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1. ԹԵՄԱՅԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  
1.1. Ներածություն 
 
   Ներկայումս ոսկրային փոխպատվաստման պահանջարկը դիմածնոտային 
վիրաբուժության և մասնավորապես ատամնային իմպլանտոլոգիայի ոլորտում 
աստիճանաբար մեծանում է ։ Աուտոգեն, ալլոգեն, քսենոգեն և սինթետիկ 
ոսկրանյութերը ոսկրային պատվաստանյութերի տեսակներ են, որոնք այժմ 
հաջողությամբ կրառվում են ստոմատալոգիայում և դիմածնոտային 
վիրաբուժությունում, սակայն օգտագործվող ոսկրային պատվաստանյութերից ոչ 
մեկն էլ իդեալական չէ։[1;2] 
     Ալլոգեն և քսենոգեն ոսկրերը, որպես պատվաստանյութեր ունեն ինֆեկցիոն 
կոնտամինացիայի մեծ ռիսկ։ Քսենոգեն և սինթետիկ ոսկրերը ունեն բարձր արժեք և 
ցուցաբերում են ոսկրային ռեգեներացիայի օստեոկոնդուկտիվ հատկություններ։  
Աուտոգեն ոսկրային պատվաստանյութերը հանդիսանում են <<ոսկե ստանդարտ>>, 
որոնք ունակ են խթանել ոսկրային ռեգեներացիայի բոլոր 3 
պրոցեսները(օստեոգենեզ, օստեոինդուկցիա և օստեոկոնդուկցիա) և նպաստել 
ոսկրի արագ ռեգեներացիային առանց իմունային պատասխանի առաջացման։ 
Չնայած այս ամենի, աուտոգեն ոսկրն ունի նաև թերություններ՝  հնարավոր 
ոսկրային ռեզորբցիան պատվաստումից հետո , դոնոր հատվածում ոսկրի լրացուցիչ 
վնասման և արատի առաջացումը։ Հաշվի առնելով այս թերությունները մնացած 
ոսկրային պատվաստանյութերը ևս կիրառվում են կլինիկական 
պրակտիկայում,սակայն իդեալական ոսկրային պատվաստանյութի որոնմանն 
ուղղված հետազոտությունները շարունակվում, կատարելագործվում և հետագա 
հետազոտման կարիք են զգում ։[3-6] 
      Տարբեր ոսկրային արատների վերականգնումը աուգմենտացիայի տարբերակով  
ոչ միշտ է բերում լավ անոթավորված ոսկրային հյուսվածքի առաջացման, նույնիսկ 
արատի ամբողջական վերականգման պարագայում:[7;8]Իրական ռեգեներացիան 
նախատեսում է ոսկրային  արատի վերականգնում այնպիսի հյուսվածքով, որը 
ձևավորվում և վերաձևավորվում է որպես ոսկր և իրենից չի ներկայացնում 
անկենսունակ միացություն կամ սպիական հյուսվածք։[9]  Ընդ որում, 
անհաջողությունների մեծ տոկոսը կախված է ոչ միայն վիրաբուժական տակտիկայի 
սխալ ընտրությունից, այլ օգտագործվող ոսկրային տարբեր պատվաստանյութերի 
ոսկրառեգեներատիվ հատկությունների գերագնահատումից։ 
   Ոսկրային տրանսպլանտոլոգիայում հայտնի նյութերի ցանկը վերջին 
ժամանակներում համալրվել է նոր խոստումնալից նյութերով, որոնք մեծ 
հետաքրքրություն են ներկայացնում հետազոտողների շրջանում։ Մասնավորապես 
նման նյութերից է աուտոգեն դենտինը որպես ոսկրային պատվաստանյութ։[1;13-16]  
  Դենտինը ունի ոսկրային հյուսվածքին շատ մոտ օրգանական և անօրգանական 
բաղադրամասեր։ Հասուն դենտինը 70%-ով կազմված է անօրգանական և 20%-ով 
օրգանական բաղադրամասերից։ Ատամնաբնային ոսկրում այդ բաղադրամասերը 
համապատասխանաբար կազմում են 65% և 25%։ Դենտինի անօրգանական 
բաղադրամասերը հիմնականում ներկայացված են 4 տեսակի կալցիումի 
ֆոսֆատների տեսքով՝ հիդրօքսիապատիտի, բետտա-տրիկալցիում ֆոսֆատի, 
ամորֆ կալցիումի ֆոսֆատի, օկտա-կալցիումի ֆոսֆատի, որոնք ապահովում են 
հյուսվածքի ֆիզիկոքիմիական ամրությունը։ Դենտինի օրգանական բաղադրամասի 
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90%-ը կազմված է առաջին տիպի կոլագենից , որը խաղում է կարևոր դեր 
ոսկրաառաջացման և հանքայնացման պրոցեսում, մնացած մասը  պարունակում է ոչ 
կոլագենային սպիտակուցներ, այդ թվում նաև ոսկրային մորֆոգենետիկ 
սպտակուցներ, ֆոսֆոպրոտեիններ, օստեոկալցին, օստեոպոնտին,դենտինային 
ֆոսֆոսիալոպրոտեիններ և այլն։ Այդ իսկ պատճառով, դենտինը 
ապահանքայնացումից հետո ներկայանում է որպես խոստումնալից նյութ՝ առաջին 
տիպի կոլագենի և աճի գործոնների սպիտակուցների պարունակությամբ։   Դենտինի 
կազմի մեջ մտնող ոսկրային մորֆոգենետիկ սպիտակուցները նպաստում են 
մեզենխիմալ բջիջներից աճառային և ոսկրային հյուսվածքների տարբերակմանը և 
հետևաբար ուժեղացնում ոսկրաառաջացումը: [9-15] Այսօրվա դրությամբ 
տարանջատվել են ոսկրային մորֆոգենետիկ սպիտակուցների(ՈՄՍ) ընտանիքի 20 
տեսակներ և ապացուցված է, որ ոսկրային ռեգեներացիայի պրոցեսում 
ամենակարևոր դերը հատկացվում է ՈՄՍ-2 -ին և ՈՄՍ-7 -ին ։ Նրանք իրենցից 
ներկայացնում են բնական ազդարար մոլեկուլներ, որոնք ունակ են ինդուկցել նոր 
ոսկրային հյուսվածքի առաջացում, իսկ օստեոինդուկտիվ պոտենցիալը դարձնում է 
նրանց կլինիկորեն արժեքավոր  ոսկրային պատվաստանյութ։[16,17] 
   Տ ար բ ե ր  փորձարարական կենդանիների վրա կատարված գիտական 
հետազոտությունները՝ հիմնված էլեկտրոնային միկրոսկոպիկ 
սկանավորման,ռադիոլոգիական, հիստոմորֆոմետրիկ, իմունոհիստոքիմիական և 
այլ հետազոտությունների  վրա հիմնավորել են աուտոգեն դենտինային 
պատվաստանյութի կիրառման գերազանց արդյունքները՝ իդեալական 
կենսահամատեղելիությունը,օստեոինդուկտիվ հատկության,նոր ոսկրային 
հյուսվածքի առաջացման և վերափոխուման հնարավորությունը։[18-23;32] 
  Հիմնվելով տասնամյակներ տևած գիտական  հետազոտությունների վրա Jeong-ը և 
համահեղինակները[24], ինչպես նաև Kim-ը և համահեղինակները[25] եկան այն 
եզրակացության,որ աուտոգեն ատամնային ոսկրը(Auto Tooth Bone) հանդիսանում է 
գերազանց այլընտրանքային ոսկրային պատվաստանյութ և օգտագործեցին 
կլինիկական պրակտիկայում սկսած 2008թ․-ից՝ ծնոտների տարբեր տեսակի 
արատների վերականգման     համար։ Kim-ի և համահեղինակների 
նախաձեռնությամբ Կորեայում ստեղծվեց նաև ատամների բանկային համակարգ, 
որը իրենից ներկայացնում է լուրջ ձեռքբերում նոր էֆեկտիվ-խնայող ոսկրային 
պատվաստանյութի հայտնաբերման ճանապարհին ։[26] 
   Աուտոգեն դենտինային ոսկրը ներկայումս հաջողությամբ կրառվում է կլինիկական 
պրակտիկայում՝ ուղղորդված ոսկրային ռեգեներացիայի, վերծնոտային ծոցի 
հատակի բարձրացման, ատամնաբնային կատարի աուգմենտացիայի և ատամնաբնի 
պահպանման վիրահատությունների ժամանակ՝ հեռակա գոհացնող 
արդյունքներով։[27-32]   
   Վերջին ժամանակներում, վիրաբուժական կիրառման թրոմբոցիտային 
խտանյութերը դարձել են վերականգնողական բժշկության նոր <<գործիքներ>> և լայն 
կիրառում գտել դիմածնոտային վիրաբուժության մեջ։[33] Ինչպես հայտնի է, 
թրոմբոցիտները պարունակում են մեծ քանակությամբ աճի գործոններ, ինչպիսիք են՝ 
տրանսֆորմացվող աճի գործոնը(TGFs-1), թրոմբոցիտներից անջատված աճի 
գործոնը(PDGF), էպիթելիալ աճի գործոն(EGF), ինսուլինային աճի գործոն-1(IFG-I) և 
անոթային էնդոթելյալ աճի գործոն(VEGF), որը ակտիվացնում է բջջային 
պրոլիֆերացիան և կարգավորում անգիոգենեզը։ Այս նյութերում աճի գործոնների 
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խտացված քանակությունը իր դրական ազդեցությունն է թողում տարբեր տեսակի 
վերքերի արագ վերականգման համար։[34;35]  
 
