր

աևտրվելէնրանցժամանակակիցդասակարգումը՝ըստկոնցեպտուալնշանների, բացա-

հայտ-

վելենստոմատոլոգիայումCAD/CAMհամակարգիզարգացմանուղղությանհիմնականմ

իտումները։Գնահատվելէֆրեզավորվածտարբերկերամիկականկոնստրուկցիաներիկլ

ինիկականարդյունավետությունը, պարզվելենդրանցկիրառմանանհաջողարդյունք-

ներիպատճառները։Մշակվելևկլինիկականպրակտիկայումներդրվելէատամ-

նապրոթեզներիպատրաստմանռուսականCAD/CAMհամակարգը։ 



 Սակայնհեղինակըչիուսումնասիրելտարբերանշարժօրթոպեդիկկոնստրուկցի

աներիազդեցությունըհղկվածատամիեզրայինպարօդոնտիվրա: 

բ)Серов  А. Б.-“Разработка методов профилактики развития хронических 

локализационных пародонтитов при протезировании несъемными протезами”- 

диссертация на соисканиеученой  степени кандидата медицинских наук, Нижний 

Новгород, 2009 г. 

Հեղինակը լազերային դոպլերայինֆլոումետրիայի մեթոդի, pH-չափումների, 

նախաբորբոքային ИЛ-1р-

իկոնցենտրացիայիորոշմանմիջոցովբացահայտելէանշարժպրոթեզներովպրոթեզավո

րումիցհետոեզրայինպարօդոնտիհյուսվածքներումբորբոքմաննախակլինիկականնշա

նները, լազերային դոպլերային ֆլոումետրիայի մեթոդի օգնությամբ 

հայտնաբերելէարհեստականպսակներիեզրիներթափանցմանխորությանևպսակների

տեսակիազդեցությունըեզրայինպարօդոնտիհյուսվածքներումարյանմիկրոշրջա-

նառությանվրա, մշակելէանշարժպրոթեզովպրոթեզավորմանժամանակքրոնիկա-

կանլոկալիզացվածպարօդոնտիտներիզարգացմանկանխարգելմանեղանակները։ 

 Սակայնհեղինակնուսումնասիրելէմիայնմետաղականհենքովկոնստրուկցիան

երի(մետաղ-կերամիկական, մետաղ-պլաստմասսեևամբողջաձույլ) 

տեսակները.չիկատարվելպատրաստմանտարբերտեխնոլոգիաներիհամեմատականվ

երլուծություն։ 

 Այսպիսով, 

հեղինակներիցոչմեկըչիկատարելցիրկոնիումիօքսիդիհենքովկոնստրուկցիաներիևմե

տաղ-կե-

րամիկականկոնստրուկցիաներիպատրաստմանմիջոցներիևհամակարգերիհամեմա

տականվերլուծու-

թյուն։Ենթադրվումէբացահայտելտվյալկոնստրուկցիաներիկիրառմանժամանակհնա

րավորբարդություններըևհիմնվելովստացվածարդյունքներիվրա, 

առաջարկելառավելնպատակահարմարկոնստրուկցիաներ՝հատկա-

պեսպարօդոնտումփոփոխություններիառկայությանդեպքում։ 
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2. Հետազոտության նպատակն  Է  



Որոշել ժամանակակից տեխնոլոգիաներով պատրաստված անշարժ 

կոնստրուկցիաներով պրոթեզավորման դեպքումօրթոպեդիկ բուժման 

արդյունավետությունը ՝ պարօդոնտային համալիրի վիճակի տեսակետից։ 

Հետազոտության խնդիրներն են 

1. Կատարելպարօդոնտիհյուսվածքներիվիճակիկլինիկականգնահատումօրթ

ոպեդիկբուժումիցառաջևհետո։ 

2. Որոշելլնդայինհեղուկիքանակնուջրածնայինցուցանիշը՝ստանդարտեղան

ակովպատրաստվածմետաղ-

կերամիկականևհամակարգչայինտեխնոլոգիաներիմիջոցովպատրաստվածցիրկո-

նիումիօքսիդիհենքովկոնստրուկցիաներիդեպքում` պրոթեզավորումիցառաջևհետո։ 

3. Կատարելլնդայինհեղուկիմանրէաբանականևբջջաբանականհետազոտու-

թյունմետաղ-կերամիկականևցիրկոնիու-

միօքսիդիհենքունեցողկոնստրուկցիաներովպրոթեզավորումիցառաջևհետո։ 

4. Կատարելհամակարգչայինտոմոգրաֆիա՝որոշելուհամարպրոթեզավորմա

նարդյունավետությունըօրթոպեդիկկոնստրուկցիաներիտեղադրումիցառաջևհետո։ 

5. Կատարելպարօդոնտիվրատարբերօրթոպեդիկկոնստրուկցիաներիազդեցո

ւթյանվերաբերյալստացվածարդյունքներիհամեմատականգնահատում։ 

 
3. Հետազոտության մեթոդները 

ա. Կլինիկական 

բ. Բակտերիոլոգիական 

գ. Ցիտոլոգիական 

դ. Ռենտգենաբանական  

ե.Վիճակագրական 

 

4. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆՆՅՈՒԹԸև ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 

ԵՊԲՀթիվ 3 համալսարանական ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկայիև «Medesy» 

ստոմատոլոգիական և էսթետիկ  բժշկության կենտրոնի կահավորված 

կաբինետներում (ստոմատոլոգիական բազկաթոռ և համասարք),   

համապատասխան ՀՀ ԱՆ  հրամանագրված կանոնների,  կատարվելու է  80 

պացիենտների հետազոտություն: Հետազոտվածների թվից առանձնացվելու են երկու 



կլինիկական խմբեր, յուրաքանչյուրում 40 պացիենտ, որտեղ կատարվելու են 

համապատասխան օրթոպեդիկ միջամտություններ: 

Ենթադրվում է պարօդոնտի հյուսվածքների և ատամների կարծր 

հյուսվածքների կլինիկական հետազոտություն՝ ստոմատոլոգիական գործիքների 

ստանդարտ լրակազմի օգտագործմամբ, ինչպես նաև պարօդոնտոլոգիական զոնդի 

կիրառում՝ որոշելու համար պարօդոնտալ  գրպանի խորությունը և ատամնալնդային 

ամրակցման(կապի) վիճակը՝ օգտագործելով CPI ինդեքսը։ 

Ախտորոշման նպատակով, ինչպես նաև բուժական միջոցառումների 

արդյունավետությունը վերահսկելու համար օգտագործվելու են լնդային հեղուկի 

հետազոտման տվյալները։ Որոշվելու է լնդային հեղուկի քանակը (պարզելու համար 

լնդային հեղուկի ինդեքսը) 5 մմ լայնություն և 15 մմ երկարություն ունեցող ֆիլտրող 

թղթի օգնությամբ, որոնք 3 րոպ. ներդրվելու են լնդակոսի մեջ։ Ներծծված լնդային 

հեղուկի քանակը կորոշվի տորսիոնային կշեռքով կշռման միջոցով։ Որոշվելու է 

լնդային հեղուկի ջրածնային ցուցանիշը ունիվերսալ ինդիկատոր-թղթով, որը 

նախապես ներկվել էկապույտ գույն`pH 1,0 պարունակող լուծույթով: Հաշվի առնելով, 

որ լնդային հեղուկի pH-ը տատանվում է 6,30-ից մինչև 7,93՝ անկախ բորբոքման 

աստիճանից, լնդային հեղուկով ներծծված թղթի հատվածը ներկվում է դեղին գույնով։ 

Ներկված թղթերը առանց գույնի փոփոխության կարող են  երկար պահպանվել 

սենյակային ջերմաստիճանում։  

Հավաքված լնդային հեղուկը կօգտագործվի բջջաբանական և 

միկրոբիոլոգիական հետազոտությունների համար։  

Օրթոպեդիկ բուժման արդյունավետությունը որոշելու համար կկատարվի 

ծնոտների համակարգչային տոմոգրաֆիա, որն անվիճելի առավելություն ունի 

ռենտգենաբանական  ախտորոշման այլ մեթոդների նկատմամբ, քանի որ ատամների 

սովորական ռենտգենի միջոցով մենք կարող ենք ստանալ միայն հետազոտվող 

օբյեկտի հարթ պատկերը, մինչդեռ համակարգչային տոմոգրաֆիայի կիրառմամբ 

ամբողջությամբ սկանավորվում է եռաչափ օբյեկտը։ 

Նախատեսվում է պրոթեզավորում ստանդարտ մետաղ-կերամիկական և 

ցիրկոնիումի օքսիդի հենք ունեցող կոնստրուկցիաներով։ 

Հետազոտման բոլոր եղանակները բխում են բուն հետազոտության բնույթից՝ 

լիովին համապատասխանելով աշխատանքի կատարմանը։ 



 
 
5. Աշխատանքի համապատասխանությունը ֆակուլտետի  հաստատված թեմային 

 Հետևյալ գիտական աշխատանքը համապատասխանում է ԵՊԲՀ 

ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի հաստատված գիտական 

թեմային՝«Դիմածնոտային  համակարգի հոդամկանային դիսֆունկցիան 

(ախտաբանություն, ախտորոշում, կլինիկա, բուժում և կանխարգելում)»: 

Աշխատանքը կլինիկական է,  ինքնուրույն, կատարվելու է ԵՊԲՀ թիվ 3 

համալսարանական ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկայում և «Medesy» 

ստոմատոլոգիական և էսթետիկ  բժշկության կենտրոնում:  

Հայցորդը ինքնուրույն կատարելու է բոլոր հետազոտական և կլինիկական 

աշխատանքները: 

Ատենախոսության թեմայով  սպասվող ներդրումները  

Ամսագրային հոդվածքներ, զեկուցումներ գիտաժողովներում, գործնական 

առողջապահության և ուսումնական ընթացքի համար նախատեսված մեթոդական  

ցուցումներ: 
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