  Թրոմբոցիտային խտանյութերի տարբեր տեսակների մեջ կլինիկական կիրառման 
համար առավել հարմար,արդյունավետ և հասանելի մեթոդ է համարվում Choukroun-
ի կողմից առաջարկված թրոմբոցիտներով հագեցած ֆիբրինի(PRF) օգտագործումը, 
որը համարվում է երկրորդ սերնդի թրոմբոցիտային կոնցենտրատ, հաշվի առնելով 
այն հանգամանքը,որ նրա օգտագործման ժամանակ չեն կիրառվում տարբեր 
քիմիական նյութեր և անտիկոագուլյանտներ։[36] Այն այժմ հաջողությամբ կիրառվում 
է դիմածնոտային վիրաբուժության մեջ որպես բազմատեսակ վերքերի արագ 
ռեգեներացիան խթանող արդյունավետ միջոց։  
    Հիմնվելով վերոգրյալ փաստերի վրա նշենք, որ աուտոգեն դենտինի կիրառումը 
որպես էֆեկտիվ-խնայող ոսկրային պատվաստանյութ ունի մեծ հեռանկարներ։ Դրա 
մասին են վկայում այդ նյութի կիրառման մի շարք առավելությունները՝ 

 հանդիսանում է <<ոսկե ստանդարտին>> համապատասխանող ոսկրային 
պատվաստանյութ  

 պարունակում է աճի գործոնի սպիտակուցներ, որոնք նպաստում են 
օստեոինդուկտիվ ոսկրագոյացմանը 

 ունակ է իրականացնել ոսկրային ռեգեներացիա  առանց իմունային 
պատասխանի առաջացման (դոնորը հանդիսանում հենց ինքը պացիենտը) 

 հնարավոր է կիրառել անմիջապես ատամի հեռացումից հետո և նյութի 
պատրաստումն իրականացնել կարճ ժամանակում, անմիջապես կլինիկայում 

 իրենից ներկայացնում է բավականին մատչելի ոսկրային պատվաստանյութ  
  Լինելով համեմատաբար նոր ոսկրային պատվաստանյութ՝ աուտոգեն դենտինային 
ոսկրը արդեն հասցրել է ցուցադրել իր կիրառման արդյունավետությունը,որի մասին 
են վկայում վերջին տարիներին տպագրված գիտական աշխատանքները։ Այս նյութի 
կիրառմամբ ծնոտների ոսկրային արատների վերականգնումը իրենից ներկայացնում 
է նոր մոտեցում  ոսկրային տրանսպլանտալոգիայում և բնականաբար արդի են մնում 
նրա օգտագործման մի շարք ասպեկտներ։ Ներկայումս արդի և ոչ լիարժեք 
ուսումնասիրված է համարվում աուտոգեն դենտինային ոսկրի և այլ նյութերի 
համակցումը՝ մասնավորապես թրոմբոցիտներով հագեցած ֆիբրինի, որը 
հնարավորություն կտա բարձրացնել ոսկրային փոխպատվաստման 
արդյունավետությունը։ 
 
   
Գիտական  թեմայի  նորույթը 

 

   Առաջին անգամ է կլինիկոփորձարարական հետազոտության ենթարկվում 
աուտոգեն դենտինային ոսկրի և թրոմբոցիտներով հագեցած ֆիբրինի 
համակցումը, որպես ծնոտների տարբեր տեսակի ոսկրային արատների 
վերականգման եղանակ 

   Առաջին անգամ հյուսվածաբանական քննությամբ կորոշվի աուտոգեն 
դենտինային ոսկրի և թրոմբոցիտներով հագեցած ֆիբրինի համակցման 
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արդյունավետությունը փորձարարական կենդանիների վրա կատարված 
հետազոտություններում 

   Առաջին անգամ հյուսվածաբանական քննությամբ կորոշվի աուտոգեն 
դենտինային ոսկրի և թրոմբոցիտներով հագեցած ֆիբրինի համակցման 
արդյունավետությունը կլինիկական հետազոտություններում 

   Առաջին անգամ է տրվում համեմատական բնութագրեր աուտոգեն 
դենտինային ոսկրի ապահանքայնացված և հանքային տեսակների և նրանց՝ 
թրոմբոցիտներով հագեցած ֆիբրինի հետ համակցումների միջև 
 

 
 
   
1.2. ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 
ա) Melek LNF, El Said MM Evaluation of ‘‘Autogenous Bioengineered Injectable PRF – Tooth 
graft” combination (ABIT) in reconstruction of maxillary alveolar ridge defects: CBCT 
volumetric analysis, The Saudi Journal for Dental Research (2017), 
http://dx.doi.org/10.1016/j.sjdr.2016.10.005 
 
  Այս  հետազոտության նպատակն է կլինիկորեն գնահատել աուտոգեն ատամնային 
ոսկրի և թրոմբոցիտներով հագեցած ֆիբրինի համատեղ կիրառման 
էֆեկտիվությունը վերին ծնոտի ատամնաբնային արատների վերականգման 
ժամանակ՝  կլինիկական և  կոմպյուտերային տոմոգրաֆիկ հսկողությամբ։  
  Հետազոտության մեջ ընդգրկվել է հիվանդների մեկ խումբ(10 հիվանդ), որոնք կարիք 
են ունեցել ատամի(ների) հեռացման և միաժամանակ վերին ծնոտի ատամնաբնային 
ելունի արատների վերականգման։ Ատամնային իմպլանտացիան կատարվել է 
ոսկրային աուգմենտացիայից 3 ամիս անց։ 
   Կլինիկորեն բոլոր հետազոտված հիվանդների մոտ պրոցեսն ընթացել է առանց 
բարդությունների ՝ վերքերի լիարժեք վերականգմամբ։ Ռադիոլոգիական 
հետազոտությունը ոսկրային աուգմենտացիայից 3 ամիս անց  ցույց է տվել ոսկրային 
խտության միջինում 23,47%-ով բարձրացում ի համեմատ նախավրահատական 
շրջանի։ Ռադիոլոգիական հետազոտությունը ոսկրային աուգմենտացիայից 6 ամիս 
անց  ցույց է տվել ոսկրային խտության միջինում 30%-ով բարձրացում ի համեմատ 
նախավրահատական շրջանի։ Հետազոտությունը նաև ցույց է տվել պատվաստված 
հատվածում ատամնաբնային ելունի բարձրության և լայնության նշանակալի 
մեծացում։ 
  Հոդվածում ցուցադրված չեն հյուսվածաբանական հետազոտության տվյալներ, ինչը 
հանդիսանում է ոսկրի որակական հատկության գնահատման գլխավոր և հիմնական   
կրիտերիաներից մեկը։ Բացի այդ, մեր կարծիքով անհրաժեշտ է ավելացնել 
հետազոտվող հիվանդների քանակը՝  հետազոտման գնահատման  ճշգրտությունը 
բարձրացնելու նպատակով։ Ինչպես նաև ընտրված չեն համեմատական խմբեր 
հետազոտման լիարժեք գնահատման համար։ 
 
բ) Kim, E.-S., Kang, J.-Y., Kim, J.-J., Kim, K.-W., & Lee, E.-Y. (2016). Space 
maintenance in autogenous fresh demineralized tooth blocks with platelet-rich plasma 



6 
 

for maxillary sinus bone formation: a prospective study. SpringerPlus, 5, 274. 
http://doi.org/10.1186/s40064-016-1886-1 
 
  Այս պրոսպեկտիվ հետազոտության նպատակն է գնահատել աուտոգեն թարմ 
ապահանքայնացված ատամնային պատվաստանյութի և թրոմբացիտներով հագեցած 
պլազմայի միաժամանակյա կիրառման էֆեկտիվությունը վերծնոտային ծոցի 
աուգմենտացիայի ժամանակ ՝անմիջական ատամնային իմպլանտացիայով։  
  Հետազոտության մեջ ներառվել են   2 խմբեր։ Խումբ 1 (15 հիվանդ)՝ աուտոգեն թարմ 
ապահանքայնացված ատամնային պատվաստանյութի և թրոմբացիտներով հագեցած 
պլազմայի համակցմամբ և խումբ 2 (15 հիվանդ)՝ կոմբինացված 
պատվաստանյութերի(ալլոգեն և քսենոգեն փոշիներ)   և  թրոմբացիտներով հագեցած 
պլազմայի համակցմամբ։ Որպես պատվաստանյութ առաջին խմբում օգտագործվել է 
հեռացման ենթակա 1 մոլյար(կամ 2 պրեմոլյար), իսկ երկրորդ խմբում 1,8 մմ3 

ծավալով համապատասխան պատվաստանյութ։ Վերջնական պրոթեզավորումից 2 
տարի անց կատարվել են կլինիկական և ճառագայթային հետազոտություններ 
գնահատելու համար՝ մնացորդային ատամնաբնային բարձրությունը, վերծնոտային 
ծոցի բարձրացման մակարդակը, ոսկրայի պատվաստի բարձրությունը և նրա 
լուծման աստիճանը։ 10 կլինիկական դեպքում կատարվել է բիոպսիա հետագա 
հյուսվածաբանական և հիստոմորֆոմետրիկ քննությամբ։ Ընդհանուր առմամբ, 5մմ․-
ից փոքր բարձրություն ունեցող ատրոֆիկ ատամնաբնային ելունի վրա տեղադրվել 
են 59 ատամնային իմպլանտատներ։  
  Հետազոտվող հիվանդներից ոչ մեկի մոտ չի նկատվել սինուսիտի առաջացում, 
իմպլանտատի կորուստ և այլ բարդություններ։ Ճառագայթային հետազոտությամբ 
խմբերի միջև հայտնաբերվել են հետևյալ տարբերությունները՝   

 վերծնոտային ծոցի բարձրացման մակարդակ( խումբ 1՝ 14.12 ± 1.63 մ մ և      
խո ւ մ բ ՝ 2  16.51 ± 1.29 մ մ ․) 

 պատվաստված ոսկրի բարձրություն(խումբ 1՝ 11.62 ± 2.22 մ մ ․ և խումբ 2՝ 
13.65 ± 1.35 մ մ ․) 

 ոսկրայի պատվաստի լուծման աստիճան(խումբ 1՝ 1.23 ± 0.73 մմ․ և խումբ 2 ՝ 
1.77 ± 0.54) 

  Այսպիսով, տեղադրված իմպլանտատների համար առաջին խմբում նկատվել է 
բավականաչափ վերծնոտային ծոցի բարձրացման մակարդակ և պատվաստված 
ոսկրի բարձրություն։Առաջին խմբում պատվաստանյութի լուծման աստիճանը եղել է 
ավելի ցածր ի համեմատ երկրորդ խմբի։ Հիստոմորֆոմետրիկ հետազոտությամբ 2 
խմբերի միջև հայտնաբերվել է նոր ոսկրային հյուսվածքի առաջացման մակարդակի 
միանման տվյալներ (խո ւ մ բ ՝ 1   23.13 ± 1.42 % և խո ւ մ բ ՝  2   24.18 ± 2.19 %)։  
   Հետազոտությունը ցույց է տվել, որ աուտոգեն թարմ ապահանքայնացված 
ատամնային պատվաստանյութը թրոմբոցիտներով հագեցած պլազմայի 
համակցմամբ նպաստում է պատվաստված հատվածում նոր ոսկրային հյուսվածքի 
առաջացմանը և այն կարելի է կիրառել վերծնոտային ծոցի աուգմենտացիայի 
ժամանակ օգտագործելով ընդամենը 1 մոլյար կամ 2 պրեմոլյար։ ։ Աուտոգեն թարմ 
ապահանքայնացված ատամնային պատվաստանյութը թրոմբոցիտներով հագեցած 
պլազմայի համակցմամբ իրենից ներկայացնում է ալտերնատիվ ոսկրային 
պատվաստանյութ վերծնոտային ծոցի աուգմենտացիայի ժամանակ։  
   Մեր կարծիքով, առավել հարմար և արդյունավետ կլինի աուտոգեն թարմ 
ապահանքայնացված դենտինային մատրիքսը համակցել Choukroun-ի եղանակով 
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պատրաստված թրոմբոցիտներով հագեցած ֆիբրինի հետ ՝  հաշվի առնելով նրա 
որակական հատկությունների գերազանցությունը ի համեմատ թրոմբոցիտներով 
հագեցած պլազմայի։ 
 
գ) Jin-Woo Nam, Moon-Young Kim, Se-Jin Han Cranial bone regeneration according to 
different particle sizes and densities of demineralized dentin matrix in the rabbit model 
Nam et al. Maxillofacial Plastic and Reconstructive Surgery (2016) 38:27  DOI 
10.1186/s40902-016-0073-1 

 
   Այս հետազոտության նպատակն է համեմատել փորձարարական ճագարների 
գագաթոսկրերի նախորոք ստեղծված արատներում ապահանքայնացված 
դենտինային մատրիքսի ոսկրառեգեներատիվ  հատկությունները՝ կախված 
պատվաստանյութի չափերից և խտությունից։ 
   Հետազոտության համար ընտրվել են 9 հասուն ճագարներ, որոնք կշռել են 3 կգ։ 
Տրեպանների օգնությամբ նրանց գագաթոսկրերի 2 համապատասխան 
հատվածներում ստեղծվել են 8 մմ․ տրամաչափի կլորավուն արատներ։ Արատները 
լցվել են ապահանքայնացված դենտինային մատրիքսով՝ օգտագործելով 
պատվաստանյութի 4 տարբեր խտություն և չափ՝ 0.1 մլ  0.25-1.0 մմ ոսկրափոշի 
(խումբ 1); 0.2 մլ 0.25-1.0 մմ․ ոսկրափոշի (խումբ 2); 0.1մլ  1.0-2.0 մմ․  (խումբ 3);  
0.2 մլ 1.0-2.0 մմ․ ոսկրափոշի (խումբ  4)։ 2;4 և 8 շաբաթներ անց կատարվել է 
պատվաստված հատվածների հյուսվածաբանական, հիստոմորֆոմետրիկ 
հետազոտություններ։  
  Հյուսվածաբանական քննությամբ առաջին խմբում օստեոբլաստների 
ակտիվությունը և ոսկրաառաջացումը եղել է ավելի բարձր քան մնացած 3 խմբերում։ 
2; 3 և 4 խմբերում բնական ոսկրային հյուսվածքի շուրջ խիտ շարակցական 
հյուսվածքը տեսանելի է եղել միայն 8-րդ շաբաթվա վերջում։ Հիստոմորֆոմետրիկ 
քննությամբ առաջին խմբում նկատվել է նոր ոսկրային հյուսվածքի առաջացման 
բարձր արագություն, իսկ մնացած խմբերի միջև էական տարբերություն չի նկատվել։  
  200 մկմ չափերով ապահանքայնացված դենտինային մատրիքսը արդյունավետ է 
եղել ոսկրաառաջացման պրոցեսում, ինչը ենթադրում է, որ այս պատվաստանյութի 
փոքր չափերը վստահաբար կարելի է օգտագործել ոսկրային փոխպատվաստման 
բնագավառում։ 
   Մեր կարծիքով անհրաժեշտ է ավելացնել հետազոտվող փորձարարական 
կենդանիների  քանակը և անցկացնել համեմատական բնութագիր նաև հեռակա 
արդյունքների միջև՝  հետազոտման գնահատման  ճշգրտությունը բարձրացնելու 
նպատակով։ Ինչպես նաև ոսկրաառաջացման արդյունավետության բարձրացման 
նպատակով հետազոտել ապահանքայնացված դենտինային մատրիքսի և 
թրոմբոցիտներով հագեցած ֆիբրինի համատեղ կիրառումը։ 
 
դ) Koga T, Minamizato T, Kawai Y, Miura K-i, I T, Nakatani Y, et al. (2016) Bone 
Regeneration Using Dentin Matrix Depends on the Degree of Demineralization and 
Particle Size. PLoS ONE 11(1): e0147235. doi:10.1371/journal.pone.0147235    
 
   Այս հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել ոսկրային վերականգման 
առանձնահատկությունները կախված դենտինային պատվաստանյութի չափերից և 
ապահանքայնացման աստիճանից։ 
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  Մարդկանց հեռացված ատամները մանրացվել և հաշվի առնելով մասնիկների 
չափերը բաժանվել են 3 խմբերի՝ 200; 500 և 1000 մկմ չափերի։ Այնուհետև, ամեն խումբ 
բաժանվել է ևս 3 խմբերի՝ կախված պատվաստանյութի ապահանքայնացման 
աստիճանից՝  չապահանքայնացված, մասնակի ապահանքայնացված և լրիվ 
ապահանքայնացված: Դենտինային պատվաստանյութերի օրինակները 
պատվաստվել են 100 փորձարարական առնետների գագաթոսկրային արատներում։ 
4 և 8 շաբաթներ անց ոսկրային վերականգնումը հետազոտվել է կոմպյուտերային 
տոմոգրաֆիկ, հյուսվածաբանական և իմունահյուսվածաքիմիական 
հետազոտություններով և էլեկտրոնային միկրոսկոպիկ սկանավորմամբ։ 
  Կոմպյուտերային տոմոգրաֆիկ և հյուսվածաբանական հետազոտությունները ցույց 
են տվել, որ լրիվ ապահանքայնացված դենտինային մատրիքսը բավական չափով 
լուծվել է, այնինչ չապահանքայնացված դենտինի լուծման աստիճանը եղել է մինիմալ 
և երկու պատվաստանյութերն էլ ինդուկցել են քիչ քանակով նոր ոսկրային 
հյուսվածքի առաջացում ։ Մասնակի ապահանքայնացված դենտինային մատրիքսի 
բոլոր չափերը ինդուկցել են մեծ քանակով նոր ոսկրային հյուսվածք, իսկ նրա 1000մկմ 
չափերով մասնիկները՝ առավել շատ։ Էլեկտրոնային միկրոսկոպիկ սկանավորումը 
ցույց է տվել օստեոբլաստների և ապահանքայնացված դենտինային մատրիքսի հզոր 
կպչունության մակարդակ, ինչը լիարժեք չի եղել չապահանքայնացված դենտինային 
պատվաստանյութի պարագայում։   
  Մասնակի ապահանքայնացված դենտինային մատրիքսի 1000 մկմ չափի 
մասնիկները համեմատված խմբերում ունեն առավել բարձր աստիճանի 
ոսկրառաջացման հնարավորություն, ենթադրաբար այն պատճառով, որ ունեն 
առավել հարմար մակերես օստեոբլաստների կպման համար։  Մասնակի 
ապահանքայնացված դենտինային մատրիքսը կարելի է դիտարկել որպես 
պոտենցիալ ոսկրային պատվաստանյութ։ 
  Մեր կարծիքով անհրաժեշտ է  ոսկրաառաջացման արդյունավետության 
բարձրացման նպատակով հետազոտել դենտինային տարբեր պատվաստանյութերի և  
թրոմբոցիտներով հագեցած ֆիբրինի կիրառումը և համակցման 
արդյունավետությունը գնահատել նաև հետվիրահատական երկրորդ շաբաթում։  
      
 

1.3. Օգտագործված գրականությոն ցանկ 
 

1. Monthira Saebe, MSc. candidate Dentin as bone graft substitution (Oral and 
Maxillofacial Surgery) , Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University, Hat 
Yai, Songkhla, Songklanakarin Dent. J. ;2(1), 21-27, Jan-Jun 2014 

2. Xavier Rosello Labres, Alvar Rosello Camps, Enric    Jane Salas, Rui 
Albuquerque, Eugenio Velasco Ortega and Jose Lopez-Lopez; Labres et al.; 
Graft Materials in Oral Surgery: Revision, J Biomim Biomater Tissue Eng 2014, 
19:1 

3.  Misch, C. E, & Dietsh, F. Bone-grafting materials in implant dentistry. Implant 
Dent (1993). , 2(3), 158-167 

4. Hoexter DL (2002) Bone regeneration graft materials. J Oral Implantol 28: 290-
294. 

5. Irinakis T, Tabesh M (2007) Preserving the socket dimensions with bone grafting 
in single sites: An esthetic surgical approach when planning delayed implant 
placement. J Oral Implantol 33: 156-163. 
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6. Leonetti JA, Richard K (2003) Localized maxillary ridge augmentation with a 
block allograft for dental implant placement: Case reports. Implant Dent 12:217-
226 

7. Jensen Dentoalveolar modification by osteoperiosteal flaps. In: Fonseca RJ, 
Turvey TA, Marciani RD(eds). Oral and Maxillofacial surgery, ed 2, vol1. 
Philadelphia: Saunders, 2008:471-478. 

8. Aghaloo TL, Moy PK. Which hard tissue augmentation techniques are the most 
successful in furnishing bony support for implant placement? Int J Oral Maxillofac 
Implants 2007; 22(suppl): 49-70 [erratum 2008;23:56]. 

9. Ewers R, Goriwoda W, Schopper C, Moser D, Spassova E. Histologic findings at 
augmented bone areas supplied with two different bone substitute materials 
combines with sinus floor lifting. Report of  one case. Clin Oral Implants Res 
2004; 15:96-100 

10.  Nanci, A. Ten Cate’s Oral Histology, 7thedi. Elsevier Inc. (2008). , 202-211 
11.  Min, B. M. Oral Biochemistry. Daehan Narae Pub Co. Seoul.(2007). , 22-26 
12. Bath-Balogh M, Fehrenbach MJ. Illustrated dental embryology, histology, and 

anatomy. 2nd ed. Philadelphia: Elsevier, 2006.  
13. Kim YK, Kim SG, Byeon JH, Lee HJ, Um IU, et al. Development of a novel bone 

grafting material using autogenous teeth. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral 
Radiol Endod. 2010;109:496-503. 

14. Kim YK, Kim SG, Oh JS, Jin SC, Son JS, Kim SY, et al. Analysis of the inorganic 
component of autogenous tooth bone graft material. J Nanosci Nanotechnol. 
2011;11:7442-5.  

15. Murata M, Sato D, Hino J, Akazawa T, Tazaki J, Ito K, Arisue M. Acid-insoluble 
human dentin as carrier material for recombinant human BMP-2. J Biomed Mater 
Res A. 2012;100:571-7.  

16. de Oliveira, G.S., Miziara MN, Silva ER, Ferreira EL, Biulchi AP, Alves JB. 
Enhanced bone formation during healing process of tooth sockets filled with 
demineralized human dentine matrix. Aust Dent J. 2013;58:326-32.  

17. Xiao YT, Xiang LX, Shao JZ, Bone morphogenetic protein. Biochem Biophys Res 
Commun. 2007;362:550-3. 2009. 

18. Kim YK, Kim SG, Lee JG, Lee MH, Cho JO. An experimental study on the 
healing process after the implantation of various bone substitutes in the rats. J 
Korean Assoc Oral Maxillofac Surg 2001;27:15-24. 

19. Gomes MF, dos Anjos MJ, Nogueira TO, Guimarães SA. Histo-logic evaluation of 
the osteoinductive property of autogenous demi-neralized dentin matrix on 
surgical bone defects in rabbit skulls using human amniotic membrane for guided 
bone regeneration. Int J Oral Maxillofac Implants 2001;16:563-71. 

20. Gomes MF, dos Anjos MJ, Nogueira Tde O, Catanzaro Guimarães SA. 
Autogenous demineralized dentin matrix for tissue engineering applications: 
radiographic and histomorphometric studies. Int J Oral Maxillofac Implants 
2002;17:488-97. 

21. Gomes MF, Abreu PP, Morosolli AR, Araújo MM, Goulart Md. Densitometric 
analysis of the autogenous demineralized dentin matrix on the dental socket 
wound healing process in humans. Braz Oral Res 2006;20:324-30. 

22. Kim YK, Lee JY. The evaluation of postoperative safety of autogenous teeth 
bone graft. J Korean Acad Implant Dent 2009;28:29-35. 



10 
 

23. Kim YK, Lee HJ, Kim SG, Um IW, Im SC, Kim SG. Analysis of inorganic 
component and SEM analysis of autogenous teeth bone graft material and 
histomorphometric analysis after graft. J Korean Acad Implant Dent 2009;28:1-9. 

24. Jeong HR, Hwang JH, Lee JK. Effectiveness of autogenous tooth bone used as 
a graft material for regeneration of bone in miniature pig. J Korean Assoc Oral 
Maxillofac Surg 2011;37:375-9. 

25. Kim JY, Kim KW, Um IW, Kim YK, Lee JK. Bone healing capacity of 
demineralized dentin matrix materials in a mini-pig cranium defect. J Korean 
Dent Sci 2012;5:21-8. 

26. Young-Kyun Kim, In-Woong Um,Masaru Murata Tooth Bank System for Bone 
Regeneration Safety Report ;Journal of Hard Tissue Biology 23[3] (2014) 371-
376 

27. Kim YK, Lee JH, Um IW, Cho WJ. Guided bone regeneration using 
demineralized dentin matrix: Long-term follow-up. J Oral Maxillofac Surg. 
2016;74(3):515. 

28. Kim YK, Kim SG, Lim SC. Familial tooth bone graft for ridge and sinus 
augmentation: A report of two cases. J Korean Assoc Oral Maxillofac Surg. 
2014;40(1):37-42. 

29. Lee KH, Kim YK, Cho WJ, et al. Autogenous tooth bone graft block for sinus 
augmentation with simultaneous implant installation: A technical note. J Korean 
Assoc Oral Maxillofac Surg. 2015;41(5):284-289 

30. Um․ In-Woong et al. “Demineralized Dentin Matrix Combined with Recombinant 
Human Bone Morphogenetic Protein-2 in Rabbit Calvarial Defects.” Journal of 
the Korean Association of Oral and Maxillofacial Surgeons 42.2 (2016): 90–
98. PMC. Web. 3 Jan. 2017. 

31. Binderman I, Hallel G, Nardy C, Yaffe A, Sapoznikov L (2014) A Novel Procedure 
to Process Extracted Teeth for Immediate Grafting of Autogenous Dentin. J 
Interdiscipl Med Dent Sci 2: 154. 

32. Kabir MA, Murata M, Kusano K, Akazawa T, Shibata T (2015) Autogenous 
Demineralized Dentin Graft for Third Molar Socket Regeneration - A Case 
Report. Dentistry 5: 343. 

33. Marco Del Corso, Alain Vervelle, Alain Simonpieri, Ryo Jimbo, Francesco 
Inchingolo, Gilberto Sammartino, David M Dohan Ehrenfes tCurrent Knowledge 
and Perspectives for the Use of Platelet-Rich Plasma(PRP) and Platelet-Rich 
Fibrin (PRF) in Oral and Maxillofacial Surgery Part 2: Bone Graft, Implant and 
Reconstructive Surgery. Current Pharmaceutical Biotechnology, 2012, 13, 1231-
1256 

34. Lucarelli E, Beccheroni A, Donati D, et al. Platelet derived growth factors 
enhance proliferation of human stromal stem cells.Biomaterials 
2003;24(18):3095–100. 

35. Tozum TF, Demiralp B. Platelet-rich plasma: a promising innovation in dentistry. 
J Can Dent Assoc 2003;69(10):664 

36. David M. Dohan Ehrenfest, Lars Rasmusson and Tomas Albrektsson 
Classification of platelet concentrates:from pure platelet-rich plasma (P-PRP) to 
leucocyte- and platelet-rich fibrin (L-PRF). Trends Biotechnol. 2009 
Mar;27(3):158-67. 
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2. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆ Է՝ 
 
   Մշակել  նոր  մոտեցումներ  և կատարելագործել ծնոտների ոսկրային արատների  
փոխպատվաստման  հայտնի եղանակները՝  բուժման արդյունավետության 
բարձրացման նպատակով 

 
 
 

       ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ԵՆ՝  
 

1. Փորձարարական կենդանիների վրա կատարվող հյուսվածաբանական 
հետազոտություններով ուսումնասիրել  ռեցիպիենտ հատվածի 
մորֆոստրուկտուրան , նոր ոսկրային հյուսվածքի ձևավորման և 
վերափոխման հնարավորությունները 
 

2. Փորձարարական կենդանիների վրա կատարվող ճառագայթային 
ախտորոշմամբ գնահատել ռեցիպիենտ հատվածում ոսկրային 
ռեգեներացիայի աստիճանը  
 

3. Ծնոտների ոսկրային արատների բուժման ժամանակ մշակել հստակ 
ցուցումներ համապատասխան ոսկրային պատվաստանյութերի ընտրության 
հարցում՝  վերլուծելով փորձերի արդյունքները  և տալով համեմատական 
բնութագրեր աուտոգեն դենտինային ոսկրի ապահանքայնացված և հանքային 
տեսակների, ինչպես նաև նրանց՝ թրոմբոցիտներով հագեցած ֆիբրինի հետ 
համակցումների միջև 

4. Կլինիկական հետազոտություններում կոմպյուտերային տոմոգրաֆիկ 
վերահսկողությամբ հետազոտել պատվաստված ոսկրային հյուսվածքի 
ոսկրառեգեներատիվ հատկությունների որակական և քանակական 
բնութագրերը 
 

5. Կլինիկական հետազոտություններում հյուսվածաբանական քննությամբ 
ուսումնասիրել պատվաստված ոսկրային հյուսվածքի ոսկրառեգեներատիվ 
հատկությունների որակական և  քանակական բնութագրերի վերջնական 
արդյունքը 
 
 

3. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ 
 
 
Պրոսպեկտիվ կլինիկոփորձարարական հետազոտություն 
 
 
 
 
4. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԸ ԵՒ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 
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4.1  ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ  ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 
 
 

ա․Փորձարարական 

բ. Կլինիկական 

գ.  Պարակլինիկական 

դ. Վիճակագրական 

 
4.2   ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԸ 

 

Փորձարարական փուլ 
 
   Հետազոտության համար ընտրվելու են առողջ և սեռահասուն, 2-3կգ մարմնի 
զանգված ունեցող Կալիֆորնիական և Շինշիլա  ցեղատեսակի  75 արու ճագարներ, 
որոնք բաժանվելու են 4 փորձարարական և 1 հսկիչ խմբերի ՝ յուրաքանչյուրում 15 
ճագար։ Համապատասխան անզգայացման տակ  (  Քսիլազինի հիդրոքլորիդ  5 մգ/կգ, 
2 % լիդոկաին 1:100 000 էպինեֆրինի հետ համկցմամբ)  ճագարների գագաթոսկրերի 
վրա  8-10 մմ․ տրամաչափ ունեցող տրեպանների օգնությամբ ստեղծվելու են 
ոսկրային արատներ, որոնք  վերականգնվելու են ոսկրային պատվաստանյութերով 
ըստ ընտրված խմբերի՝ 
Խումբ 1` չապահանքայնացված դենտինային պատվաստանյութ 
Խումբ 2՝  չապահանքայնացված դենտինային պատվաստանյութ՝ համակցված 
թրոմբոցիտներով հագեցած ֆիբրինով 
Խումբ 3՝  ապահանքայնացված դենտինային մատրիքս 
Խումբ 4՝ ապահանքայնացված դենտինային մատրիքս՝ համակցված 
թրոմբոցիտներով հագեցած ֆիբրինով 
Խումբ 5(ստուգիչ խումբ)՝ առանց որևէ պատվաստանյութի կիրառման։ 
  Կատարված վիրահատությունից 2;4;8;16 և 26 շաբաթներ անց պլանավորվում է 
կատարել ճառագայթային և հյուսվածաբանական հետազոտություններ՝ 
հաջորդաբար փորձերից դուրս բերելով ամեն խմբից 3-ական փորձարարական 
կենդանի։ 

 
 
 
 

Ոսկրային պատվաստանյութի պատրաստում 
 
   Պլանավորվում է բոլոր այն ատամները, որոնք ունեն հեռացման հստակ ցուցումներ 
(բացառությամբ ՝ էնդոդոնտիկ բուժման ենթարկված, հարարմատային բորբոքում 
ունեցող և պլոմբավորված ատամների) տեղային անզգայացման տակ կատարված 
հեռացումից և համապատասխան մշակումից հետո տեղադրել հատուկ մանրացնող 
սարքի մեջ(Smart Dentin Grinder™;KometaBio Tissue Engineering;Germany) մանրացնելով 
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ատամը 250-1000 մկմ չափի մասնիկների։ Ոսկրափոշուց չապահանքայնացված 
դենտինային ոսկրի ստացման համար օգտագործել ստերիլիզացման և չեզոքացման 
համապատասխան լուծույթներ՝ պահպանելով KometaBio ը ն կ ե ր ո ւ թ յ ան  
կ ո ղ մ ի ց ս ահ մ ան վ ած հ ս տակ ց ո ւ ց ո ւ մ ն ե ր ը ։     
  Ոսկրափոշու ապահանքայնացման համար օգտագործել 0,6M HCL լուծույթ և  
պրոֆ․Պողոսյանի կողմից առաջարկված ոսկրերի ապահանքայնացման համար 
նախագծված սարքը։(Ոսկրերի ապահանքայնացման սարք,Երևանի բժշկական 
ինստիտուտ N75, 17․10․1988թ․) 
 

Թրոմբոցիտային խտանյութերի ստացում 
 
  Թրոմբոցիտային խտանյութերի ստացման համար օգտագործել Choukroun-ի կողմից 
առաջարկած եղանակը։ Երակային արյան վերցման համար օգտագործել 
համապատասխան ստերիլ գործիքների հավաքացու և 10մլ տարողությամբ ստերիլ 
սրվակ՝ հատուկ արտադրված այս գործողության համար։ Այնուհետև, սրվակը 
տեղադրել  թրոմբոցիտային խտանյութերի ստացման ցենտրիֆուգ սարքի մեջ(Dr. 
Choukroun's Duo centrifuge; France) ` թրոմբոցիտային խտանյութերի 
համապատասխան տեսակի ստացման համար։ Նյութի հետագա պատրաստումն 
իրականացնել պահապանելով ընկերության կողմից սահմանված ցուցումները։ 

 
Կլինիկական փուլ 

  
 Կլինիկական հետազոտությունները պլանավորվում է անցկացնել <<Արմենիա>> 
ՀԲԿ-ի դիմածնոտային վիրաբուժության բաժանմունքում և <<ՎանՄեդ>> 
բժշկաստոմատոլոգիական կենտրոնում։ Հետազոտման համար ընտրվելու են 18-70 
տարեկան այն հիվանդները, որոնք ունեն ներկայացված բնութագրերին 
համապատասխան ատամի հեռացման  և  ծնոտների տարբեր տեսակի արատների 
վերականգման կարիք (ատամնաբնի պահպանման, ողղորդված ոսկրային 
ռեգեներացիայի, վերծնոտային ծոցի հատակի բարձրացման, ատամնածին բուշտերի 
բուժման, ատամնային իմպլանտացիայի նախապատրաստման վիրահատություններ 
և այլն)։Ընդհանուր առմամբ պլանավորվում է հետազոտման մեջ ընդգրկել մոտ 75 
հիվանդների։ Վիրահատությունների արդյունավետության գնահատման համար  
նախավիրահատական և հետվիրահատական շրջաններում անցկացվելու են 
կոմպյուտերային տոմոգրաֆիկ հետազոտություններ, հետվիրահատական շրջանում՝ 
ոսկրային հյուսվածքի հյուսվածաբանական քննություն։ 
   Հետազոտման բոլոր եղանակները բխում են բուն հետազոտության բնույթից ՝ 
լիովին համապատասխանելով աշխատանքի կատարմանը։ 
 
5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԹԵՄԱՅԻՆ 
  
  Աշխատանքը կլինիկոփորձարարական է, ինքնուրույն, կատարվելու է  
<<Արմենիա>> ՀԲԿ դիմածնոտային բաժանմունքում, <<ՎանՄեդ>> 
բժշկաստոմատոլոգիական կենտրոնում և ԵՊԲՀ գիտահետազոտական կենտրոնի 
վիվարիումում։ 
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Հայցորդը ինքնուրույն կատարելու է բոլոր փորձարարական և կլինիկական 
հետազոտությունները։  
 
Ատենախոսության թեմայով  սպասվող ներդրումները  

  Թեման կարող է նպաստել Հայաստանում ատամնային բանկի ստեղծմանը՝ հաշվի 
առնելով այն հանգամանքը, որ այս մեթոդը Հայաստանում կիրառվելու է առաջին 
անգամ։ 
  Նախատեսվում է նաև ամսագրային հոդվածներ և զեկուցումներ գիտաժողովներում։ 
6. ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ, ԳԻՏԱԿԱՆ 
ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 
 
7. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 
 
1. Սկզբնաղբյուրների վերլուծություն  2016-2019 
2. Հետազոտության եղանակների տիրապետում 2016-2017 
3. Հետազոտության  նյութերի  հավաքում 2017-2018 
4. Գիտական հոդվածների հրատարակում 2017-2019 
5. Պլան – անոտացիայի հաստատում 2017 
6. Աշխատանքի ձևավորում 2017-2018 
7. Աշխատանքի նախնական փորձաքննություն 2019 
8. Աշխատանքի ներկայացում պաշտպանությանը 2020 
 
 

 
 
Գիտական ղեկավար՝       ______________   բ․գ․թ․, դոց․Պապիկյան Ա․Վ․ 

 
 

Հայցորդ՝                ______________        Արթուր Արմենի Խաչատրյան 
 
 
 
 

                                                  
Հեռ.: +37493140041 
E-mail: dr.khachatryan@yahoo.com 
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